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 کارلومونت روش بوسیله HDR-Ir192تراپییدزیمتری برای یک چشمه جدید براک پارامترهای تعیین
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 چكیده

باتوجه بهه شهيوب بيمهاری سهردان در      و روندشمار میتراپی بههای براكیعنوان پركاربردترين چشمهبه (HDR)ز باال وبا آهنگ دتراپی های براكیهچشم
ز باال و از نهوب مهدرن   ود آهنگ با 192-ايريديم زيمتری چشمه براكی تراپیومشخصات دمحاسبات  برای   .بسيار مهم استی آنها دسترس ،داخل كشور

ز وز شهااعی و تهاب  د  وتهاب  د  ثابهت آهنهگ دوز،   كارلو استفاده شد. نتهاي  ااصهله بهرای   ، از شبيه سازی مونتساخته شده است يک نمونه اوليه آن كه

 بود. ا چند گروه تحقيقاتی مقايسه شد و نتاي  ااكی از وجود تطابق مناسب مابين آنهاناهمسانگردی ب
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Abstract 
High dose rate brachytherapy sources are considered as the most widely used and with regard to the prevalence of cancer 

in the country, access of them is very important. For calculating of dosimetric characteristics a brachytherapy source 192Ir 

with a high dose rate and modern type that has a prototype fabricated, the Monte Carlo method was used. The results for 

the dose rate constant, radial dose function and anisotropy function was compared with several research groups, and the 

results showed good agreement between them. 
 

PACS No. 28 

 

 قدمهم
ز باال وبا آهنگ د 192-تراپی ايريديمیهای براكهچشم     

(HDR) شمار تراپی بههای براكیعنوان پركاربردترين چشمه به

 ،باتوجه به شيوب بيماری سردان در داخل كشور و روندمی

در اال ااضر روش  .بسيار مهم استآنها  به دسترسی

 ( در محاسبات دوز به يک روش پذيرفته شده درMCكارلو)مونت

انجمن  بنا به توصيه .]3-1[تراپی تبديل شده استبراكی

 TG-43U( در كار گروه AAPMفيزيكدانهای پزشكی آمريكا)

تراپی مورد استفاده های براكیز برای چشمهوهای توزي  د، داده]4[

گيری تجربی و يا توسط روش ترتيب از دريق اندازه بايد به

های عنوان داده سپس بهكارلو با كد مناسب تايين گردند و مونت

جهت برنامه تحويل دوز  (TPSسيستم دراای درمان ) ورودی در

سيستم  تراپی مورد استفاده قرار گيرند.دقيق در درمان براكی

منظور تايين به 43مختصات مورد استفاده در پروتكل گروه كاری 

( مارفی 1تراپی در شكل )های براكیپارامترهای دزيمتری چشمه

 ه است.گرديد

 
 سيستم مختصات مورد استفاده در دزيمتری چشمه های براكی تراپی: 1شكل 

 

فرمول در   TG43پارامترهای مورد استفاده بر اساس توصيه

تری براكی ميدز به منظورپيشنهادی برای آهنگ دوز دو بادی 

 تراپی درون نسجی عبارتند از:
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برابر فاكتور هندسی،   

0
1r cm  و
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   موقايت

,F(rتهاب  دوز شهااعی و    g(r)نقطه مرجه ،   )    تهاب  ناهمسهانگردی

 هستند.

و همكهاران  مطالاهه ای را    1آقهای ويليامسهون   1991در سال      

 كالسيکاز نوب  selectron-Micro مدل HDR-Ir192برای چشمه 

 11اكتيويتهه  و بهرای   كارلو انجهام دادنهد  مونت شبيه سازی روش با

4هوا برابهر بها   ميزان كرمای ،كوری 2 1
4.082 10

k
S Gym h


    و ثابهت

1 ز برابروآهنگ د 1
1.115 0.6% cGyh U

 
   در تحقيهق   د.دست آمبه

      بههر روی چشههمه 1991در سههال  2ديگههری كههه توسههط كريايكههاس

HDR-Ir192   كهارلو انجهام   )كالسيک( به روش شبيه سهازی مونهت

1گرفت، مقدار ثابت آهنگ دوز  1
= 1.116  0.5%  cGyh U

 
  دسهت  به

و همكهاران  بهرای    3آقهای روجهرز   2111همچنين در سهال   د.آم

ميزان ثابهت آهنهگ دوز    ،با ويژگی های مذكور HDR-Ir192چشمه 
1 1

= 1.117  0.2%  cGyh U
 

  5[به دست آمد[. 

ادالعههات كههافی در مههورد در ايههن تحقيههق بههرای دسترسههی بههه   

 ز بهاال كهه در  واپهی بها د  تربراكی چشمه مشخصات دزيمتری برای

 سههاخته شههده اسههت، از روش ایپژوهشههگاه علههوم و فنههون هسههته

 شود.كارلو استفاده میمونت

 مواد و روشها
شهامل   HDR-Ir192 دهر  مهدرن   تراپیچشمه براكیماده اوليه      

( 193-ايريهديوم  % 21و  191-ايريهديم  % 11 ايريدوم غنهی شهده)  

چگهالی   متهر قطهر بها   ميلهی  6/1 متهر دهول و   ميلی 1/3دارای ابااد 

متر مكاب می باشد و به صورت اجمهی  گرم بر سانتی 42/22موثر

متهر قطهر اسهت. ايهن هسهته      ميلی 1/1متر دول و ميلی 1/3با ابااد 

با  L 316 AISIراديواكتيو  در داخل تيوبی از  جنس استيل از نوب 

                                                 
1 J. F. Williamson 
2 P. Karaiskos  
3 D. W. O. Rogers 

آن  متر مكاب می باشد كه قطر بيرونهی گرم بر سانتی 16/1چگالی 

 متر است.ميلی 9/1

  
 

ايهن   ،از نوب مدرن  HDR-Ir192تراپی چشمه براكی نمونه اوليه تصوير  :2شكل 

اسهت كهه توسهط     مترميلی 6/1و قطر   ميلی متر 1/3با دول  مدل شامل ايريديوم

 اين محصور شده است. انتهای مترميلی 11/1با ضخامت  L 316استيل ضد زنگ

 را فراهم می كند. HDR 4تم پس بارگزارسيس قابليت كار با چشمه
 

گهردد و  وسيله جوش ليهزر مسهدود مهی    هيک سر اين تيوب ب     

گردد. اين كابل نيهز  انتهای ديگر آن به كابل با جوش ليزر متصل می

گههرم بههر  6/1بهها چگههالی  L 314 AISIاز جههنس اسههتيل از نههوب 

متهر  سانتی 1كارلو به دول سازی مونتباشد و در شبيهمی مترسانتی

در نظر گرفته شده است كه البته بطور عملی دهول بيشهتری دارد و   

 .دگوينبه آن سيم راهنما نيز می

( ابتدا قدرت 2با استفاده از روش مونت كارلو و با توجه به رابطه ) 

كرمای هوا به ازای وااد اكتيويته در سلولی از هوا، درون اجمهی  

متهر بها   سانتی 1/111و  1/99های كروی به شااب محصور به پوسته

ز با استفاده ومحاسبه گرديد. سپس ثابت آهنگ د f6استفاده از تالی 

كههههه مقههههدار آن برابههههر    ،( تايههههين گرديههههد 3از رابطههههه )

1با 1
1.1106  0.1% cGyh U

 
   دست آمد.به 

2
( )

k
S K d d


                                                               )2( 

0 0( , )

k

D r

S


                                                             )3(  

ز و وكه شامل  تهاب  شهااعی د    زوبه منظور محاسبه توزي  آهنگ د

 ( نشهان 4ز كه به ترتيب در رابطهه ) وتاب  ناهمسانگردی دو بادی د

انجهام     MCNP4C سازی با كهد محاسهباتی  داده شده است، مدل

بها تركيهب    گهالس) پلكسهی  فهانتوم سهازی از مهدل   برای مدل شد.

                                                 
4 Remote after loading 
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شيميايی 
5 2 8

C O H) گيهری مشخصهات دزيمتهری    كه قبال برای اندازه

 .، استفاده شدساخته شده بود

اين فانتوم شامل دو قسمت می باشهد كهه قسهمت اول شهامل          

ههای  ت دوم شهامل موقايهت  دارنده چشهمه مهی باشهد و قسهم    نگه

 1بهرای شهااب ههای مختله  از       جايگذاری دزيمتر می باشد كهه 

برای هر  متر بطور مجزا  قابل استفاده است.سانتی 11متر الی سانتی

درجهه   1هايی كه در زوايای گالس با افرهشااب يک قطاه پلگسی

در نظر گرفته شده است كه در شهكل   انددرجه تابيه شده 171الی 

 نماي  داده شده است. (3)
 

 
 

 ز باالوآهنگ د تراپی باگالس برای دزيمتری چشمه براكیفانتوم پلگسی :3شكل

 

ههای مختله    ز در زوايا و شهااب وبرای محاسبه د *F8 از تالی     

مورد نظر قهرار  فوتون  ميليون  111 ترابرد تاداد  و شوداستفاده می

و   g(r) ز شهااعی وب  ددرنهايت از ادالعات ااصهله تها   می گيرد.

 43U-TG پيشهنهادی از دهر     θ(r,F(ز ناهمسهانگردی  وتاب  د

 .[4]گرددمی محاسبه
.

( , )G(1, )
2 2

( )
.
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g r

D G r
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                     (4)  

 

 11/1هها بهه شهكل كهره بها قطهر       شكل اجم مشخصه تالیدر اين 

متههر و در زوايههای سههانتی 11تهها  1متههر در فواصههل شههااعی يلههیم

گهالس  قرار دارند كه در فانتوم پلكسهی   171قطبی)درجه( صفر تا 

متهر  سهانتی  19/1متر مكاب با چگالی سانتی 31 31 31به ابااد 

ايان ذكهر اسهت كهه در زاويهه     اند. شه مكاب بر سانتيمتر قرار گرفته

درجه به دليهل وجهود سهيم رابهط در انتههای چشهمه ،        111قطبی 

 ز تابيه نشده است.وسلولی برای محاسبه توزي  د

كهه در   192-ايريهديوم  توسهط های توليد شده فوتوندي  انرژی  

شامل چنهدين انهرژی از    بيه سازی در نظر گرفته شده است، اين ش

 باشد.ولت میلو الكترونكي 1371الی  111مقادير 

 
 

 192 –: دي  مربوط به تاب  ترمزی ايريديوم  4شكل 
 

 نتایج
از نهوب مهدرن محاسهبه     HDR-Ir192 ثابت آهنگ دوز برای چشمه      

1 شد كه مقهدار آن  1
1.1106  0.1% cGyh U

 
       در  بهه دسهت آمهد كهه

باهالوه   مقايسه به نتاي  ساير گروه های تحقيقهاتی بسهيار قابهل قبهول و    

( و بها  4ز شهااعی مطهابق رابطهه )   وتاب  د دارای خطای ناچيزی بود.

 11الههی  1ز ااصههله بههرای فواصههل واسههتفاده از مقههادير آهنههگ د

 1ز در فاصهله  ومتری و نرماليزه كردن نسبت مقهدار آهنهگ د  سانتی

متری  محاسبه شد. نتاي  بدست آمهده از ايهن محاسهبات در    سانتی

گروه تحقيقاتی ديگر مقايسهه   ش ه و با نماي  داده شد (1)شكل 

شده است. يكی از داليل تفاوت نتاي  ااصهل از دو فهانتوم آب و   

ههای كهم   تواند ناشهی از جهذب متفهاوت فوتهون    گالس میپلكسی

های مشهاهده  انرژی در اين دو نوب فانتوم باشد. عمده داليل تفاوت

ال  در شده در اين نتاي  بها نتهاي  سهاير گهروه هها ناشهی از اخهت       

ساختار داخلی و دراای چشمه و نوب فهانتوم مهورد اسهتفاده مهی     

 باشد.

( بهرای  4تاب  ناهمسانگردی دو بادی نيز با استفاده از رابطهه )      

جهه در فاصهله   رد 11درجه با محهدوده   171الی   11زوايای صفر، 

نتهاي  آنهها در    محاسهبه گرديهد كهه    متریسانتی 1، و 3، 2شااعی 

نماي  داده شده است. دبق اين نمودار هرچهه از   ( و6شكل های)

گيهريم، نمهودار تهاب  ناهمسهانگردی تخهت تهر       چشمه فاصله مهی 

شود. همچنين نمودار بدست آمده برای تهاب  ناهمسهانگردی دو   می
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متر با نتاي  بدست آمهده توسهط   سانتی 1بادی برای فاصله شااعی 

 (7)شهكل   چند گروه تحقيقاتی مورد مقايسهه قهرار گرفهت كهه در    

 نماي  داده شده است.  

 

 
 

 ااصله با نتاي  ساير گروه ها g(r)ز شااعی ومقايسه تاب  د : 1شكل 

 

 

 
 

تغييرات تاب  ناهمسانگردی محاسبه شده برای فواصل شااعی مختل   :6شكل 

 گالساز مركز چشمه در فانتوم پلكسی

 

 
 گيری شده در پلكسیاندازه ,θF(r(تاب  ناهمسانگردی دو بادی : مقايسه 7شكل

با مقادير محاسبه شده ساير گروه ها برای فاصله   HDR-Ir192گالس برای 

 سانتيمتر 1شااعی 

 نتیجه گیری
 MCNP4Cبا اسهتفاده از محاسهبات انجهام شهده توسهط كهد            

با آهنهگ   192-تراپی ايريديمز ادرا  چشمه جديد براكیوتوزي  د

ای ، در فهانتوم  ال توليد شده در پژوهشگاه علوم و فنون هستهز باود

شهود.  با مقادير اندازه گيهری مقايسهه    گالس محاسبه تا باداًپلكسی

ز بهاال بها ديگهر    وپارامترهای دزيمتری اين چشمه جديد با آهنگ د

و  ]11-6[چشمه های توليد شده مشابه ساير محققين مقايسهه شهد  

هها    محاسهباتی و تجربهی سهاير گهروه    با نتايااكی از مطابقت آن 

های مشاهده شده در اين نتهاي  ناشهی   عمده داليل تفاوت باشد.می

از اختال  در ساختار داخلی و دراای چشمه و نوب فهانتوم مهورد   

باشد. اين نتاي  بيانگر كارايی باالی روش مونهت كهارلو   استفاده می

ايهن چشهمه    در دستيابی به ادالعات كافی و مناسب  از دزيمتهری 

تراپهی  باشد و همچنين ااكی از آن است كه چشمه براكیجديد می

منهدی  ساخته شده از جنبه خصوصهيات دزيمتهری  دارای رضهايت   

كافی جهت استفاده در مراكز پرتو درمانی خواههد بهود. البتهه ايهن     

امهه  تر خواهد شد كه جهز برن تحقيق با انجام دزيمتری تجربی كامل

 اهد بود.گروه تحقيقاتی ما خو
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