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محاسبه دوز مؤثر داخلی اندامهای بدن پس از تزریق آنالوگ سوماتواستاتین نشاندار با
تکنسیوم 99m-با استفاده از کد شبیهسازی MCNPX
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چکیده
مقدمه رادیاو داروهاا در پزشاکی هساتهای دارای کاربردهاای تشتیصای و درماانی هساتند .رادیاو داروهاای باا
رادیونوکلئید گسیلنده گاما بیشتر در فرایند تشتیصی استراده میشوند .آن هم به دلیت جذب پایین پرتو گاماا در
بافت نسبت به ذرات بتا و آلرا است .بررسی توزیع دوز جذبی رادیو داروهاای تشتیصای در بادن از ن ار حرا ات
پرتوی دارای اهمیت ویژهای است .هد از انجام این تحقیق ،محاسبة دوز دریافتی اندامهاای داخلای بادن انساان
پس از تزریق رادیوداروی تشتیصی تکنسیوم- 99m-اکتروتاید به موش است.
مواد و روشها با استراده از فانتوم  MIRDو کد شبیهسازی  MCNPXبرای بدن مرد بزرگسال دوز ماثرر دریاافتی

کلیدواژهها:
تکنسااایوم-99m-

رادیاااوداروی
اکتروتایااد ،کااد شاابیهسااازی
 ،MCNPXفانتوم MIRD

اندامهای متتلف بدن محاسبه شد .در این تحقیق از چشمة گاما با انرژی 088 keVو تاالی  F6بارای محاسابة دوز
تقریبی رادیوداروی تکنسیوم -99m-اکتروتاید استراده شد.
یافتههای پژوهش دوز رادیوداروی تکنسیوم -99m-اکتروتاید در اندامهای متتلف بدن ،براساس توزیاع اطالعاات
در بدن موش و با استراده از کد شبیهسازی  MCNPXبرآورد شد .بیشترین دوز مثرر مربوط به آدرناال و پاانکراس
با دوز جذب شده مثرر حدود  6 mSv /009 MBqو  0/9 mSv /009MBqبه دست آمد
بحث و نتیجهگیری نتایج بهدستآمده نشان داد که آدرناال و پاانکراس باهعناوان دو انادام در معار خطار در
تصویربرداری با رادیوداروی تکنسیوم -99m-اکتروتاید هستند.

مقدمه
بکرل در سال  0086بر اساس مطالعات رونتگن آزماایشهاایی
انجام داد که به کشف ماواد رادیواکتیاو منجار شاد .در ساال
 0896باارای نتسااتین بااار از مااواد رادیواکتیااو باارای درمااان
بیماریها (لوسمی) در دانشاگاه کالیررنیاا در برکلای اساتراده
شد .تا ساال  0898کااربرد باالینی ماواد رادیواکتیاو باهطاور
گسترده رواج نیافت و در حالت رکود باقی ماند .در ساالهاای
بعد و با توجه باه تجربیاات قبات متتصصاان باه ایان نتیجاه

رسیدند که میتوان از تمرکز رادیو داروها در اندامهاای هاد
تصاااویری از آن تهیااه کاارد یااا بااه درمااان بافاات ساارطانی یااا
آسیبدیده کمک کرد .در سالهای دهه  0808برای تشتیص
بیماریهای قلبی از رادیو داروها استراده شد و هماکنون نیز با
اطمینان باا از رادیاو داروهاا در حاوزة درماان و تشاتیص و
پیگیری روند بهبود بیماریهاا اساتراده مایشاود .در پزشاکی
هستهای از رادیو داروهاای گسایلنده بتاا و آلراا بارای درماان
سرطان استراده میشود ،این ذرات به علت انتقال انرژی خطی
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ناشی از تزریق رادیاوداروی تکنسایوم -88m-دیفسارونات را
محاسبه کردناد کاه بیشاترین دوز باه ارگاان کلیاه باا مقادار
90/89E-8 mGy/MBqرسید .شانهساززاده و همکاران ] [6دوز
مثرر ارگان های متتلف بادن ناشای از تزریاق دو رادیاوداروی
تکنسیوم-88m-باومبزین و  -67Gaباومبزین را بااهم مقایساه
کردنااد کااه پااس از تزریااق 009 MBqاز رادیااوداروی - 67Ga
بومبزین دوزمثرر رسیده به کت بدن 1/9 mSvمحاسبه شد کاه
این مقدار بارای تکنسایوم -88 m-باومبزین  0/99 mSvباه
دست آمد.
اسااتراده از کااد  MCNPXیکاای از ابزارهااای مهاام باارای
محاسبه دوز داخلی بدن است .برای محاسبه دوز با ایان روش،
دادههای تجربی ناشی از قربانی کردن ماوش وارد مایشاود .و
ابزار دوزیمتری قابت اعتمادی است.
کاد  MCNPXکاد کاامییوتری  Fortran-90بارای ترابارد
تابش به روش مونته کارلو است که توانایی ترابرد  98ناو ذره
و چهار یون سبک را تقریباا برای تمام انرژیهاا دارد .ایان کاد
نستهای ارتقاء یافته از  MCNPاسات و محصاول کاامییوتری
برای مدلسازی برهمکنشهای تابش با ماده است که از لحاا
کیریت نتایج تضمین شده است .نحوة تعریف ورودی و ساختار
کلی آن شبیه نسته های قدیمی ماثالا  MCNP-4Cاسات[.]8
هد از انجام این تحقیاق ،محاسابة دوز دریاافتی انادامهاای
داخلاای باادن انسااان ناشاای از تزریااق رادیااوداروی تشتیصاای
تکنسیوم -88m-اکتروتاید به موش است.

با یی که دارناد ،در مسایر کوتااهی انارژی خاود را از دسات
میدهند .باهطاور مثاال از رادیونوکلئیادهای سااماریوم،099-
رنیوم 006-و ایتریوم 88-برای درماان سارطان و کااهش درد
متاستاز سرطانهای پروستات و استتوان ،تسکین درد مراصت
استراده میشاود .رادیونوکلئیادهای گسایلنده گاماا باه دلیات
قدرت نروذ با ی پرتو گاماا و جاذب کمتار در بافات معماو ا
بیشتر کاربرد تشتیصی دارند .گاالیوم ،68-تکنسایوم 88m-و
ید 019-از مهمترین گسیلندههای گاماا در پزشاکی هساتهای
هستند .با توجه به اینکه بیماری سرطان یکی از عوامت اصالی
بروز مرگومیر در جهان امروز است و بعد از بیماریهای قلبای
عروقی دومین عامت شایع مرگومیر در کشورهای توسعهیافتاه
و سومین عامت مرگ در کشورهای کمتر توساعه یافتاه اسات،
استراده از رادیو داروها جایگااه خاصای در تشاتیص و درماان
این بیماری بااز کارده اسات .بایش از  88درصاد کاربردهاای
پزشکی رادیونوکلیدها مربوط به فعالیتهای تشتیصی و حدود
 08درصااد مربااوط بااه فعالی اتهااای درمااانی اساات .یکاای از
مهم ترین رادیونوکلیدها برای تشتیص بیماریهاایی همچاون
ساارطان ،نقاااط عرااونی ،عملکاارد یرطبیعاای اناادامهااا و ، ...
تکنسیوم 88m-است که در پزشکی هساته ای کااربرد زیاادی
دارد .این رادیونوکلید به دلیت خواص مهم سااختاری کاه دارد
میتواند در رفیتهای متتلف توسط فرایند نشاندارسازی باه
داروهاا یااا مااواد شایمیایی متصاات شااود .درصااورتیکااه ایاان
رادیونوکلید معارو (تکنسایوم ) 88m-باه یکای از مشاتقات
سوماتواسااتاتینی بااه نااام اکتروتایااد متصاات شااود ،بااهعنااوان
رادیااودارویی باارای تشااتیص ساارطانهااای اادد درونریااز
(تومورهااای بااا رساایتورهای مثباات سوماتوسااتاتین) اسااتراده
میشود[ .]0برای بررسی توزیع بیولوژیکی چنین ترکیبااتی در
بدن فعالیتهای خاصی مانند بررسی توزیاع رادیاو داروهاا در
بدن حیوانات صورت گرفته است[ ،]1مشابه این ترکیبات رادیو
داروهای بومبزین) (BBNو  UBIهساتند کاه بارای تشاتیص
نقاط سرطانی ،عراونی یاا بررسای عملکارد انادامهاا اساتراده
میشوند و با توجه باه ایانکاه توزیاع ایانهاا در بادن عاالوه
براینکه تصویری از نقاط مورد ن ر را به بیمار مایدهاد باعا
تحویت دوز پرتویی به بدن میشود ،کارهای مطالعااتی زیاادی
باارای محاساابه دوز ایاان رادی او داروهااا در باادن انجااام شااده
اساات[ .]9آنجااال کلهاار و همکاااران] [8دوز ناشاای از تزریااق
 81/9MBqاز رادیوداروی تکنسیوم -88m -سالرور کلوییاد را
در زنان باردار محاسبه کردند که پس از گذشت  8ماه حاملگی
بیشااترین دوز بااه جنااین بااا مقاادار  8/88E-1 mGyرسااید.
شهبازی و همکاران] [9دوز جذب شده ارگانهای متتلف بدن

مواد و روشها
99m

 99mTcبااهصااورت ساادیم پرتکنتااات ( )Na TcO4از ژنراتااور
 ،99Mo/99mTcاز بتش رادیوایزوتوپ سازمان انرژی اتمی ایاران
تهیه شد .پس از دوشاش تکنسایوم 88m-از ژنراتاور ،فرایناد
نشاندارسازی اوکتروتاید صاورت پاذیرفت .سایس رادیاوداروی
تهیه شده به موشهاای نرماال باا وزن تقریبای  98-19گارم
(اندازهگیری وزن توسط ترازوی با دقت یکهزارم انجام شد) با
سااان حااادود  89تاااا  68روز تزریاااق شاااد ( 188حاااداکثر
میکروکوری) .موشها در زمانهای متتلف  8 ،0و  18سااعت
(زمان  18ساعت پس از تزریق ترکیبات نشاندار با تکنسایوم-
 88mزمان مناسبی برای پایان دادن به محاسابات اسات و آن
به دلیت نیمه عمر نسبتاا پایین رادیونوکلید ماورد ن ار اسات)
قربانی شدند ،اندامهای داخلی بدن آنها را جدا کرده و سایس
درون رو متصوصی قرار داده ،وزن کارده و باا اساتراده از
دستگاه شمارنده چاهی یدور سادیم مادل 4001M-ORTEC
(شکت  )0باه مادت  08رانیاه شامارش شادند (ایان دساتگاه
شمارنده دارای پنجره انرژی بوده که بارای شامارش پرتوهاای
25
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AthumanOrgan t   A animanOrgan 
~

گامای رادیونوکلیدهای متتلاف قابات تن ایم اسات) .قبات از
شرو شمارش ،نتسات پنجاره روی رادیونوکلیاد تکنسایوم-
 88mتن یم میگردد .مکانیزم آشکارسازی یاا شامارش پرتاو
گاما بدین صورت است که هنگامی کاه پرتاو گاماای ناشای از
تجمع تکنسیوم 88m-در اندام موش از آن اندام به بیرون نروذ
میکند ،با برخورد به کریستال شمارنده (آشکارساز) تولید ناور
کرده و نور تولیدشده تولید الکترون میکند و جریان الکترونای
خروجی نشاندهنده آشکارسازی پرتو گامای برخوردی است.

()9

دوز جذبشده در اندامها بهطاور کلای باا رابطاة زیار تعریاف
میشود.
d
() 8
D
dm
 : dانرژی متوسط اشعه یونیزان در جرم  dmاست.
واحد دوز جذبشده متراوت است که  erg/gیا  j/kgاست.
با توجاه باه اینکاه ذرات متتلاف مایتوانناد در دوزهاای
یکسان جذبی ،آرار متراوت بیولوژیکی در بافتهای بدن ایجااد
کنند ،ازاینرو میتوان ارر نو ذره را در محاسابات دوز درن ار
گرفت .دوز ناشی از تأریرگذاری نو ذره ،بهعناوان دوز معاادل
تعریف میشود که برابر است با دوز جذبشده ضاربدر ضاریب
وزنی پرتو ):(W
H = D W
()9
جدول  .6ضرایب وزنی برخی پرتوها (]66[ )W

پس از شمارش میزان اکتیویته اندامهای متتلف ،آنهاا را
توسط ترازو شمارش کرده تا میزان شمارش آنها باه ازای هار
گرم از وزن بافت به دست آید .نسبت شمارش هر گرم از انادام
حیوان به کت شمارش شاهد با  ID/gتعریف میشود یا بهطاور
کلی درصد دوز تزریقی در هار گارم معاادل درصاد اکتیویتاه
تزریقی در هر گرم (  ) %IA / g  %ID / gاست .ل ات
اکتیویته تکنسیوم 88m-در زمان  Ctissue (t) ،tبهعنوان درصاد
اکتیویته تزریقی در هر یک از ارگانها محاسبه شد ].[8
A t  / M tissue
Ctissue t   tissue
()0
Atotal
 :Atissueاکتیویته متمرکز شده در بافت نمونه.
 :Mtissueجرم بافت نمونه.
 :Atotalاکتیویته کت تزریقی به موش.
سیس اکتیویتاه انباشات در ارگاان چشامه باا رابطاة ()1
محاسبه میشود.

نو تابش

ضریب وزنی پرتو

ذرات آلرا

18

ذرات بتا

0

پرتوهای گاما و ایکس

0

عالوه بر آن ،با توجاه باه تأریرپاذیری متتلاف بافاتهاای
گوناگون در بدن ناشی از دوزهای یکسان پرتو ،بارای محاسابة
دوز دریافتی با لحا کاردن ناو بافات از دوز ماثرر اساتراده
میشود .دوز مثرر ،Eکمیتی است کاه عاالوه باراینکاه نقاش
پرتوهای متتلف را در باروز آراار بیولاوژیکی من اور مایدارد
نقااش پرتااوگیری بافااتهااای متتلااف را در ن اار مایگیارد و
برابراست با حاصاتضارب دوز معاادل در ضاریب وزنای بافات
( (WTا[.]00
()6
E  WT  H
معادلة عمومی برای دوز جذب شده در ارگان مایتواناد باا
رابطة ( )8نشان داده شود.

~

A h   Ah (t )dt

()1
) :Ah (tاکتیویته هر ارگان در زمان  tاست

OrganMasshuman / BodyMass human
OrganMassanimal / BodyMass animal



محاسبة دوز جذب شده

شکل  .6نمای بیرونی آشکارساز چاهی مورد استفاده در کار مدل
4001M-ORTEC



~

~

t1

k A n i Ei i

() 8

m
~

 :Dدوز جذبشده : A .اکتیویته انباشت
29
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 :niتعداد تابشهای با انرژی  Eگسیت شده از تبدیت هستهای.
 :کسر انرژی جذبشده در ارگان هد .
 :Kرابت تناسب است.
با محاسبة اکتیویتاة انباشات از رابطاة ( )1بارای ماوش و
سیس تبادیت آن باه اکتیویتاه انباشات انساان از رابطاة (،)9
میتوان دوز دریافتی ارگانهای متتلف را با اساتراده از رابطاة
( )8محاسبه کرد .با درن ر گرفتن اندامهای متتلف باهعناوان
چشمه و هد  ،دوز محاسبه شده برای هر اندام از مجمو دوز
دریافتی از پرتوهای گسیت شده از اندامهای دیگر بهعاالوه دوز
دریافتی از خود اندام به دست میآید.
همانطور که در مقدمه نیز اشااره شاد ،کاد  ،MCNPکاد
همه من وره ترابرد ذرات است که در این مطالعه با اساتراده از
آن ،دوز مثرر ناشی از پرتوهای گامای گسایت شاده از چشامه
تکنسیوم 99m-در اندامهای متتلف بادن محاسابه مایشاود.
یکی از معرو تارین فاانتوم هاای دوزیمتاری در کاد MCNP
فانتوم  MIRDاست که در سال  0886توسط محققان دانشگاه
هانگیانگ کره جنوبی نوشته شده است [ .]01در ایان مسائله
از مدل «مرد بزرگسال» فانتوم  MIRDمتشکت از ماواد بافات
نرم ،بافت استتوان و بافت ریه استراده شده است (شکت .)1
چشمة رادیودارویی تکنسایوم 99m-باه عناوان چشامه ای
حجمی با توزیع یکنواخت و با استراده از تکنیاک رد ذرات در
بافتهای متتلف (مطابق توزیع رادیاودارو در ماوش و تبادیت
آن به مدل انسانی که قبالا در آزمایش تجربای باهدساتآماده
بود) قرار داده شد .انرژی چشمه 088 keVو از تاالی)(MeV/g
 F6برای محاسبة دوز استراده شاد .در انتهاا باه دلیات اینکاه
نتایج کد  MCNPبه ازای یک ذره محاسبه میشاود ،خروجای
در میزان اکتیویته انباشت در اندامها ضرب شد و تبدیت واحاد
) (MeV/gبه  mSvصورت پذیرفت.

شکل  .5مدل «مرد بزرگسال» فانتوم MIRD

یافتههای پژوهش
پس از تزریق رادیوداروی مذکور به موشها ،دستة نتست پس
از گذشت  0ساعت از زمان تزریق رادیودارو ،دستة دوم پس از
 8ساعت و دستة سوم پس از گذشت  18ساعت ،قربانی شده و
پس از جداسازی اندامها و شمارش فعالیت آنها با اساتراده از
آشکارساز چاهی یدور سدیم ،درصد دوز تزریقی در هر گارم از
اندامها به دست آمد.

شکل  .9تغییرات درصد دوز تزریقی بر گرم ) (%ID/gدر اندامهای مختلف
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شکل  .0دوز مؤثر ناشی از تزریق  622 MBqرادیوداروی تکنسیوم -33m-اکتروتاید در هر گرم از ارگانهای مختلف بدن انسان

تومور یا متاساتازهای ناشای از آن را شناساایی کارد .یکای از
مهمترین این ترکیبات ،اکتروتاید است که در تومورهای دارای
گیرنده سوماتواستاتینی تمرکز قابات مالح اهای دارد .در ایان
مطالعه با استراده از کد شابیهساازی  ،MCNPXدوز دریاافتی
انااادامهاااای داخلااای بااادن ناشااای از تزریاااق رادیاااوداروی
تکنساایوم -99mاکتروتایااد (از آنااالوگهااای سوماتواسااتاتین)
محاساابه شااد .بااا توجااه بااه جایگاااه مناسااب مشااتقات
سوماتواسااتاتینی باارای تصااویربرداری از تومورهااا در پزشااکی
هسااتهای ،ایاان ترکیااب شاایمیایی مهاام موقعیاات ویاژهای در
انکولااوژی پیاادا کاارده اساات .نشاندارسااازی ایاان مشااتق
سوماتواستاتینی با نوکلیدهای متتلف انجام مایشاود ،اماا در
این مطالعه از تکنسیوم 88m-برای نشاندارسازی استراده شاد.
با توجه به اینکه تکنسایوم 88m-باهعناوان رادیونوکلیادی باا
انرژی ایدیال و مناسب برای تصاویربرداری اسایکت باه شامار
میرود .از این رو با استراده از فرایند نشاندارساازی ،تکنسایوم-
 88mبه اکتروتاید متصت شد .و با تزریق این ترکیب نشااندار
به موش ،انباشت آن در اندامهای متتلاف باه دسات آماد .باا
داشتن دادههای مرباوط باه انادامهاای متتلاف مانناد کلیاه،
پانکراس ،معده ،روده ،استتوان ،ریاه ،طحاال ،آدرناال ،کباد و
قلب و ...در موش ،محاسابات دوز در انساان بار اسااس توزیاع
رادیااودارو در مااوشهااای نرمااال باارآورد شااد .بیشااترین دوز
جااذبشااده مااثرر مربااوط بااه آدرنااال  6mSv / 009 MBqو
پانکراس  0/9 mSv / 009 MBqاست .نتاایج باهدساتآماده
نشان داد که آدرنال و پانکراس به دلیت دوز دریافتی مثرر باا ،
بااهعنااوان اناادامهااای در معاار خطاار در تصااویربرداری بااا
رادیوداروی تکنسیوم -88m-اکتروتاید هستند.

شکت ( )9نمودار تغییرات درصد دوز تزریقای در هار گارم یاا
) (%ID/gدر زمانهای  8 ،0و  18ساعت پس از تزریق داخات
وریدی رادیودارو در اندامهای متتلف موش را نشان مایدهاد.
پس از تزریق ،افزایش انباشات اکتیویتاه مشااهده مایشاود و
سیس با گذشت زمان دفع رادیودارو باا توجاه باه نیماه عمار
بیولوژیکی آن انجام میشود (شکت .)9
در ادامه با تبدیت نتایج بهدستآماده از تشاری ماوش باه
مدل انسانی و با داشتن اکتیویته انباشت در اندامهای متتلف،
فانتوم انسان در کد  MCNPXشابیهساازی شاد و میازان دوز
دریافتی اندامهای متتلف در شکت  8نشان داده شد .بیشترین
دوز مثرر دریافتی از توزیاع بیولاوژیکی رادیاودارو ،مرباوط باه
آدرنال و پانکراس با دوز جذب شده مثرر حادود /009 MBq
 6 mSvو  0/9 mSv /009MBqاست و ازاینرو در اسکن باا
این رادیودارو اندامهای فوق در معر خطر بیشاتری هساتند
(شکت .)8

بحث و نتیجهگیری
رادیو داروهای با رادیونوکلیاد گسایلنده پرتوهاای گاماا ا لاب
برای تشتیص بیماریها و بررسی عملکرد اندامهای داخت بدن
استراده میشود .از مهامتارین گسایلندههاای پرتوهاای گاماا
میتوان  Tc-99mرا نام برد .نشاندار کردن ترکیبات شایمیایی
مصنوعی ،طبیعی یا داروها باا  Tc-99mکماک شاایانی بارای
ردیابی این ترکیبات در بدن و ارزیابی پتش آنها در انادامهاا
خواهد داشات .باا توجاه باه وجاود گیرنادههاای متتلاف بار
سلولهای تومورهاای سارطانی مایتاوان باا نشااندار کاردن
ترکیباتی که قابلیت اتصال به ایان گیرنادههاا را دارناد محات
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Abstract
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Background & Objectives Radiopharmaceuticals have several Accepted: 2018/07/08
applications in medicine such as diagnostic and therapeutic.
Radiopharmaceuticals with gamma emitter radionuclides are used
more in diagnostics. It is due to the low absorption of gamma in the
tissue relative to the particles of beta and alpha. The aim of this
research is calculation of effective dose distribution in human body
due to injection of 99mTc-Octrotide (Somatostatine analogue) in mice
body.
Materials & Methods Effective dose in human body is estimated
using MIRD phantom and MCNPX for different organs. Energy of
source and tally are considered 140keV and F6, respectively.
Fubdubgs Effective dose after injection of 99mTc- Octreotide is
estimated by MCNPX simulation code. The adrenals and pancreas
received the most effective dose relative to the other organs
6mSv/185MBq, 1.5 mSv/185MBq, respectively.
Discussion & Conclusion The results showed that the adrenal and Keywords: MCNPX simulation code,
phantom, radiopharmaceutical,
pancreas are the organs of at risk in 99mTc-Octreotide MIRD
99m
Tc-Octreotide.
radiopharmaceutical imaging..
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