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چکیده

 Senden et al در س��ال 2006 در راس��تای کاهش سمیت این نوع از دزیمترها توسط NIPAM مقدمه: پلیمر ژل

معرفی شد که در آن)N-Isopropylacrylamide )NIPAM  جایگزین acrylamide مورد استفاده در ژل های پیشین 

ش��د و )N,N-Methylenebisacrylamide )BIS با کالس الکتروف��ورز عامل ایجاد کننده اتصاالت عرضی در فرایند 

پلیمریزاسیون بود. استفاده از BIS با کالس الکتروفورز نه تنها در ساخت ژل NIPAM بلکه در سایر پلیمر ژل ها توسط 

 BIS ساخته شده با NIPAM محققان توصیه و مورد استفاده قرار گرفته است. از این رو، این مقاله با بررسی پاسخ ژل

غیر الکتروفورز به پرتوی گاما حاصل از چشمه Co-60، به ارزیابی لزوم یا عدم لزوم بهره گیری از BIS با کالس الکتروفورز 

در ساخت ژل و در نهایت مقایسه   پاسخ دو ژل ساخته شده از BIS الکتروفورز و غیر الکتروفورز پرداخته است.

موادوروشها: ژل NIPAM با توجه به دستورالعمل ارائه شده توسط Senden et al، در دو مجموعه متفاوت 

با BIS الکتروفورز و غیر الکتروفورز جهت پرتودهی با دس��تگاه کبالت-60 س��اخته شد. ویال ها بعد از پرتودهی توسط 

دستگاه MRI، تصویربرداری و تصاویر حاصل به کمک نرم افزار متلب آنالیز شد.

نتایج: ژل NIPAM س��اخته ش��ده با BIS غیر الکتروفورز به پرتوی گاما حساس��یت نشان داد و پاسخ آن با ژل 

س��اخته ش��ده از BIS الکتروفورز مورد مقایسه قرار گرفت. این مقایسه نشان داد که دو ژل از حساسیت تقریبًا برابری 

نسبت به پرتو گاما برخوردارند. 

بحثونتیجهگیری: نتایج حاصل از بررسی پاسخ ژل ساخته شده با BIS غیر الکتروفورز حاکی از امکان بهره گیری 

 BIS برای س��اخت ژل می باش��د. پس از اثبات این موضوع، مقایسه حساسیت ژل های ساخته شده با BIS از این نوع

غیر الکتروفورز و الکتروفورز صورت پذیرفت. آنالیز تصاویر MRI دو ژل ساخته شده از BIS با کالس الکتروفورز و غیر 

 BIS غیر الکتروفورز تقریبًا منطبق بر پاسخ ژل ساخته شده با BIS الکتروفورز نشان داد که پاسخ ژل ساخته شده با

الکتروفورز می باش��د. عالوه بر این، مقدار R2 که نش��ان دهنده همبستگی نقاط مختلف در نمودار می باشد، برای این 

ژل در شرایط بهتری نسبت به ژل ساخته شده با BIS الکتروفورز قرار دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت در ساخت 

ژل دزیمتر NIPAM لزومی بر اس��تفاده از BIS الکتروفورز وجود ندارد و محققان می توانند با بهره گیری از BIS غیر 

الکتروفورز که بصورت قابل توجهی از BIS الکتروفورز ارزان تر است هزینه ساخت ژل را بطور چشم گیری کاهش دهند.

ژل دزیمتری، NIPAM پلیمر ژل دزیمترکلمات کلیدی
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