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چکیده

مقدمه: رادیوتراپی به عنوان یکی از روش های درمان سرطان می باشد. واضح است که هر درمانی، مقداری آسیب 

را به همراه خواهد داشت لذا با توجه به اثرات شناخته شده در استفاده از پرتوهای نافذ در روی بافت و نیز با توجه به 

اینکه انتقال دز مناسب و تقریبًا مرگ آور به تومور در حین کاهش هرچه بیشتر این مقدار در ناحیه بافت سالم، یکی از 

بزرگترین چالش ها در رادیوتراپی است. امروزه توجه زیادی به استفاده بالقوه از نانو ذرات طال به عنوان حساس کننده به 

پرتوها  و به منظور پاسخ به مسئله ذکر شده در درمان سرطان با تابش های یونیزان، می شود. مطالعات نشان داده اند 

ک��ه نانوذرات طال می توانن��د مقدار دز جذبی در تومور را افزایش دهند بدون اینکه مق��دار دز انتقالی به اطراف تومور 

افزایش پیدا کند. هدف از بیان این مسأله بررسی آثار استفاده از نانوذرات در درمان و یا توقف رشد تومورهای سرطانی 

با استفاده از مواد رادیواکیو می باشد. 

موادوروشها: فانتوم چش��م با تعریف ترکیبات آن و پالک چش��می ید 125 توسط کد MCNP شبیه سازی شد 

و دزیمتری در تومور با در نظر گرفتن غلظت های 7، 10، 18 و )mg/)g tumor 30 از نانو ذرات طال انجام شد. نتایج 

دزیمتری تومور در حضور و عدم حضور نانو ذرات با هم مقایس��ه ش��د. در مطالعه آزمایشگاهی، نمونه مالنوم چشمی 

کش��ت داده ش��د. نانو ذرات طال سنتز شده و در غلظت های 200، 150، 100، 50 و 20میکروگرمی به سلول های مالنوم 

تزریق ش��د. بعد از بررس��ی مسمومیت در غلضت های مختلف، سلول های تزریق ش��ده با نانوذرات و سلول های بدون 

نانوذرات در معرض تابش گاما از چشمه ایریدیوم قرار گرفتند.

نتایج: نتایج محاس��بات مونت کارلو، افزایش دز 1/9 و 4/6 برابری در کمترین و بیش��ترین غلضت از نانو ذرات در 

تومور را به ما می دهد. نتایج آزمایشگاهی، کاهش زیست پذیری 8 و 28 درصدی در کمترین و بیشترین غلضت از نانو 

ذرات در تومور را به ما می دهد.

بحـثونتیجهگیری: نتایج به ما نش��ان می دهد تزریق نانو ذرات طال در ابعاد مناس��ب ب��ه تومور مالنوم قبل از 

تابش دهی منجر به افزایش دز جذبی به صورت متمرکز در منطقه تومور می ش��ود. با توجه به میزان دز تعیین ش��ده و 

مورد نیاز در منطقه تومور که الزمه درمان و یا جلوگیری از رشد آن می باشد افزایش دز جذبی در منطقه یک بازه زمانی 

کمتر منجر به کاهش طول دوره درمان و در نهایت جلوگیری از آسیب رسانی غیر قابل ترمیم در سلول سالم می شود.     
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