
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


یازدهمینکنفرانسفیزیکپزشکیایران 154

بررسیچشمهفرضیرودیوم101بهعنوانچشمهبراکیتراپی
دالرام پاکروان 1 *، مهدی قربانی2

1-گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز، اهواز، ایران 2-مرکز تحقیقات فیزیک پزشکی، 

دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
)*pakravan@iauahvaz.ac.ir(

چکیده

مقدمه: نیمه عمر نس��بتاًً کوتاه )74 روز( چش��مه ایریدیوم 192، به عنوان رایج ترین چش��مه براکی تراپی، منجر به 

تعویض این چش��مه س��ه تا چهار بار در سال می ش��ود. همچنین پرانرژی بودن فوتون های گسیلی از این چشمه )360 

کیلوالکترون ولت( س��بب می ش��ود تا به حفاظ گذاری نس��بتاًً زیادی نیاز داشته باش��د. اخیرًا چشمه های فرضی برای 

اس��تفاده در براکی تراپی مورد پیشنهاد و بررس��ی قرار گرفته اند. در مطالعه حاضر یک چشمه فرضی رودیوم 101 معرفی 

می ش��ود و پارامترهای دوزیمتری گروه کاری 43 برای این چش��مه محاسبه شده، با مقادیر مربوط به چشمه ایریدیوم 

192 و چشمه فرضی کبالت 57 با هندسه مشابه مقایسه می شود. 

موادوروشها: از کد مونت کارلو MCNPX برای شبیه سازی چشمه فرضی رودیوم 101 استفاده شد. هندسه و 

ترکیب چش��مه فرضی رودیوم 101 مش��ابه با هندسه چشمه ایریدیوم 192 مدل فلگزی سورس در نظر گرفته شد، با این 

تفاوت که در قس��مت فعال چش��مه، ایزوتوپ رودیوم 101 تعریف گردید. پارامترهای دوزیمتری این چشمه شامل ثابت 

آهنگ دوز، تابع دوز شعاعی و تابع ناهمسانگردی از طریق شبیه سازی به دست آمد و با مقادیر متناظر برای چشمه های 

ایریدیوم 192 و کبالت 57 مقایسه شدند. 
-1h-1 1 و/UmCi09 -1 نتایج: قدرت کرمای هوا و ثابت آهنگ دوز برای چش��مه فرضی رودیوم 101 به ترتیب برابر با

cGyU 1/18 به دست آمد. تابع دوز شعاعی چشمه فرضی رودیوم 101 در مقایسه با چشمه ایریدیوم 192 روند افزایشی 

دارد ولی این روند در مقایس��ه با چش��مه فرضی کبالت 57 کمتر می باش��د. تابع ناهمس��انگردی این چشمه فرضی، 

همس��انگردی یکسانی در مقایسه با چش��مه ایریدیوم 192 دارد ولی همسانگردی آن از چشمه فرضی کبالت 57 کمتر 

است. 

بحثونتیجهگیری: با توجه به گس��یل فوتون های با انرژی متوسط )با میانگین انرژی 124 کیلوالکترون ولت( از 

چشمه فرضی رودیوم 101، باال بودن نیمه عمر آن )3/3 سال(، و دارا بودن تابع ناهمسانگردی با همسانگردی مناسب، 

این ایزوتوپ به عنوان چشمه مناسبی برای استفاده در براکی  تراپی پیشنهاد می شود.

براکی تراپی، چشمه فرضی رودیوم 101، ایریدیوم 192، کبالت 57، شبیه سازی مونت کارلوکلمات کلیدی
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