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183پوستر-پرتودرمانیوانکولوژیپرتویی
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چکیده

مقدمه: اخیرًا مطالعات گسترده ای پیرامون استفاده از راکتور تهران در نوترون درمانی در سازمان انرژی اتمی ایران 

صورت گرفته است. در این تحقیقات نشان داده شده است که ستون حرارتی راکتور می تواند باریکه نوترونی مناسب را 

ایجاد نماید، اما اس��تفاده عملی از آن با مش��کالتی از جمله زمان بر بودن تجهیز ستون حرارتی در هر آزمون و نیز عدم 

وجود اتاقی مناسب در محل خروجی پرتو همراه می باشد. در این تحقیق به بررسی امکان استفاده از اتاق درمان راکتور 

تهران می پردازیم.

موادوروشها: پشت دیوار جنوبی استخر، در قسمت استخر باز، اتاق تحقیقات پزشکی وجود دارد. روی این دیوار 

یک حفره بزرگ تعبیه ش��ده است که توس��ط بلوک های بتونی پر و توسط دو صفحه فوالدی آب بندی شده است. این 

دریچه ها تاکنون باز نش��ده اند. یکی از این دریچه ها داخل اس��تخر و دیگری داخل اتاق قرار دارد. جهت استفاده از اتاق 

درمان الزم است که قلب راکتور در قسمت استخر باز مورد بهره برداری قرار گیرد و یک بیم تیوب بین قلب و دیوار استخر 

قرار داده شود. همچنین الزم است تا دریچه های روی دیوار باز شده و درون حفره تخلیه گردد. به منظور شبیه سازی و 

انجام محاسبات طیف و توزیع شار نوترون از کد مونت کارلو MCNPX استفاده شد. در ابتدا جهت حصول اطمینان از 

صحت شبیه سازی، به مقایسه طیف انرژی نوترون محاسبه شده در کنار قلب با نتیجه اندازه گیری های موجود پرداختیم. 

فاصله بین قلب تا محل قرار گیری بیمار در اتاق درمان حدود چهار متر می باشد. جهت مطالعه میزان افت شار نوترون 

در محل پرتودهی، ش��ار س��ه گروهی نوترون در کنار قلب و در محل پرتودهی محاسبه شد. همچنین توزیع مکانی شار 

فوق حرارتی در مجاورت قلب، محاسبه گردید.

نتایج: نتایج محاسبات در توافق خوبی با نتایج تجربی به دست آمد. شار نوترون در محل قرارگیری بیمار مناسب 

می باش��د و می توان با در نظر گرفتن کندکننده، فیلترها و موازی س��از، باریکه نوترونی مناسب برای درمان را در محل 

بیمار ایجاد نمود. نتایج نشان می دهد که کسر باالیی از نوترون ها در محدوده ورودی بیم تیوب قرار دارند که توسط آن 

به سمت موقعیت بیمار هدایت می شوند.

بحثونتیجهگیری: نتایج این بررس��ی نش��ان می دهد که اتاق درمان موجود در راکتور تهران برای نوترون درمانی 

مناسب است. استفاده از اتاق درمان دارای دو مزیت های عمده است: )1( آماده سازی سیستم در زمان کمتر )در حد 

جابجای قلب راکتور(، )2( عدم نشت تابش در محوطه راکتور به علت وجود اتاق. 

نوترون درمانی با بور، راکتور تهران، اتاق درمان، کد MCNPXکلمات کلیدی
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