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Úvod:
Neutrony mohou být díky vysokému LET významným faktorem vzniku (sekundárních) malignit. V současné době je ve světě okolo 50 fungujících terapeutických

protonových center a dalších cca 30 ve výstavbě. Většina výkonů v těchto centrech je stále založena na (pasivním) rozptylu (tj. „scattering technique“) protonového

svazku v ozařovací hlavici/trysce, nicméně počet center se systémem možnosti (aktivního) skenování (tj. „scanning technique“) roste. Cílem této studie je porovnat

dávky od sekundárních neutronů (produkovaných v důsledku interakce protonů s technologickými částmi ozařovací hlavice i v těle pacienta) během zákroku

protonové terapie pro obě techniky ozařování („scattering“ vs. „scanning“) a pro různé energie svazku primárních protonů, a výsledky porovnat.
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Simulační výpočty:
Produkce neutronů (a následně depozice jejich energie v ozařovaném objektu) byla simulována v jednoduché geometrii rozptylové, resp. skenovací univerzální

ozařovací trysky a tkáňově ekvivalentního fantomu (imitujícího pacienta). Při simulaci rozptylové trysky byly dále také užity různé typy mosazných kolimátorů.

Vypočtená data byla použita jako aproximace radiačních polí v a okolo potenciálního cílového objemu v pacientovi, resp. ve fantomu. Výsledky odhadů dávek

od neutronů v různých vzdálenostech od cílového objemu a pro různé ozařovací techniky, resp. energie protonového svazku jsou porovnány a vyhodnoceny

v kontextu dávky deponované v cílovém objemu. Výpočty simulací jsou dále porovnány s publikovanými daty.

K odhadu dávek sekundárních neutronů byl použit stochastický přístup s pomocí Monte Carlo kódu MCNPX, v. 2.7.0 [1]. Ve všech simulacích byl jako terč

(ozařovaný objekt) uvažován tkáňově ekvivalentním materiálem homogenně vyplněný kvádr - imitace pacienta. Skórování zvolených veličin bylo zajištěno použitím

pravoúhlé mesh tally (typ 1 a 3) s velikostí jednoho elementu 0.25 x 0.25 x 0.25 cm3. Zdrojový člen byl uvažován z několika pohledů („scanning technique“ vs.

(simple) „scattered technique“) a pro několik energií primárních protonů (70 MeV, 110 MeV, 150 MeV, 190 MeV a 230 MeV). Pro široký svazek (tj. „scattered

technique“ s použitím olověného rozptylového filtru) byly také uvažovány různé typy/velikosti mosazných kolimátorů.
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„scattered technique“ – bez kolimátoru vs. s kolimátorem„scanning technique“, tj. pencil beam

Diskuse a závěry:
S pomocí kódu MCNPX byly odhadnuty absorbované dávky od sekundárních neutronů v průběhu

protonového terapeutického ozařovaní pro různé techniky a energie primárního svazku. V případě

nedostupnosti dat účinných průřezů, byl pro simulaci použit (vysoko-energetický) fyzikální interakční model

CEM03 [2]. Výsledky ukazují (ne překvapivě) závislost prostorové distribuce absorbované dávky na energii

a profilu primárního svazku. V případě úzkého svazku („scanning“) dávka od neutronů v blízkosti osy

svazku roste s klesající energií, a při vzdalování se od osy svazku dávka klesá (pro nižší energie rychleji).

Pro široký svazek („scattering“) je pokles dávky od neutronů jak s rostoucí vzdáleností od osy svazku, tak

s klesající energií primárního svazku. Z výsledků odhadu deponovaných dávek ve fantomu se zdá, že

závislost na (ne-)přítomnosti kolimátoru není příliš významná. Výsledky simulací jsou ovlivněny zejména

zjednodušeným simulačním modelem (geometrie simulace, profil svazku, atd.), i tak jsou však velmi

podobné publikovaným datům, např. [3, 4]. Experimenty k ověření simulací jsou ve fázi příprav.

Výsledky:
Na Obr. 1 a 2 jsou prezentovány ukázky některých výsledků 2D distribucí celkových dávek, resp. dávek jen

od neutronů. Podobně jsou prezentovány i hloubkové dávkové křivky celkových absorbovaných dávek i

dávek jen od sekundárních částic, resp. radiální dávková distribuce distribuce od neutronů – to vše pro

různé léčebné techniky („scanning“ vs. „scattering“) a různé energie primárního protonového svazku. Pro

„scattering technique“ jsou dále prezentovány výsledky pro situaci bez kolimátoru, resp. s ním.

Obr. 2: 2D mapy absorbovaných dávek od neutronů v rovině rovnoběžné s osou protonového

svazku – to vše pro „scanning technique“, tj. pencil beam (vlevo) – energie primárních protonů 230 MeV,

150 MeV, resp. 70 MeV a pro „scattering technique“ bez kolimátoru (nahoře uprostřed) a s kolimátorem

(nahoře vpravo) – v obou případech energie primárních protonů 230 MeV

Obr. 1: 2D mapy absorbovaných dávek od všech částic (primárních i sekundárních) v rovině rovnoběžné s osou svazku energie 230 MeV (nahoře);

hloubková dávková křivka celkové dávky, dávky od sekundárních částic, resp. neutronů (uprostřed); radiální distribuce dávky od neutronů v hloubce

Braggova peaku (dole) – to vše pro „scanning“, tj. pencil beam (vlevo), resp. pro „scattering“ bez kolimátoru (uprostřed) a s kolimátorem (vpravo)
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