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 یکسان تراپییون و ایکس پرتوهای با درمان بیولوژیکی پاسخ که اگرچه 
-می انجام پروتون با که تراپییون با سرطانی بیماران ۸۵٪ حدود  اما است

 روش که است فیزیکی مزایای دلیل به پدیده این .شوندمی درمان شود،
 بیولوژیکی ویژگی دارای  پرتابی سنگین هاییون این و دارد تراپییون
 مانند رادیوتراپی، به مقاوم تومورهایی برای را آنها که هستند خاصی

 برای .کندمی مطرح مناسب درمانی شیوه عنوان به اکسیژن، کم تومورهای
 در فرودی سنگین هاییون که است مطلوب شرایطی شیوه، این با درمان
 بیشترین و طبیعی بافت به را ممکن آسیب کمترین تومور به رسیدن مسیر

 این در  .باشند داشته هدف سرطانی بافت در را تخریب و تاثیرگذاری
-یون در آن کاربرد و کربن  یون  بیولوژیکی و فیزیکی هایویژگی مقاله،

-یون که دهدمی نشان هابررسی نتایج .گیردمی قرار بررسی مورد تراپی

  محقق استخوان و جمجمه ریه، هایسرطان درمان در موفقیت با درمانی
 .است درمانی روش این برای گزینه بهترین کربن هاییون و است شده

 از بیشتر کربن هاییون با سرطان درمان در نسبی بیولوژیکی اثربخشی
 ایجاد شیوه این با کمتری اکسیژن افزایش نسبت و است ایکس پرتوهای
 دارای باال خطیِ انرژی انتقال با کربن هاییون یباریکه همچنین، .شودمی
 در ویژهبه تومورها هاییاخته تخریب در باالیی نسبی بیولوژیکی اثرات
 هاییون از استفاده که شوندمی موجب هاویژگی این .باشندمی براگ یقله
 و بزرگ تومورهای تراپیِیون در مناسبی بسیار یگزینه عنوان به کربن

 قرار جهانی جامعه توجه مورد و مطرح بدن، عمیق نقاط در واقع تومورهای
   .گیرد

   

 چکیده

 مقدمه

های بسییار مهیم در   سرطان با ذرات باردار به عنوان یکی از تکنولوژیدرمان 
تراپیی  در مراکز زیادی از پروتون. شودپزشکیِ مربوط به سرطان شناخته می

های خیلی سینگین ماننید   به کار بردن یون. برندبرای درمان سرطان بهره می
باال نیاز دارند، کارآمد است ولی بیه   LETکه به تومورهایی  براییون آرگون 
آینید  ای پدید میی باال در مسیر عبور رویدادهای ناخواسته LETدلیل همین 

و ( سارکومای استخوان و بافت نیرم )انواع سرطان، مانند سارکوماها برای [. 3]
شیامل  )پیایین   LETتومورهای کیستی آدنوئید، که در مقابل رادیوتراپی بیا  

[. 7]انتخاب مناسیبی اسیت    CIRTکنند، مقاومت می( هاها و پروتونفوتون
CIRT در اولیین   ۱۹۹۴فیرد کیربن از سیال    هیای منحریربه  به دلیل ویژگی

تاکنون بیش .  تاسیسات مجهز در کشور ژاپن، مورد استفاده قرار گرفته است
بیمار در مراکز درمانی مجهز در اروپا و آسیا با اسیتفاده از تکنیی     ۱3۰۰۰از 

مطالعات بسیاری برای بررسیی  [. ۸]اند تحت درمان واقع شده CIRTدرمانی 
-به نظیر میی  [. ۱6-۹]انجام شده است   Cهاییونکارآمدی و مزایای کاربرد 

برای کاربرد در درمان تومورهیای موجیود در رییه کیه      CIRTرسد که دقت 
-باریکهشوند، به دلیل مزایای فیزیکی تومورهای در حال حرکت محسوب می

هیای سیالم   های کمتر در بافتها و آسیبپیچیدگی( ی براگوجود قله)  Cی
این تکنی  در درمان تومورهای موجود در جمجمه [. ۱۵]کند اطراف ایجاد می
ی پرتوهیای  بیر باریکیه   Cهای ی یونهای فیزیکی باریکهنیز به دالیل برتری

نشیان داده  ( ۴)ایکس، منجر به نتایج بهتری شده است و همانطور که شیکل  
ایین  [. ۱6]هیای سیالم وارد شیده اسیت،     شده است، آسیب کمتری به بافت

 پذیر نیز بیشتر موثر استچنین برای تخریب تومورهای بازگشتتکنی  هم
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 مراجع

-می نشان را ژاپن کشور در واقع HIMAC تجهیزات از نمایی ، (۵) شکل

 است سنکروترون و خطی هایدهندهشتاب شامل تجهیزات این .[۸] دهد
 هایبخش درمانی، هایبخش سمت به را چشمه از خروجی هاییون که

 تکنولوژی واقع، در .کنندمی هدایت آزمایشگاهی بخش و تحقیقاتی
CIRT پزشکی پزشکی،فیزی  هایزمینه در متخررین همکاری حاصل 
 پزشکی و بیوشیمی ای،هسته دارودرمانی ای،هسته مهندسی ای،هسته
 .است سرطان به مربوط

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 
  مراکز در روزه هر که است رشدی به رو و نوظهور تکنی  تراپیذره

 کنترل .گیردمی قرار توجه مورد مختلف، کشورهای در بیشتری پزشکی
 و معمول رادیوتراپی به نسبت درمان در باردار ذرات از استفاده با تومورها
 طی در که است این برتری این دلیل .دارد ارجحیت (هافوتون کاربرد) رایج
 ذرات .رسدمی تومور اطراف سالم هایبافت به تریپایین تابشی دز درمان
 تومورها موضع در باالتری بسیار انتخاب و دقت با را خود انرژی باردار
 تخریب احتمال و تومور بیشتر موضعی کنترل موجب و کنندمی تخلیه
 فرایند این در کمتری هایپیچیدگی و شوندمی سالم هایبافت ترپایین
 کارآمدی و مزایا روی بر که بسیاری مطالعات وجود با .دارد وجود درمان
 تعداد اما است شده انجام سرطان انواع درمان در کربن هاییون از استفاده
 به امر این که باشندمی محدود برند،می بهره تکنی  این از که مراکزی
 مثل درمان شیوه این برای نیاز مورد پیشرفته تجهیزات و امکانات دلیل
 و مطالعات البته .است غیره و سنکروترون و خطی هایدهندهشتاب
 درمانی شیوه این برای شده ذکر مزایای به توجه با بیشتری هایبررسی
  .شود معین پرهزینه تکنی  این روی بر گذاریسرمایه ارزش تا است الزم

 
 
 
 

-یون( الف)ی درمانِ تومور واقع در جمجمه با مقایسه: 4شکل 

[.16]پرتوهای ایکس ( ب)های کربن و   

هیای کیربن و   های هلیوم، ییون ی ذراتی مانند پروتون، یوناز باریکهاستفاده 
ی فوتیونی بسییار   های اخیر عالوه بر باریکهغیره برای درمان سرطان در دهه
هیای  ی ییون ویژه باریکههای سنگین،  بهیون[. ۱]مورد توجه قرار گرفته است 

هیای فیزیکیی و   تراپیی دارنید کیه بیه ویژگیی     ای در ذرهکربن برتری بالقوه
های کربن با انتقال انیرژی  ی یونباریکه. گرددهای کربن برمیبیولوژیکی یون

بیاالیی در  ( RBE)بیاال دارای اثربخشیی بیولیوژیکی نسیبی     ( LET)خطی 
های کیربن  یون[. 2]باشند ی براگ میویژه در قلههای تومور، بهتخریب یاخته

شوند، که یونیزاسیون زیادی را باال در نظر گرفته می LET به عنوان تابشی با
به صورت انرژی انتقیال یافتیه    LET. کنندطی مسیر خود در ماده ایجاد می

تیوان توقیف   . شودکنند، تعریف میساز که از ماده عبور میتوسط ذرات یون
یابد که منجر گرفته به تدریج در انتهای مسیر آنها افزایش میهای شتابیون

همانطور  .شودی براگ میدر قله RBEبه تخریب بیولوژیکی باال و یا افزایش 
هیای سینگین و   هایِ فیزیکی یونشود، ویژگینشان داده می( ۱)که در شکل 
-ی براگ در حد میلیی پهنای توزیع دز در قله[. 3]باشند ها مشابه میپروتون

های سنگین با بار الکتریکی بیشیتر دارای پهنیای پراکنیدگی    یون. متر است
یابید و در  میی افیزایش  ، LETبا  RBE.  ها هستندکمتری نسبت به پروتون

 RBEتنید در مسییر ورود دارای   های یون. یابدباال کاهش می LETمقادیر 

تیابش،  دز   LETای اسیت کیه بیه    کمیت پیچیده RBE. کمتری خواهند بود
 RBEبیه طیور کلیی،    . فیزیکی، نوع تومور، عمق تومور و غیره بستگی دارد

تیا   2 حیدود های کیربن  یون RBEکه،  است،  در حالی  ها حدودبرای پروتون
 [.2]باشد می  3/۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( OER)های کربن نسیبت ازدییاد اکسییژن    مهم دیگر در مورد یونی پدیده

های کم اکسییژن بیه دز میؤثر    است، که به صورت نسبت دز مؤثر برای یاخته
هیای  یاختیه بیرای   OERمقیدار  . شیود تعریف میی  های هوازیبرای یاخته

ها ، برای فوتون3اکسیژن تا مقدار های کمپراکسیژن واحد است و برای یاخته
 LETرسد که تومورهای مقاوم به تیابش بیا   به نظر می. رسدها، میو پروتون

بیا افیزایش    OERکاهش . های کم اکسیژن زیادی باشندپایین، دارای یاخته
LET   هیای زنیده برحسیب دز    ، کسیر یاختیه  (2)امکانپذیر است در شیکل

های مختلف، نشیان داده  به ازای دز معین تابش( هافراوانی اکسیژن در یاخته)
حتی با دز پایین  Cهای شود که استفاده از تابش یونمشاهده می. شده است

بنابراین،  مطیابق  . شودهای تومور میمنجر به تخریب تعداد بیشتری از یاخته
شیوند،  پایین فرض می OERباال که دارای  LETهای کربن با ، یون(2)شکل 

[.  2]باشیند  اکسیژن و مقاوم در برابر تابش بسیار مؤثر میبرای تومورهای کم
-های منحرر بیه با وجود چنین ویژگی( CIRT)های کربن رادیوتراپی با یون

گییری دقییق   امکان هدف Cهای شود که به به کارگیری یونفردی باعث می
رسانی کمتر به فراهم شود و افزایش دز مؤثر برای تخریب تومورها را با آسیب

هیای کیربن را بیرای    همچنیین، ییون  . سازدپذیر میهای مجاور، امکانبافت
مقاوم به درمان و واقع در نقاط عمیق بدن به عنوان گزینه مناسبت تومورهای
 [. ۵, ۴]کند مطرح می

 

 

 

 

های کربن در مقایسه با های فیزیکی یونویژگی: 1شکل 
توزیع دز  ( الف. )های هلیومها و یونپرتوهای ایکس، پروتون

ی ی براگ برای همهی قلهدهندهنسبی بر حسب عمق که نشان
تر پهنای  های سنگینی یکسانی است و برای یونها در بازهیون

ی پهنای پراکندگی اطراف قله( ب. )شدگی کمتر استپخش
[.3]تر کمتر است های سنگینیونبراگ برای   

های کربن پس از خروج از یون. HIMAC دهندهشتاب: ۵شکل 
  [.8]شوند ها وارد اتاق درمان میدهندهشتاب

 تراپیدر یون کربن هایکاربرد یون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

های مختلف نشان داده شیده  بر اثر تابش DNA، میزان تخریب ( 3)در شکل 
پرتوهای ایکس بیشتر تمایل دارند که از ماده عبور کنند و قادر بیه  [. 6]است 

ی  دییده هیای آسییب  نیستند و ممکن است حتی رشته DNAتخریب کامل 
DNAهای سنگین با بار الکتریکیی  در مقابل، یون. دوباره خود را ترمیم کنند

هیای  کنند، قدرت تخریب کامیل رشیته  تر در تومور حرکت میباال که آهسته
DNA عالوه بر آن، با توجه به این که پرتوهای ایکیس بیا   . در تومور را دارند

هیا را تخرییب کننید، بنیابراین اگیر      توانند یاختههای آزاد میایجاد رادیکال
اکسیژن باشند، قدرت تخریب با پرتوهای ایکیس کمتیر   هایِ تومور کمیاخته

به طیور مناسیب تخرییب    توانند میC ها با خواهد بود در حالیکه این یاخته
-تراپی پرداخته میدر یون Cهای بنابراین، در ادامه به کاربردهای یون. شوند

 .شود
 

ها برحسب دزهای مختلف مانی یاختهنمودار درصد زنده: ۲شکل  
شده های تخریبنسبت سلول. هایی با دز تابشی معینتابشبرای 

اکسیژن است و های کمهای پراکسیژن بیشتر از سلولدر سلول
 [. ۲]اکسیژن دز باالتری الزم است های کمسلول تخریببرای 

های  تابشتوسط DNA ی میزان تخریب مقایسه: 3شکل  
 [. 6]مختلف 


