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 خالصه 
 مقدمه

 دستدربه شیوه ترینمتداول عنوان به آمریکا پزشکی فیزیک انجمن( TG-43) 43گزارش گروه کاری 
های طراحی است و در بسیاری از سیستم شناختهشده تراپیبراکی هایچشمه دوزدراطراف توزیع آوردن

خطای ناشی از به دست آوردن مستقل و گرد . شوددرمان از روش ارائه شده در این گزارش استفاده می
، سبب افزایش درصد TG-43ی انجام عملیات جبری هر یک از پارامترهای دزیمتری کردن و خطای ترکیب

هدف مطالعه حاضر ارائه و ارزیابی . تراپی می شودهای براکیخطا در محاسبه توزیع دوز در اطراف چشمه
تراپی با  روش مبتنی بر ماتریس به منظور ساده سازی و کاهش خطای محاسبات توزیع دوز در براکی

 . های گسیل کننده فوتون می باشد چشمه
 کار وشر

سازی با کد تراپی، روش شبیههای براکیدر این پژوهش برای به دست آوردن توزیع دوز در اطراف چشمه
MCNPX مدل  54-های کبالتچشمه. مورد استفاده قرار گرفتCo0.A865524-51مدل  131-، سزیم  ،

دست آمده از توزیع دز به. سازی شدندشبیه OptiSeedمدل  143-، پاالدیمBEBIGمدل  122-ایریدیم
 .مقایسه شد  TG-43دست آمده از روش گزارشروش مبتنی بر ماتریس با توزیع دوز به

 نتایج
. در برخی نقاط اختالف کمی دارندTG-43نتایج توزیع دز به دست آمده از روش مبتنی بر ماتریس و روش

و خطای ترکیب آنها مربوط   TG-43حاسبه هر یک از پارامترهایرسد این اختالف به خطاهای مبه نظر می
سادگی محاسبات و کمتر بودن زمان انجام  TG-43مزیت روش مبتنی بر ماتریس نسبت به روش . می شود

توان قضاوت نسبت به روش مبتنی بر ماتریس این است که می TG-43مزیت روش. باشدمحاسبات می
ها تغییرات شعاعی دز در راستای صفحه عرضی و ناهمسانگردی چشمهبهتری در مورد قدرت یک چشمه، 

 .داشت
 جه گیریینت

تراپی مطرح نیست و های براکیهای طراحی درمان، مقایسه چشمهبا توجه به اینکه در محاسبات سیستم
ز ، پیشنهاد می گردد اTG-43همچنین با توجه به وجود عدم قطعیت بیشتر در محاسبه توزیع دز در روش 

 .های طراحی درمان استفاده گرددعنوان ورودی سیستمدست آمده از روش مبتنی بر ماتریس بهتوزیع دز به
های گسیل سازی مونت کارلو، چشمه، توزیع دز، شبیهTG-43تراپی، گزارش براکی :کلمات کلیدی

 کننده فوتون، روش مبتنی بر ماتریس
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