Archive of SID
خرداد -تیر  ،59شماره  ، 2سال 95

 -15مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

تعیین پارامترهای دزیمتری برای چشمههای براکیتراپی کبالت 60-و
ایریدیم132-
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امروزه چشمههای براکیتراپی ،بهطورگستردهای برای درمان سرطانها استفاده میشوند .گزارش گروه

کاری )TG-43( 43انجمن فیزیک پزشکی آمریکا بهعنوان متداولترین روش برای بهدست آوردن توزیع
دز در اطراف چشمههای براکیتراپی شناخته شده است .هدف از این پژوهش بهدست آوردن پارامترهای
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دزیمتری گروه کاری 43چشمههای کبالت 54-و ایریدیم 122-از طریق شبیهسازی مونت کارلو میباشد.

روش کار

در این پژوهش  2چشمه براکیتراپی کبالت 54-مدل  Co0.A86و ایریدیم122-مدل ((BEBIGبا استفاده
از روش مونت کارلو با کد MCNPXشبیه سازی شده اند .برای شبیهسازی چشمههای مورد نظر در این
تحقیق ،مشخصات هندسی دقیق هر یک از چشمهها ،بهعنوان ورودی به برنامه شبیهسازی وارد شدند .و
پارامترهای دزیمتری شامل ثابت آهنگ دز ،تابع دز شعاعی و تابع ناهمسانگردی برای هر یک از چشمهها

محاسبه شد .برنامهها با رهگیری تعداد کافی ذرات اجرا شد .بیشینه عدم قطعیت آماری نوع الف برای چشمه
کبالت ،54-برابر با  4درصد بود و برای چشمه ایریدیم 122-برابر با  3/2درصد بود.

نتایج

نتایج بهدست آمده برای پارامترهای دزیمتری ثابت آهنگ دز ،تابع دز شعاعی و تابع ناهمسانگردی
دستورالعمل  TG-43برای چشمههای کبالت  54و ایریدیم 122در این مطالعه توافق خوبی با مطالعه گرانرو
و همکاران نشان داد.

نتیجه گیری

با توجه به توافق خوب نتایج این مطالعه با سایر مطالعات ،نتایج بهدست آمده برای پارامترهای TG-43

چشمههای کبالت 54-و ایریدیم 122-در این پژوهش را میتوان بهعنوان ورودی برای سیستمهای طراحی
درمان و همچنین برای اعتبارسنجی محاسبات این سیستمها استفاده کرد.
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