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دانشکده علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران
)*toktamt.moghadas@gmail.com(

چکیده

مقدمه: برای چشمه های مورد استفاده در براکی تراپی، طیف های انرژی متفاوتی در منابع مختلف گزارش شده اند 

که توسط کاربر در روش مونت کارلو به کار گرفته می شوند. هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر طیف انرژی به کار گرفته 

ش��ده در شبیه س��ازی چش��مه های براکی تراپی گس��یل کننده فوتون بر پارامترهای دوزیمتری گروه کاری 43 انجمن 

فیزیک پزشکی آمریکا می باشد. 

موادوروشها: در این مطالعه از کد MCNPX به منظور شبیه س��ازی چش��مه های براکی تراپی ید 125، پاالدیوم 

103، یوتربیوم 169 و ایریدیوم 192 اس��تفاده شده است. س��پس ثابت آهنگ دز، تابع دز شعاعی، تابع ناهمسانگردی 

و منحنی های هم دوز برای این چش��مه ها برای طیف های مختلف گزارش ش��ده برای این چشمه ها محاسبه و ترسیم 

 (NNDC( شدند. مرجع طیف های انرژی استفاده شده برای هر رادیوایزوتوپ عبارتند از: مرکز ملی داده های هسته ای

آمریکا، آزمایشگاه ملی بروکهیون )BNL( آمریکا و مقاالت قبلی منتشر شده برای این چشمه ها. پارامترهای دوزیمتری 

و منحنی های هم دوز برای طیف های مختلف با یکدیگر مقایسه شدند.

نتایج: نتایج این تحقیق نشان می دهند که بین پارامترهای دزیمتری چشمه ها با انتخاب طیف های انرژی مختلف 

تفاوت های کمی وجود دارد. همچنین در منحنی های هم دوز رسم شده، برای طیف های متفاوت انرژی، اختالف زیادی 

به چشم نمی خورد. 

بحثونتیجهگیری: بر اساس نتایج به دست آمده، انتخاب طیف انرژی می تواند بر پارامترهای دزیمتری چشمه های 

 (ICRU( براکی تراپی تأثیر اندکی داش��ته باشد. از آنجایی که کمیس��یون بین المللی واحدها و اندازه گیری های پرتوی

توصیه می کند که عدم قطعیت کل در تابش دوز در پرتودرمانی باید در گسترۀ 5± درصد باشد، توصیه می شود که از 

طیف های انرژی دقیق تر در محاسبات پرتودرمانی با چشمه های فوتونی استفاده شود. همچنین با توجه به اینکه تفاوت 

زیادی در منحنی های هم دوز برای طیف های مختلف مشاهده نمی شود، هنگامی که صرفًا منحنی های هم دوز به عنوان 

معیار در محاسبات طراحی درمان لحاظ شوند محاسبات با خطا همراه خواهند بود. 

براکی تراپی، طیف انرژی، پارامترهای دزیمتری گروه کاری 43، منحنی هم دوز، شبیه سازی کلمات کلیدی
مونت کارلو
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