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چکیده

مقدمه: هدف مطالعه حاضر بررسی اثر افزایش دوز در حضور نانوذرات طال در براکی تراپی پروستات با چشمه های 

ید 125، پاالدیوم 103 و سزیوم 131 می باشد.

موادوروشها: برای شبیه سازی چشمه، فانتوم، پروستات و نانوذرات طال از کد مونت کارلو MCNPX استفاده 

ش��د. چشمه ید 125 مدل پروستاسید، و دو چش��مه  فرضی پاالدیوم 103 و سزیوم 131 با هندسه ای مشابه با هندسه 

چش��مه ید 125 مذکور، به  صورت جداگانه در فانتوم ش��امل پروستات با توزیعی 48 تایی از چشمه ها تعریف گردیدند. 

پروس��تات به صورت کره ای به شعاع 1/5س��انتی متر در درون بافت سالمی به شعاع 25 سانتی متر تعریف شد و تعداد 

48 عدد از چشمه ها در داخل پروستات توزیع شدند. نانوذرات طال با غلظت های 7، 18 و 30 میلی گرم بر میلی لیتر در 

داخل پروس��تات تعریف ش��دند و پروفایل آهنگ دوز و فاکتور افزایش دوز در نقاط مختلف در داخل و خارج از تومور بر 

روی مقطع مرکزی در راستای عرضی )نسبت به راستای محور طولی چشمه ها( و راستای طولی برای این سه چشمه 

به دست آمد. 

نتایج: حضور نانوذرات طال در پروستات سبب افزایش دوز در داخل پروستات و کاهش دوز در خارج آن برای هر 

سه چشمه براکی تراپی شده است. افزایش دوز در داخل پروستات و کاهش دوز در خارج پروستات با غلظت نانوذرات 

تناسب مستقیم داشته است. فاکتور افزایش دوز به ترتیب برای چشمه های سزیوم 131، ید 125 و پاالدیوم 103 بیشتر 

بوده است. 

بحثونتیجهگیری: افزایش دوز در داخل پروس��تات و کاهش دوز در خارج آن از مزیت های اس��تفاده از نانوذرات 

طال در براکی تراپی پروس��تات می باش��د. برای این منظور استفاده از چش��مه  سزیوم 131 با افزایش دوز بیشتری همراه 

است. با این حال، استفاده بالینی از نانوذرات طال در براکی تراپی پروستات به بررسی بیشتر مالحظات بالینی نیاز دارد. 

براکی تراپی پروستات، نانوذرات طال، ید 125، پاالدیوم 103، سزیوم 131، شبیه سازی مونت کلمات کلیدی
کارلو 
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