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شیود و درمیان   شود، منجر به متاستاز استخوان میی ها پخش میمانند پروستات یا سینه شروع شده و سپس در استخوان یندامکه در ا یطانسر چکیده:

تسیکین درد متاسیتاز اسیتخوان     دست کم. استفاده از رادیوداروها، امید به درمان یا ستای اهای پیش روی علوم پزشکی هستهترین چالشآن از بزرگ

 و  411-، هیییولمیم453-تجم یییی رادیونوکلییییدهای سیییاماریمدز و دز توزییییع شییی اعی  یمقایسیییه پیییشوهشف از ایییین را افییزایش داده اسیییت. هییید 

. بیا اسیتفاده از کید    ودهای غیرهدف باز ذرات پرانرژی بر بافتناشی چنین بررسی عوارض جانبی )دز دریافتی توسط مغز استخوان( و هم 477-لوتسیم

MCNPX  تیرین دز جیذبی حا یز از ذرات بتیا مربیو  بیه       نشیان داد کیه بییش    ایجد. نتی شی دز جذبی در فانتوم استخوان طراحی  یمحاسبه برایمدلی

تیرین دز جیذبی در اسیتخوان و محییط اطیراف      بیش 453-های گامای ساماریمچنین تابشاست. هم 477-ترین آن مربو  به لوتسیمو کم 411-هولمیم

 تیر وواهنید بیود.    تیر مناسی   بیرای تومورهیای کوچی     477-بیرای درمیان تومورهیای حجییم و لوتسییم      411-میمکننید. بنیابراین هیول   آن را ایجاد می

 .بود تر تومورها از نظر اندازه مناس  وواهد، برای بیشمتوسطدارا بودن پرتو با انرژی به واطر  453-ساماریم
 

 MCNPXودارو، کد یدز شعاعی، متاستاز استخوان، راد :هاهواژلیدک
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Abstract: A cancer that begins in an organ, such as breast or prostate, and then spreads to the bone, 

results in metastatic bone. The treatment of the bone metastases is one of the most important challenges of 

nuclear medicine. Using radiopharmaceuticals has increased the hope for the cure or at least palliation of 

the bone metastases. The aim of this work is the comparison of the radial dose distribution and cumulative 

dose due to 
153

Sm, 
177

Lu and 
166

Ho. Also, the side effects due to the energetic emitted particles of this 

radionuclide were evaluated. By the use of MCNPX computer code, a model was designed to calculate the 

absorbed dose in the bone phantom. The results showed that the maximum and minimum absorbed dose 

due to beta particles belong to 
166

Ho and 
177

Lu, respectively. The absorbed dose related to the 
153

Sm 

gamma radiation is more than other radionuclides. Therefore, 
166

Ho can be suitably used for treatment of 

the massive tumors and 
177

Lu can be more useful for small tumors. 
153

Sm is more reliable for tumors of 

differect sizes because of its medium energy radiation. 
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 مقدمه  .1

هیایی چیون پروسیتات،    عوارض ناشی از سرطانترین یکی از مهم

اسیت کیه در بسییاری از     متاستاز اسیتخوان . . .  سینه، کلیه، کبد و

در ید   55. تقریبیا   ]4[ دهید بیماران با تومورهای بیدویم ر  میی  

بیماران مبتال بیه سیرطان   در د  05بیماران مبتال به سرطان سینه و 

گیرند کیه  پروستات تحت تأثیر عوارض متاستاز استخوان قرار می

. بیرای  ]4[ کننید ها درد استخوان را تجربیه میی  حدود نیمی از آن

وواه جهت درمیان  ن بیماران استفاده از رادیوداروهای استخوانای

 . ]3[ باشید  تواند بسییار مفیید  استخوانی می یمتاستازهای پراکنده

Pرادیونوکلیدهای از  این منظور درمان با استفاده برای
34 ،Re

401 ،

Sm
453 ،Lu

Hoو 477
تسییکین  بیرای بیه عنییوان درمیان کمکییی    411

 تیوان  میی  را هیا گسییز بتاایین  . شیود دردهای استخوان تو یه میی 

  ولییییدت (n, γ) واکییینشاز طریییی  میییورد نییییاز  ارهایمقییید در

 .]7، 1، 5، 1[ کرد

یکی از پرکاربردترین رادیونوکلییدهایی اسیت    453-ساماریم

رادیوداروهیا میورد    یمطلیو،، در تهییه   هیای ویشگیکه به دلیز 

  453-مطلییو، سییاماریم هییایویشگیییگیییرد. از اسییتفاده قییرار مییی

روز( و انیرژی نسیبتا  پیایین     4عمر مناس  )حدود  -توان به نیممی

هیای غیرهیدف   تر بافتکه منجر به پرتوگیری کم آنذرات بتای 

 ارهایتیوان مقید  بنیابراین میی  . (4)جیدو    شیود، اشیاره کیرد   می

رسییدن بیه دز بهینیه بیه بیدن       برایرا  ف الیت پرتوزاییاز  باالتری

 درتیوان بیه راحتیی    را میی  453-چنیین سیاماریم  هیم  تزری  کیرد. 

مناسیی  در رآکتورهییای  یویییشه بییا ف الیییتکییافی و  ارهایمقیید

  .]0[ تحقیقاتی با شار متوسط، تولید کرد

ساعت ذرات بتیا   0/41عمر  -با نیم 411-لمیمورادیونوکلید ه

 keV 131 (%4/10)و  4055بیه ترتیی ،   و میانگین انرژی با بیشینه 

ذرات بتا، پرتوهای گاما عالوه بر رادیونوکلید این کند. گسیز می

این تیابش گامیا،   . کند( گسیز می%1/1) keV 10/05 نیز با انرژی

 هییایهتوزیییع رادیییودارو و مطال یی ینحییوه (4)نگاریسوسییوبییرای 

 پیشرفت درمان مناس  اسیت. ذرات بتیای   هایهمطال  دزیمتری و

  کییاره بییرای درمییان تومورهییای حجیییم بیی 411-لمیمورانییرژی هییپُ

  [.44، 45، 3رود ]می

و  روز ذرات بتییا بییا بیشییینه 74/1عمییر  -بییا نیییم 477-لوتسیییم

با برد متوسط  keV 413 و (3/73%) 130به ترتی ،  میانگین انرژی

 چنیییین پرتوهیییای گامیییا   هیییمو در بافیییت نیییرم  متیییر میلیییی 4

  گسییییییز keV 444 %(3/1 )و keV 450 %(44 )بیییییا انیییییرژی   

 [.41، 43، 44کند ]یم

( یکیی  EDTMPاتیلن دی آمین تترامتیلن فوسفونی  اسید )

کییه بییا سییه   سییتوییواه ااز پرکییاربردترین لیگانییدهای اسییتخوان 

Smرادیونوکلید 
453 ،Lu

Hoو  477
تشیکیز   رپایدا هایترکی  411

 رادیوداروهیییای  ، اثربخشییییهیییای بیییالینیآزمیییایشدهییید. میییی

Sm-EDTMP
453 ،Ho-EDTMP

Lu-EDTMPو  411
 در 477

را میورد تأییید قیرار    تسکین درد و درمان متاسیتازهای اسیتخوانی   

 [.47، 41، 45، 41داده است ]
 

 

Smهای رادیونوکلیدهای ویشگی .1جدول 
453 ،Lu

Hoو  477
411 

 ( ذرات بتاkeVانرژی ) عمر  -نیم رادیونوکلید
 در د فراوانی

پرتو گاما انرژی 

(keV) 
 در د فراوانی

 متوسط بیشینه )روز(  

 453-ساماریم

3/4 

135 455 (4/34) 453 

7/13 

17 
14 

(3/43) 

(7/1) 

(5/44) 
(5/15) 

 755 445 (1/13) 

 050 415 (5/40) 

 411-لمیموه

4/4 

4771 154 (5/55) 4305 

1/05 

5/55 

5/10 

(4) 

(1/1) 

(1/4) 

(0) 
 4055 131 (4/10) 

 477-لوتسیم

7/1 

477 7/17 (1/44) 450 

443 
13 

55 

(44) 

(3/1) 
(4) 

(1) 

 305 7/444 (4/3) 

 130 5/413 (3/73) 
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تنیی ایین رادیوداروهیا    برون هایای و دقی  اثرمقایسهارزیابی 

هیا،  آن شیناوتی زیسیت فیزیکیی و   هیای به سب  تفاوت در عامیز 

توان به تفاوت در انیرژی و  فیزیکی می های. از عامزاستپیچیده 

 بیه تفیاوت در توزییع   شیناوتی  زیسیت  هیای عمیر و از عامیز   -نیم

پشوهشی، منظور در این کار ها اشاره کرد. بدینآنشناوتی زیست

تجیویزی واحید، بیا اسیتفاده از      ف الییت تابشی دریافت شده از دز 

 از  .دشکارلو ارزیابی سازی مونتتخوان و شبیهی  مد  فانتوم اس

مربییو  بییه  هییایپیشییین در مبحیی  هییایهجییایی کییه در مطال ییآن

 بییر روی  هییاپییشوهشتییر وییواه، بیییش رادیوداروهییای اسییتخوان 

 . . . مانند کبد، کلیه، مثانه وهای بدن اندام رددز  قدارم یمحاسبه

جیییانبی  هیییایاثر یاسیییت، بیییه منظیییور مقایسیییه بیییودهمتمرکیییز 

ایین رادیوداروهیا   دز ش اعی وواه، توزیع رادیوداروهای استخوان

مغز اسیتخوان و بافیت اطیراف آن میورد بررسیی      اندام بحرانی در 

 قرار گرفت.

 

 روش کار. 2

استخوان و بافت اطراف  متاستاز مبتال بهدر اندام ارزیابی دز تابش 

 د. در کیید شییکییارلو، انجییام سییازی مونییتآن بییا اسییتفاده از شییبیه

ترابرد الکترون و فوتون  انرژیی گستره ،MCNP یکارلومونت

انیرژی   ی. گستردگی در محیدوده است MeV 455تا  keV 4از 

 الکتریی ،  هیای فوتیو  کینش هیم و دقیی  بیر   درستبررسی  ،پایین

 هییای ایکییس پرتییوهییای اوژه و هییا، الکتییرونالکتییروناثییر فوتییو

 سیییازی از بیییرای شیییبیه سیییازد.پیییذیر مییییامکیییانمشخصیییه را 

  MCNPکیید   ی[ کییه ارتقییا یافتییه  40] MCNPX.2.4.0 کیید

 سیییاوتن  MCNPX[، اسیییتفاده شییید. قابلییییت بیییارز 43] سیییتا

ی  دبُسهفضای در تر موردنظر هایی است که حجم بزرگوکسز

هیای انیرژی را در   تالی تقسیم کرده وتر های کوچ به وکسز را

کنید. ایین   را رسم می دزهای همگیری و وطها اندازهاین وکسز

 کروی و مک بی باشند. ای،توانند به  ورت استوانهها میوکسز

دز رادیوداروهیای   یحاسیبه اجزای مد  طراحی شده بیرای م 

هییا و کینش ، هندسییه، بیرهم پرتیوزا  ینیید از: چشیمه افیو  عبیارت  

عنوان چشمه ه که در این مد ، رادیودارو بجایی. از آنهاوجیور

، کننید گسیز میها پرتوهای بتا و گاما شود و این چشمهلحاظ می

از چشیمه، هیم    یدهگسییل  ینیوع ذره  سیازی شیبیه بنابراین در ایین  

 ذرات بتییا و هییم ذرات گامییا در نظییر گرفتییه شیید و بییه  ییورت   

هیای  بیا انیرژی  جداگانیه  فوتیونی   یالکترونیی و چشیمه   یچشمه

 مربو  به هر رادیونوکلید ت ریف شدند.

اجیزا از جملیه چشیمه،     یهندسه شامز محیطی است که همه

گییرد. بیه منظیور اجتنیا، از     هیا را در بیر میی   سیاز و آشکار فانتوم

ذراتی که در محیط مید    یاتالف زمان در دنبا  کردن تاریخچه

چی  و بهینیه در نظیر    شوند، محییط تیا حید امکیان کو    ترابرد می

 گرفتییه شیید. در اییین میید  محیییط بییه  ییورت ییی  کییره بییه       

متر کیه مرکیز آن در مبیدخ مختصیات واقیع اسیت       سانتی 45ش اع 

ای تقریی  ویوبی از اسیتخوان ران    اسیتوانه  یفرض شید. هندسیه  

ای بیه  که در مد  در نظر گرفته شد. فانتوم به شکز اسیتوانه  ستا

ت رییف شید. ایین فیانتوم بیه       zمتر در راستای محور سانتی 4طو  

متر به عنیوان مغیز   سانتی 4/4قطر  هداولی ب ی ورت ی  استوانه

متیر  سانتی 1/5ش اع داولی  های باستوانه یاستخوان و ی  پوسته

د. شمتر به عنوان استخوان قشری لحاظ سانتی 3/4و ش اع وارجی 

 متییر و شیی اع سییانتی 3/4 شیی اع داولییی های بییای اسییتوانهپوسییته

بییه عنییوان بافییت نییرم  zمتییر در راسییتای محییور سییانتی 1وییارجی 

هیای  (. وکسیز 4)شیکز   شد( اطراف استخوان ت ریف ی)ماهیچه

در نظر گرفته شد که این دز کوچکی برای محاسبه توزیع ش اعی 

کیه در   بودنید متیر  میلیی  4شی اع   ههای کیوچکی بی   ها کرهوکسز

 بودند. رار گرفتهراستای ش اع استوانه ق

 

 
 

 .کارلومونت هایهسازی شده در محاسبهندسه و فانتوم شبیه .1شکل 

 مغز استخوان

 استخوان

 بافت نرم )ماهیچه(
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ش اعی توزیع  ،با استفاده از مد  طراحی شده پشوهشدر این 
  سیییییه رادییییییودارویحا یییییز از دز جیییییذبی و دز تجم یییییی 

Sm-EDTMP
453 ،Ho-EDTMP

Lu-EDTMPو  411
در  477

ای اطراف آن در دو حالت مغز استخوان، استخوان و بافت ماهیچه
دز جیذبی  شی اعی  مورد مطال ه قرار گرفت. در حالت او  توزیع 

 هیای هرادیوداروها در ناحیی این حا ز از پرتوهای گاما و ایکس 
هیای گامیای   پرتودز حا یز از   یذکر شده، مدنظر بود تا مقایسه

های گاما از ذرات بتیای  پرتوکه نفوذ  انجام شود چرارادیوداروها 
 جییانبی نیییز یاهییتییر اسییت و احتمییا  اثر بیییش هییاآن رادیودارو

. در حالت دوم بیه بررسیی توزییع دز جیذبی و     بودتر وواهد بیش
 هاهجانبی حا ز از ذرات بتای رادیوداروها در همان ناحی یاهاثر

 و با همان هندسه پرداوته شد.
Sm-EDTMPرادیوداروهییییییای  لیییییییتاف توزیییییییع 

453،  
Ho-EDTMP

Lu-EDTMPو  411
در  بییه  ییورت حجمییی   477

ای لحیاظ شید. اطالعیات مربیو  بیه      قشیری اسیتوانه   یتمام الییه 
( از 4ا یلی بافیت اسیتخوانی و بافیت نیرم )جیدو         هیای ترکی 

گییری پرتیو   انیدازه  یالمللی بین کار گروه 11و  11گزارش شماره 
ذکر است کیه در هیر آزمیایش بیرای     ه [. الزم ب45د ]شاستخراج 

 455الییی  55از چشیمه   یده، ت ییداد ذرات گسییل هیا هانجیام محاسیب  
سیازی  در شیبیه دز شی اعی  توزییع  تا وطای نسبی  بودمیلیون ذره 
 .در د باشد 5تر از همواره کم

 
 

 . نتایج و بحث3
با اسیتفاده  ف الیت ای های دز جذبی حا ز از توزیع استوانهتوزیع

*0از دستور 
F کیه   جیایی د. از آنشی ها رسیم  محاسبه و منحنی آن

، انید گسییز و هیم گاما گسییز  رادیوداروهای مورد بررسی، هم بتا
و الکتیرون اوژه( و   الکتیرون ) بتیا توزیع دز تابشی هم برای ذرات 

دز  4شیکز   ایکس( محاسیبه شید.   پرتو)گاما و  هاهم برای فوتون
هیای گامیا و   پرتیو جیذبی حا یز از   دز شی اعی  توزیع تجم ی و 

برای سه رادیودارو نشان  را ایکس در بافت استخوانی و بافت نرم
که دز جیذبی حا یز از فوتیون در سیه      شودمشاهده میدهد. می

تیر  نرم و مغز استخوان( برای ساماریم بییش بافت بافت )استخوان، 
دهد نشان میلمیم ودز جذبی )فوتون( لوتسیم و ه یمقایسه .است
 450از لوتسییم )  دهبیاال بیودن انیرژی گامیای گسییلی     با وجود که 

تیر  لمیم بییش وکیلوالکترون ولت(، دز جذبی در استخوان برای ه
 اسیییت کیییه احتمیییا   دلییییز ایییین امیییر آن  . اسیییتاز لوتسییییم 

 تیر اسیت.   هیای پیایین بییش   کینش فوتوالکتریی  در انیرژی   برهم
سییده بیه مغیز اسیتخوان و     دهد که دز رنشان می 4چنین شکز هم

تر است، زییرا گامیای لوتسییم    برای لوتسیم بیش آنبافت اطراف 
چه انیرژی گامیا    لمیم بوده و هرودارای انرژی باالتری نسبت به ه

تیر  بیشعوارض جانبی تر و سب  ایجاد باالتر باشد، نفوذ آن بیش
 .شودنواحی اطراف بافت هدف می در

 

 ]45[های بافت به کار رفته در مد  طراحی شده در د وزنی و ترکی  .2جدول 

 بافت
 چگالی 

(3-(kg m 

 عنصریهای مؤلفهدر د وزنی 
H C N O Ca سایر 

 Fe4/5 ،P4/5 ،S4/5 ،Cl4/5 ،K4/5 - 3/13 1/3 1/14 5/45 4535 مغز استخوان

 Na4/5 ،P3/45 ،S3/5 ،Mg4/5 5/44 5/13 4/1 5/45 1/3 4345 قشریاستخوان 
 Na4/5 ،P4/5 ،S3/5 ،Cl4/5 ،K4/5 - 4/15 7/4 1/45 5/45 4535 بافت نرم

  

 
     )،(                                                                                                              )الف(                                            

 

.477-و لوتسیم 411-، هولمیم453-از ساماریم های گسیلیده)،( حا ز از فوتوندز ش اعی توزیع دز تجم ی )الف( و  .2شکل 
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دز جذبی حا ز از تابش و توزیع ش اعی دز تجم ی  3شکز 

 طورهمان .دهدنشان میرا های مذکور بافت بتای رادیوداروها در

دز حا ز از پرتوهای بتای هولمیم در مقایسه شود مشاهده میکه 

نفوذ  میزان کهییجاتر است. از آنبا ساماریم و لوتسیم بسیار بیش

پرتو بتا به انیرژی آن بسیتگی دارد، دز حا یز از پرتوهیای بتیای      

 ؛تیر باشید  های اطراف و مغز استخوان بایید بییش  بافت درهولمیم 

. دز جذبی حا ز از ساماریم در کرداین موضوع را تأیید  همحاسب

هیای  تیرین دز را در بافیت  و لوتسییم کیم  قرار داشیته  ب دی  یرده

دز  یمهیم دیگیری کیه از مقایسیه     یکند. نتیجهایجاد میمذکور 

توان گرفت ایین اسیت   الکترونی و فوتونی می پرتوهایحا ز از 

شیود  های هدف و غیرهدف ایجاد میکه میزان دزی که در بافت

و در بررسییی  سییتهییای الکترونییی رادیییودارو ا  غالبییا  از تییابش 

 .رادیوداروها این موضوع باید در نظر گرفته شود

 

 
 )الف(

 
)،( 

 

بتیای  پرتوهیای  )،( حا یز از  دز ش اعی توزیع دز تجم ی )الف( و  .3کل ش

 .477-و لوتسیم 411-، هولمیم453-گسیلیده از ساماریم

 گیری. نتیجه8

سیرطان  بیه وییشه   درمان  برایی هستند که هایرادیوداروها ترکی 

روند. بیش از شیش دهیه اسیت کیه از رادیوداروهیا در      به کار می

. در بسییاری از میوارد نظییر    شیود میی درمان انواع سرطان استفاده 

ویارجی میؤثر    پرتودرمانیهای ثانویه یا متاستاز که درمان سرطان

 ، تزرییی  رادیوداروهییا بییا قابلیییت اسییتقرار در    شییودواقییع نمییی 

ری و ارزیابی دقی  های واص بسیار مفید است. در دزیمتگاهجای

رانرژی رادیوداروها به سب  تفاوت جانبی ناشی از ذرات پُ یاهاثر

شد کیه  ، وللی احساس میشناوتیزیست فیزیکی و هایدر عامز

به مقایسیه و دزیمتیری سیه رادییوداروی     برای برطرف نمودن آن 

Sm-EDTMP
453 ،Ho-EDTMP

Lu-EDTMPو  411
 هپرداوت 477

هیای بتیای   نشان داد کیه دز جیذبی حا یز از تیابش     هاه. نتیجشد

  گیریتییرین مقییدار را دارد و پرتییو  هییولمیم در اسییتخوان بیییش  

تیر از دو  بیشاز آن های غیرهدف )مغز استخوان و ماهیچه( بافت

نشیان داد کیه دز جیذبی     ایجچنین نتی رادیوداروی دیگر است. هم

وتسییم و  رادیوداروی ساماریم نسیبت بیه ل   یحا ز از تابش گاما

بهتیر  تر است. بنابراین این نتیجه حا ز شد که هولمیم قابز توجه

از هولمیم برای درمان تومورهای حجیم و از لوتسییم بیرای   است 

 بیودن  دارا حجم استفاده شود و ساماریم به واطر -کمتومورهای 

 پوشیش   تیری از تومورهیا را  بیش یه، گسترمتوسطبا انرژی  پرتو

 .دهدمی

 

 نوشتپی

 
1. Scintigraphy 
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