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چکیده:

مقدمه: در براکی تراپی به دلیل کاشت چشمه ها رادیواکتیو در داخل تومور و به دلیل اینکه این چشمه ها قسمت 

اعظم انرژی خود را در فاصله ها بسیار کمی از از دست می دهند, روشی موثر و قابل قبول برای درمان تومورهای مغزی 

می باش��د. با وجود این, به دلیل وجود ارگان های حس��اس در مغز،که کنترل س��ایر نقاط بدن را بر عهده دارند, نحوه 

چینش و توزیع دز چشمه ها  اهمیت باالتری نسبت به سایر نقاط بدن پیدا می کند. در این تحقیق به توزیع دز حاصل 

از چشمه ید-125 ساخت ایران، جهت درمان تومورهای مغزی، با استفاده از کد مونت کارلو پرداخته شده است.

مواد و روش ها: در این مطالعه در ابتدا دزیمتر های TLD مدل 207A-GR, بوس��یله دس��تگاه ارتوولتاژ با انرژی  

kVp 100 کالیبره  و منحنی کالیبراسیون آن ها بدست آمد. سپس چشمه ید-125 ساخت ایران در فانتوم پرسپکس به 

مدت 48 ساعت با حضور TLD ها تابش داده شد و میزان دز جذب شده در راستای عمود بر محور طولی چشمه در 

نقاط مختلف بدست آورده شد. در ادامه چشمه ید-125 ساخت ایران در کد MCNPX شبیه سازی شد و با استفاده از 

مش تالی نوع سوم و داده های حاصل از TLD صحت شبیه سازی انجام شد مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده 

از تصاویر CT و برنامه Scan2MCNP، ناحیه مربوط به س��ر بیمار در کد MCNP شبیه س��ازی شد و کاشت متفاوت 

چشمه های ید جهت درمان تومورهای ناحیه سر مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج: توزیع دز حاصل از کاشت چهار چشمه ید در تومور پاسخ دز مناسبتری نسبت به کاشت یک و دو چشمه 

برای درمان تومورهای مغزی داده و زمان کاشت چشمه ها را به مقدار قابل توجهی کاهش می دهد.

بحث و نتیجه گیری: کاشت یک و دو  چشمه در تومور به دلیل از بین بردن حجم قابل توجهی از بافت های سر 

و بوجود آمدن نکروز ش��دید روش مناس��بی جهت درمان تومورهای مغزی نمی باش��د و کاشت چهار چشمه پاسخ دز 

مناسبتری را برای درمان این گونه بیماری می دهد.
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