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چکیده

مقدمه: پر کردن تومور با نانوذرات با اعداد اتمی باال و پرتودهی با فوتون های کم انرژی ممکن است منجر به بهره 

درمانی باالتر در درمان های تشعشعی اورتوولتاژ شود.

مـوادوروشها: اعتباریابی کد و برنامه های مربوطه بر اس��اس پروتکل دوزیمت��ری رایج AAPM, TG-43 و با 

استفاده از روش مونت کارلو به کمک نرم افزار 4C-MCNP برای چشمه ایریدیم- 192 با آهنگ دوز باال مدل سیکلوترون 

 1/5 cm 1 در فاصله cm3 انجام ش��د. فاکتورهای افزایش دوز بواس��طه حضور نانوذرات فلزی در حجم توموری با ابعاد

از مرکز فانتوم آبی به ابعاد cm 3 30 برای غلظت های مختلف از نانوذرات مختلف، توزیع های یکنواخت و نایکنواخت و 

نیز مدل ساده مخلوط نانوذرات با آب و یا مدل واقعی شبکه ای با در نظرگیری ابعاد واقعی نانوذرات تخمین زده شد.

نتایج: در مدل ساده و برای توزیع یکنواخت فاکتورهای افزایش دوز برای طال برابر با 1/047، 1/118، 1/194 و برای 

گادلینیوم 1/033، 1/083 و 1/186 بترتیب با غلظت های 7، 18 و mgr/gr 30 تخمین زده شد. این مقادیر برای توزیع 

یکنواخت و برای مدل توزیع ش��بکه ای بترتیب برای طال و گادلینیوم برابر با 1/042، 1/114، 1/177 و 1/031، 1/067 و 

1/000 بود. میزان افزایش دوز برای آهن و تیتانیوم قابل مالحظه نیست. در توزیع نایکنواخت نانوذرات در داخل تومور 

میانگین فاکتور افزایش دوز حاصله برای مدل توزیع شبکه ای نانوذرات 0/3% کمتر از مدل ساده محاسبه شد. 

بحثونتیجهگیری: پر کردن تومور با نانوذرات با اعداد اتمی باال مانند طال و گادلینیوم می تواند منجر به افزایش 

دوز شود ولی نانوذرات با اعداد اتمی پایین مانند آهن و تیتانیوم موجب افزایش دوز نخواهند شد. افزایش عدد اتمی 

و غلظت نانوذرات باعث افزایش دوز خواهد ش��د ولی به دلیل س��میت حاصل برای سلول های سالم نمی توان غلظت 

نانوذرات را تا هر اندازه دلخواه افزایش داد. توزیع نایکنواخت در مقایسه با توزیع یکنواخت دوز کمتری را تخمین می زند. 

این تخمین کمتر افزایش دوز برای مدل توزیع شبکه ای نانوذرات بیشتر است.

فاکتور افزایش دوز، نانوذرات با اعداد اتمی باال، شبیه سازی مونت کارلو، هندسه نانوذراتکلمات کلیدی
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