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ژل  یمترهایدز د. اگرچ  شههویاحسههام م یب  خوب معادل بافت متریدز کیب   ازین همچنانی بعدسهه  یمتریدز یدر کاردبردها

 نیرفع ا ی. براسهههازدیرا محدود م مترهایدز نیا ینیبال یکاربردها کیفر یهاونیپخش رسهههند  ب  نظر می یابزار مناسههه  کیفر
کل ال لینیو یپل  یبرپا کیپژوهش  ژل فر نیدر ا .شههودیانجام م کیژل فر  اتیدر ترک ییایمیشهه یهایکاردسههت ها تیمحدود

پذیر امکان آن را بالینی کاربرد دارد ک  یخوب یمتریدز اتیخصوص مذکور ترکیب  نشان داد ارزیابی دزیمتر ساخت  شده ساخت  شد.
  .دنمایمی
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 : مقدمه

 .[1] پاسخ آنها از آهنگ دز مستقل استشوند و توانند ب  عنوان فانتوم استفاده می معادل بافت یس  بعد ژلدزیمترهای 

یونهای های فروم ب  شههوند و پاسههخ آنها م نی بر اکسههایش یونسههولفات فروم تهی  میکاری دسههتها با ی از ژلبرخ

های زیر های فروم مطابق واکنش. اکسایش یون[2] شوندخوانده می ژل فریک ع ارت ک  با اثر پرتودهی است فریک بر

 : [3] شودانجام می
(1 )                                                                                                   oHFeOHFe 32 

(2                                                                                               )  2
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2
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(3                                                                                        )  OHFeOHFe 222 3
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تر و ب  عنوان روش ساده یکیاپت زیو آنال کندیم ریپذدز را امکان ییفضا عیتوز لیتحل  یرنگ القا شده براثر پرتوده رییتغ

ژل فریک با وجود مزایای مطرح شده   [.4] شودیاستفاده م یسیمغناط دیتشد یربردارینس ت ب  تصو یکمتر ن یبا هز

 یهاونیپخش و  خودبخودی اکسایش باترکی ات ژل فریک د. شواستفاده نمی صورت متداول در کاربردهای بالینیهنوز ب  

 . [5] دز موثر است یس  بعد عیبر توزروبرو هستند ک   یپس از پرتوده کیفر
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خورده  وندیپ دیک  با گلوتارآلده الکل لینیو یپل بر پای  فریک ترکی ات جدید ژلیرا اخها  رفع این محدودیتبرای 

(PVA-GTA)  درتواند می [7] در حال حاضرفریک  بهترین عملکرد ژلبا این ترکیب  .[6] اندمورد توج  قرار گرفت 

ساخت   پژوهش نیهدف ا .استفاده شود  [10] یا الکترون [9] ایکس  پرتو [8]کاربردهای بالینی چون دزیمتری رادیوتراپی 

و نتایج  ارزیابی نگاری جذبیباشد. ژل دزیمترهای ساخت  شده ب  روش طیفدزیمتر ژل فریک برپای  پلی وینیل الکل می

 .اندتحلیل شده
 

 : روش کار

وزنی  %1  الکل لینیو یپل %10با استفاده از محلول آبی پیوند خوردهگلوتارآلدهید  ژل فریک برپای  پلی وینیل الکل ک  با

زایلنن اورنج دی  mM 165/0و  اسید سولفوریک mM 25  شش آب  سولفاتفروم آمونیوم  mM 5/1  دیگلوتارآلده

 یپلپودر  .دارد یوپزشکیدر ب یکاربرد فراوان  یرسمیمحلول در آب و غ یمریالکل ب  عنوان پل لینیو یپل .آماده شدسدیم 

د تا این محلول ب  شاجازه داده . تا محلول شفافی بدست آید شد حرارت داده Cº 90دمای  تا با آب مقطر الکل لینیو

تهی   میسد یاورنج د لننیزاو  سولفات ومیفروم آمون  کیسولفور دیاسمحلول دیگری با حل کردن دمای محیط برسد. 

با خنک شدن و  جیحاصل بتدر بیترکشد. ساخت   PVA-GTAدزیمتر ژل فریک   شد. با مخلوط کردن این دو محلول

در یخچال و  شد های مخصوص اسپکتروفتومتر ریخت ژل تهی  شده در کووت آمد.ب  صورت ژل در طیمح یب  دما دنیرس

  .گردید نگهداری

ژل  .شدندرتودهی ( پCo60)چشم   220-با استفاده از گاماسل GTA-PVA کیژل فر متریدزهای تهی  شده نمون 

با استفاده گیری جذب اندازه بدین منظور اپتیکی ارزیابی شود.  تواند با استفاده از روشساخت  شده شفاف است بنابراین می

   .انجام شد BECKMAN-COULTER-DU 800از اسپکتروفتومتر 

    

 :جينتا

در زمان  شهههدند. ودهیپرت Gy 30-10 در محدوده دزهای  AGT-PVA کیژل فر متریدزهای تهی  شهههده نمون 

سل ی  آهنگ دز پرتوده ستم گاما شده ک  از آنجایی بود. Gy/s 31/1سی ستگاه دز گذار درنظر گرفت   سیون د در کالی را

  یها بعد از پرتودهنمون  کند.ها ایجاد نمیزمان گذار خطایی در سپارش دز ب  نمون   است
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 Gy 30 شده با دز جذبی و پرتودهیساخت  شده پرتودهی نشده  GTA-PVAدزیمتر ژل فریک  -(1شکل ) 

 
 شده در دزهای مختلف پرتودهی PVA-GTAجذب دزیمتر ژل فریک  هایطیف -(2شکل )

 

شدت سب با م یبا  ساخت   PVA-GTAدزیمتر ژل فریک ای از نمون ( 1شکل ). درآمدند بنفش دز ب  رنگ زانیمتنا

شده با دز جذبی  شده و پرتودهی  شان می 30را  Gyشده پرتودهی ن شکل ) دهد.ن  یکیجذب اپت راتییتغ (2در 

سپکتروفتومتر بررسک   یق ل و بعد از پرتوده ستفاده از ا ست.شد  یبا ا شده ا جذب نمون  ق ل  فیقل  ط آورده 

ست. یهاونی  متناظر با nm  420در یاز پرتوده  یپس از پرتودهنمون  جذب  فیط در فروم موجود در ژل ا

 یهاونی ییالقا شیشههده بر اثر اکسهها دیتول کیفر یهاونیک  متناظر با شههود مشههاهده می nm 585ر دای قل 

سط پرتو م شدیفروم تو صورت خط nm 585. جذب در طول موج با  شیافزا Gy 30دز تا  راتییبا تغ یب  

 .     باشدیم Gy 077/0-1 خط برابر با بیهمان ش متریزد تی( آورده شده است. حساس3ک  در شکل ) ابدییم

 پرتودهی
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 ساخت  شده PVA-GTA کیژل فرپاسخ دزیمتر  -(3شکل )

 

 : بحث ونتيجه گيري

 یکیاپت یابیارزمشاهده شد.  بنفش تغییر رنگ دزیمتر بر اثر پرتودهی ب  رنگساخت  شد.  PVA-GTA کیژل فر متریدز

ب   nm 585قل  جذب در طول موج ها نشان داد ک  گیریاندازهشد.  انجام یمرئ  یساخت  شده در طول موج ناح متریدز

پاسخ  [6] تحقیق اخیر در ایتالیا س  بایدزیمتر ساخت  شده در مقا .ابدییم شیافزا Gy 30تا  Gy 10از ی صورت خط

این  است. Gy 077/0-1دزیمتر ساخت  شده  حساسیتکند. ک  بر درستی فرآیند ساخت دزیمتر تاکید می مشابهی دارد

بررسی اثر عوامل  .های خون اشاره نمودتوان ب  کنترل کیفی پرتودهندهسیاری دارد ک  از آن جمل  میدزیمتر کاربردهای ب

  مختلف بر پاسخ دزیمتر در حال انجام است.
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