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                   تراپی با استفاده ازگیری پرتوگیری هنگام استفاده از براکیبررسی و اندازه

 با اکتیویته باال 521رادیوایزوتوپ درمانی ید 

 ستاری ،علی ؛ *فضائلیسیدیوسف، 

 کاربرد پرتوها)کرج(سازمان انرژی اتمی ایران،  پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای،  پژوهشکده 

  چکيده

فت. مورد بررسی قرار گردرمان تومورهای بدخیم و  براکی تراپیباال، جهت  با اکتیویته 521-ید لهکپسو چشمهاستفاده از 
دزیمترهای  یله بوس چشمهدر فواصل مختلف از  راندو نیم تنه با استفاده از فانتوم های حساس بدندریافتی توسط اندامدز 

TLD  کد محاسباتی از همچنین تحقیق در این اندازه گیری شد. 077نوع MCNPX نیم تنه فانتوم برای شبیه سازی یک 

موال با گیری تجربی معتحقیق که در آزمایش و اندازه مراحل مختلف سازیشبیه استفاده شد تا امکان و چشمه کپسوله
و  دنسازی با هم مقایسه شدقسمت کار تجربی و شبیهنتایج در نهایت  فراهم گردد. پرتوگیری مضاعف همراه است،

 .خطا نسبت به کار تجربی قابل قبول است %25سازی با مشاهده شد که نتایج شبیه

 

  521-ید دانه، دزیمتری ترمولومینسانس، MCNPXسازی تراپی، شبیهبراکی :کلید واژه
 

 مقدمه -1

یلنده سکه معموال از گ تراپی استهای درمان تومورهای بدخیم، استفاده از پرتودهی نزدیک یا براکیامروزه یکی از روش

 521-های گسیلی از یدانرژی فوتونطیف . ]2و5[شوداستفاده می  I521 و Ir592 ، Pd571گاما و ایکس کم انرژی نظیر  و 

انه دتأمین ایمنی افرادی که با این  درمان تومورهای سر، پروستات و سینه کاربرد دارد. و در است keV17در محدوده 

 توان، میرادیواکتیو 521-ید دانهدز دریافتی در فواصل مختلف از آهنگ  با تعیین ز اهمیت است.ئاحکنند ها کار می

 تواند ضریب اطمینانیم     یسازاستفاده از شبیه را در فواصل مشخص از آن، بدست آورد.افراد  ز برایمدت زمان مجا

قابل  مفید و یکامپیوتر یسازیک شبیه یتجرب یرا افزایش دهد و در آغاز هر طراح یاهسته یهاکار با مواد و دستگاه

 . ]1[باشدمی ای کار روی معادله ترابردبرمناسب از جمله کدهای  XMCNP . کد محاسباتیباشدیتوجه م

 روش کار -2

در این حالت  اغلب مراحل بطور دستی انجام می گیرد ، 521-در روند تولید آزمایشگاهی دانه های یداز آنجایی که 

 ،شودیم      های نزدیک به چشمه دریافتکمترین فاصله نسبت به بدن پرسنل وجود دارد و بیشترین مقدار دز توسط اندام

کار  تفاده ازبا اسرادیواکتیو دانه های . بررسی پرتوگیری افراد در حین کار با شدپرتوگیری در این مورد بررسی میزان 

    .انجام شدسازی تجربی و شبیه
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 کار تجربی -2-1

 cm27 در فواصلدانه های رادیواکتیو ،  (Randoراندو )های مختلف فانتوم دز در اندامگیری میزان برای اندازه

  .داده شداز فانتوم قرار  cm17و 

تای آن به صورت  4باشد که میمیکروکره  1و حاوی  از آلیاژ تیتانیوم است چشمهجنس روکش  5مطابق شکل 

آزمایش  شروعدر  چشمهاکتیویته  ی وسط غیر اکتیو است.شده و میکروکرهپوشیده اکتیو  521-ید سطحی با

 بوده است. mCi 13/51برابر با 

 

  521-ابعاد دانه ید: 5شکل

 kg     و وزن m01/5بطور متناسب معادل با یک انسان متوسط با قد  بکار رفته در این تحقیق Rando فانتوم

که معادل بافت و ترکیبی از پالستیک است و اسکلت کامل انسان، مواد معادل ریه و راه ( 2)شکلاست  1/01

 بینی، نای و غیره را در بر دارد.ای، حلق، های آروارههوایی مطابق با سینوس

 

 Rando: یک فانتوم 2شکل

است.  mm1هایی به قطر برش داده شده است و هریک محتوی ماتریسی از سوراخ mm21های فانتوم در ضخامتاین 

حفره  1777از  بیشهای پرسپکس معادل بافت قرار داد. فانتوم کامل یا کپسول TLDتوان یک دزیمتر در هر حفره می

 [.4اند]ها پر شدهدارد که با این کپسول یا محل کاشت

شود. گیری دز ناشی از پرتوهای گاما استفاده میبرای اندازهکه  077نوع  TLDبرای دزیمتری از دزیمترهای 

که  به شکل چیپ  باشد می 7Li 99/99%و  %75/7در آن   6Liاست و درصد نسبی  LiFاز نوع  TLDاین 

 [1] است. mm 9/7 * mm  1 * mm 1ابعاد   با
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 [.  3آید]از رابطه زیر بدست می TLDمیزان دز جذب شده توسط هر 

                 (5)            𝐷(𝑚𝑆𝑣) = 𝑅(𝑛𝐶) × 𝐸𝐶𝐶 × 𝐸𝐹−5 × 𝐶𝐹−5(mSv

nC
) ×

𝑅𝐿7

RL
 

 که در آن

D  میزان دز جذب شده توسط هرTLD ،R  میزان قرائت هرTLD توسط دستگاه قرائتگر ،ECC  ضریب

فاکتور تصحیح انرژی برای چشمه با انرژی  TLD ،EFفاکتور کالیبراسیون هر  TLD ،CFتصحیح تراشه 

 TLD،       RLهای گیری شده در بین قرائتاندازه Light Referenceمقدار میانگین  7RL، پرتوهای آن

 CF (RL=94.95)تعیین  در TLDهای گیری شده در بین قرائتاندازه Reference Lightمقدار میانگین 

 .شوددز زمینه از دز بدست آمده کسر می برای محاسبه پرتوگیری از چشمه، در نهایتو 

TLDهای مختلف فانتوم ها در الیهRando ها و سطح داخلی پوست قرار ها، چشمهای تیروئید، ششدر اندام

داده قرار  Randoاز فانتوم  cm17و  cm27فواصل ساعته در  27در دو بازه زمانی  521-دانه ید. گیردمی

 .یدآها بدست میTLDدر هر مرحله دز دریافتی توسط  شود ومی

 سازیشبيه -2-2

سازی نیم تنه بدن انسان تحت عنوان فانتوم انجام شده و از کد شبیه MCNPXسازی با کد محاسباتی شبیه

VIP در کد نویسی این فانتوم از دستورات  .]1[استفاده شده استlattice وuniverse  استفاده شده است. 

دز دریافتی توسط آهنگ  نمایش داده شده است.( 1کار تجربی در شکل ) مربوط به سازیشبیه هندسه

TLDفواصلدر  سازی شده با احتساب اکتیویته چشمههای شبیه cm27  وcm17 آید.می بدست از فانتوم 

 

 
 گیری خارجی پرتوبرای تعیین سازی شده شبیه هندسه: 1شکل
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 گيرینتيجه -3

از  cm 17و  cm27 در فواصل Rando، کار تجربی طی دو مرحله انجام شد و فانتوم همانطور که مطرح شد

ساعت بوده  Rando ، 27در مقابل فانتوم دانه قرار گرفت. در هر مرحله مدت زمان قرار گرفتن 521-دانه ید

( آمده است که در آن 1( و )4در اشکال ) آن مربوط بههای سازیاست. نتایج حاصل از کار تجربی و شبیه

ازی با ستوان گفت که نتایج بدست آمده از شبیهبنابراین با تقریب خوبی می  است. mSvبر حسب  مقادیر

خطا نسبت به کار تجربی  %25سازی با کنیم که نتایج شبیهنتایج تجربی مطابقت دارد. با محاسبه خطا مشاهده می

 cm27سازی برای پرتوگیری خارجی در فواصل است. نمودار دز دریافتی و ایزودز حاصله از شبیهقابل قبول 

 ]0[(.rem/hour/source_particle( آمده است. )مقادیر برحسب 0( و )3در اشکال ) cm17و 

 
 cm27سازی و آزمایش در فاصله حاصل از شبیه : مقایسه نتایج4شکل

 

 
 cm17سازی و آزمایش در فاصله حاصل از شبیه : مقایسه نتایج1شکل
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فاصله  zدر مقطع  ) سمت چپ( ایزودزنمودار و ) سمت راست(  در حالت سه بعدی : نمودار دز دریافتی3شکل

cm27  

 
فاصله  zدر مقطع ) سمت چپ(  ایزودزدر حالت سه بعدی ) سمت راست( و نمودار  نمودار دز دریافتی: 0شکل

cm17 

 

اصله که در هر ف دوشمیسازی و کار تجربی در فواصل مختلف مشاهده به نتایج بدست آمده از شبیه با توجه

ت ها بیشترین دز را دریافها سپس غده تیروئید و بعد الیه پوست و در نهایت ششچشم، دانه رادیواکتیواز 

 گیریندازهابا توجه به این  دز شود حد مجازها دریافت می. با توجه به اینکه بیشترین دز توسط چشمکنندمی

توان می[، 8است] mSv5از آنجا که بیشترین دز مجاز در پرتوگیری شغلی در طول یک هفته  .شد بررسی

در فواصل مختلف برای یک پرتوکار را  mCi 13/51با اکتیویته  521-ید seedحداکثر زمان مجاز کار با 

 (:2و5) جداول بدست آورد

 مجاز کار با ویال حاوی ید رادیواکتیو در کار تجربی: حداکثر زمان 5جدول
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 سازی: حداکثر زمان مجاز کار با ویال حاوی ید رادیواکتیو در شبیه2جدول
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