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181پوستر-پرتودرمانیوانکولوژیپرتویی

بررسیاثرافزایشدوزنانوذراتطالدربراکیتراپیپروستاتباچشمهایریدیوم192 
مهدی قربانی1، مجید علی زاده2 *، عباس حق پرست3، ناصر زارع4

1-مرکز تحقیقات فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران 2-گروه رادیولوژی، 

دانش��کده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزش��کی همدان، همدان، ایران 3-گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشکده 

پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران 4-بخش براکی تراپی، بیمارستان آتیه، تهران، ایران

)*alizadeh_majid@ymail.com(

چکیده

مقدمه: سرطان پروستات شایع ترین نوع سرطان در بین مردان است. اخیرًا استفاده از نانوذرات طال به عنوان عامل 

افزایش دوز جذبی در پرتودرمانی مورد توجه قرار گرفته است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر افزایش دوز نانوذرات طال 

در براکی تراپی پروستات با چشمه ایریدیوم 192 می باشد. 

موادوروشها: در این مطالعه از کد MCNPX به منظور شبیه سازی استفاده شده است. سپس بافت پروستات، 

پیشابراه و توزیع چشمه های ایریدیوم 192 بر اساس نقشۀ طراحی درمان یک بیمار که در بیمارستان آتیه تهران درمان 

شده شبیه سازی شده است. از تقریب چشمۀ نقطه ای برای تعریف چشمه ها به  صورت توزیعی در حجم پروستات استفاده 

شد و نانوذرات طال با غلظت های 7، 18 و 30 میلی گرم بر میلی لیتر در حجم پروستات توزیع شدند. فاکتور افزایش دوز 

در حضور نانوذرات در بافت پروستات و در پیشابراه محاسبه شد.

نتایج: نتایج فاکتور افزایش دوز نش��ان می دهند که دوز جذبی در بافت پروس��تات در حضور نانوذرات طال در همۀ 

نقاط افزایش یافته است و در پیشابراه در هر سه غلظت در بیشتر نقاط محاسبه شده کاهش پیدا کرده است.

بحثونتیجهگیری: نتایج محاسبات نظری در مطالعه حاضر نشان می دهند که نانوذرات طال می توانند به عنوان 

عامل افزایش دوز جذبی در بافت توموری در درمان سرطان پروستات مفید واقع شوند. با این حال، استفاده بالینی از 

این روش نیاز به ارزیابی بیشتر این روش از نظر جنبه های بالینی دارد و انجام مطالعات پیش  بالینی بیشتر در این مورد 

توصیه می گردد. 

سرطان پروستات، براکی تراپی، چشمۀ ایریدیوم 192، شبیه سازی مونت کارلو، نانوذرات طالکلمات کلیدی
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