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 چکيده:
 یههتی حستتهق به نودو یههنعدا و نجهوات آن به ا دام یویحستتهق قواا   تیبه علت ندقع یخهاج یاستتاده ا اپ تو د  انه  

 ی واتیشدا است. بواکنعدا سوطهن  و کناول  انهن یاوش بوا نیسبب کم اثو شدن ا این انو اوبوو است که ی ا  پ اسه  یجد

شکال  س وی) ظ ینعدا  ا عمل به ن شدن  شت آ هه( همواا بد ا و ههدیجهبجه  شکالت که ست انه  ا  و  هه اخ و ن  یهه ووا ویه
شکهن ندفق به بکها  ینخالد شدا و  اه  دع اپ نیکناول ا  ا اوش نیا یویاپ جواحهن و تز شو کو ا جیسوطهن  ا د. کها خد  اا ننا

شب یاوش  انه  نیتژوهش ا نی ا ا شکل  س یسهپ هیبه  ضع یندا  بوث و بوا س تیقواا  وفاه  ه و شخص به ا دام دای پ ا هه ن
 بها نناشو شد . نیاول یشدا و بوا

 MCNPX 2.6.0 کد ند ت کهالد ،یسهپ هی، شب۱۲۵دی زو دپیسوطهن نعدا، ا ،ی واتیبواک :کلمات کليدي 

 

 : مقدمه

 کندینبدیژا نو ان اا نباال ، هزاا  دو ا  حدو  است که هو سهل هه  وین ا داع سوطهن وین و کشنداسوطهن نعدا اپ شهیع

 نی هم  اا  اول ی واتیکه بواک ی اخل ی. تو د انه بهشدیآنها سوطهن نعدا  ا جههن ن شاوینیبه ب یو ایوان جزو کشداهه

نعمدال به  پا انهن سوطهن تدست به کها  وفاه شد.  ااین اوش چشمه تو د یبوا ا یدمو به ا سامیبها  ا  هه اول قون ب

 . و ی یقواا ن یسوطه  هیو  ز یک و یه  اون  هح مهاییه کپسدل  اون بدن ب( seedسید )شکل جهند و به صدات  ا ه 

ست که  نزیت سمت نودو  یشاوی پ ب  دانینبه کمک آن این اوش  ااین ا سه د و  ا ع ی واا به ق حهل  نیاپ بدن ا

حسهق قواا  تیبه علت ندقع یخهاج یکو . اساده ا اپ تو د  انه  یویجلد  یسهلم  ه حد پیه  یبهفت هه یوی اپ تو د

سهق به نودو  ینعدا و نجهوات آن به ا دام هه یوی  سه  ا  یجد یهه تیح  )Gy ۵۵حداکثو  پ  جدیزی کل (ی پ ا

نعدا  ا عمل به  ی واتیبواک ]۸[سوطهن شدا است. نی انهن اکناول و  یاوش بوا نیاوبوو است که سبب کم اثو شدن ا

اپ  ینخالد یهه ووا ویو نشکالت کهشت آ هه همواا بد ا و هست انه  ا  و  هه اخهه دیجه بجه شدن س وی ظ ینشکال 

شدا و  اه نیو کناول ا  انهن یاوش بوا نیا یویجواحهن ندفق به بکها  سوطهن  شو کو ا جی دع اپ   ا د.کها خد  اا ننا

]۱-۲-۳[ 
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قواا  وفاه است  یندا  بواس MCNPX 2.6.0به اساده ا اپ بو هنه  یسهپ هیبه شکل شب یاوش  انه  نیتژوهش ا نیا  ا

ا جهم شدا  قهتیبها نناشو شد . طبق  وق نیاول ینشخص شدا و بوا نیه گیبه ا دام هه به شکل ن دای پ اس تی ه وضع

عمو  مهیبه   ی هنهپا و کم ا وژ یکه چشمه ا بهشدین I1۲۵ چشمهنعدا  ی وات یبواک یچشمه هه بوا نی و ننهسب اپ یکی

 LDR-Low Dose) یههجزو چشمه . این چشمه بهشدی( ن۳۵ولت )حداکثو لدالکاوونیک ۲۸ یاوپ و نادسط ا وژ ۴/۵۹

Rate) شدا و سدب  سه  و یکدا یلین ۸/۰ ه  ۵/۰ه ایدیبه اکا نو شمه ای به  ههجم تهیین cGy/h۷ یآهنگ  پ ا  به عندان چ

 ] ۲-۱[ .نی  یویدقواا  ه اندا  اسادبسیها  تزشکی و تو دتزشکی ا 

 

 : کارروش

شکال  لینعدا به  ل ی وات یبواک ست. اول ی ا بخش عمل یوجد  ن شدا ا  ووا  کیبها  نیآن نعمدال ندا  غدلت واقع 

 یستتهپ ه ایاوش اا ت نیا مهایب ۲۸ یاو ۲۰۱۲ ا ستتهل  گوی  یو بها  وم  ووه مهایب ۱۰ یاو ۲۰۰۵ ا ستتهل  یتزشتتک

  ]۲-۱[حهصل اپ کها خد  اا نناشو  مد  د. جیکو ا و  اه

به اوش  مهاانیهو شخص و تهسخ ب ی انهن بوا هتیا دام هه وجد   داا  و  نهه کل قی ق یماویو  پ هتییجز جی اه نی اا

 نیلذا ا بهشدی ا  ساوق  م یه ینعدا اطالعهت پ ی وات یبواک یبوا زی ا نواجع نعابو   ی انهن ذکو شدا است. اپ طوف

 پ  وی ظ الپم یکو ن تهااناوهه دایطوح  انهن، خد  اقدام به ت  داا اهاستتت یابزااهه قیو اپ طو ی و  ووا به شتتتکل عمل

  د.ا اکو  مهای انهن هو ب یبوا PTV (planning target volume)  انهنو حجم  MPD یطینو

شدا  اا یسهپ هیشب یبند کویت سه نیا یکهاهه جیبه ااجهع به  اه زیتژوهش   نیا جهم  نواجع نعابو تو د  وی و  ووا و 

اعابها بهشند.  ا  ی ااا یی هه جیشد  ه  اه فیو  عو یطواح MCNPXبو هنه   ا  ICRU 50-62یهه و زااشی ظ یتزشک

و بوای طیف ا وژی آن  ۱)شکل شمهاا شد  یسهپهیشب نشخص ا به ابعه  و ند ۶۷۱۱ ندل دیس I 1۲۵ چشمه یسهپ هیشب

 هبع  ،Λ فهکاداههیی نثل ثهبت آهنگ  پ. قواا وفت دنیبواستتتیندا  کهل TG-43 یبو استتتهق استتتاه داا هه و( ۱جدول 

 ]۷[.ا و صوت سنجی شد د اصد بدست آند ۵به خطهی کماو اپ  g(r)و  هبع  پ شعهعی F(r,θ) ه گو ی ههمس
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 (۱شکل شمهاا )

 MCNPX 2.6.0شدا  اکد  یسهپ هیشب Amersham 6711 ندل ۱۲۵ید چشمه 

نعدا ندجد   ا فه ادم  نوکز  ا سه حجم نخالف  ا ]۲-۱[ ی جوب جی اه یبو نبنه یآب ی دنداهه  ا نوحله بعد

سه حجم نخالف  یبوا نیه گیبه شکل ن زی  دههیشد د.  عدا  س فی عو MIRD ORNL ADULT MALEاساه داا  

)شکل  شد د فیو به شکل همسه گو   اون  دنداهه  عو یسهپ هی ا کد شب ]۲-۱[ و  ووا  ی جوب جی اه ی دندا بونبنه

 :( ۲شمهاا 

 

  
 (۲شکل شمهاا )

 مد ه یک  دندا  عویف شدا  ا نوکز نعدا است که سیدهه به شکل یکنداخت  او ش  دپیع شدا  ،)نکعب نوکزی

 ا د(
 او ا هه-۸ یصدو سهیک-۷کبد -۶قلب  -۵هه  هیا-۴چشمه هه  به ی دندا آب-۳نعدا  دااای -۲نعدا -۱
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 ]۱۰[۱۲۵طیف ا وژی چشمه ید  ۱جدول 

 (keV) ا وژی فد دن  عدا  فد دن  ا هو واتهشی

۴۰۶۰/۰ ۲۰۲/۲۷ 

۷۵۷۰/۰ ۴۷۲/۲۷ 

۲۰۲۰/۰ ۹۸۰/۳۰ 

۰۴۳۹/۰ ۷۱۰/۳۱ 

۰۰۶۶۸/۰ ۴۹۲/۳۵ 

 

آن  (V100%) ا حجم کهنل  (D100%)شدا  هفتیکل  ا یهو عضد،  پ جذب یبوا F6یبه اساده ا اپ  هل ا نوحله آخو 

و  ی عه ل الکاوو  طیپ ندا کونه است که  ا شوا نی خم ی ا حهلت فد د  F6یبه شکل نجزا  زااش شد.  هلعضد 

 خداهد بد . ی پ جذب یبوا یننهسب نی خم یبد ن  هبش  ونز زی هچ

 یبوا نه د. ی اصد بهق می  ویپ یسهپ هیشب یآنها یبوقواا بد  و خطه یالکاوو   عه ل یسهپ هیشبنواحل  ی ا  مهن

شدا  ا سلدل  هی خل یا وژ  F8(MeV)/m(g) یبجه  F6 یسهپ اپ  هل هیشب یهو عضد  ا خووج ینوهسبه  پ جذب

 .شد د لی بد یبوحسب  و یعمو چشمه هه به  پ جذب مهیهه به  ا ظو  وفان   ی هل ۱ شمهاا طبق اابطه. اساده ا شد

 
 (1)  

 

 m و یثهبت واتهش λ بوحسب بکول، هیاول اهیدیاکا 0A عدا  چشمه هه،  Gy، N یبو حسب  و ی پ جذب D اابطه نی ا ا

اپ چشمه هه  یشدا  ا هو واتهش لی س یاابطه بهال  ا نجمدع  عدا  فد دن هه یی هه جهی.  ابهشدیجوم بو حسب  وم ن

 ]۹[ .بهشدین( I1۲۵) چشمه یفد د  فیط AAPM ۴۷/۱  زااش قچشمه به کها افاه بو اسه یکه بوا شد یضوب ن
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 : نتايج

 
 3cm ۸۷/۵۴حجم   دندا به سید  ا ۱۲۱  اهیج ۳ جدول     3cm ۷۶/۳۲حجم  هب  ا  دندا دیس ۷۴ جی اه ۲ جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به حجم  دایاس( D100%)یجذبحهلت نخالف به شکل نجمدع  پ سه یسهپ هیحهصل اپ شب جیجداول  اهاین   ا

ی  انعوض خطو بو اسهق اساه داا هه یا دام هه ی پ نجهپ بوا نهیشیب است. ا دام هه  زااش شدا( V100%)کهنل

NCCN نیو ناخصصEORTC-ROG ۵-۴[شدا ا د. نیی ع[ 

 

 پ اسیدا   هم عضد

 (Gy)کل
بيشينه دز 

 (Gy)مجاز

 ۵۰-۴۵ ۹۰/۴۷ معده

 ۳۰ ۰۵۷۷/۰ کبد

 ۴۰-۲۵ ۰۴۰۵/۰ قلب

 ۲۰ ۱۵۴/۰ کليه ها

 ۲۰-۵ ۰۰۲۹۶/۰ ريه ها

 ۴۵-۴۰ ۰۳۳۸/۰ نخاع کلی

 ۵۰-۴۵ ۰۷/۰ روده

 ۶۰ ۰۰۰۱۴/۰ مثانه

 ۶۰ ۵/۴ لوزالمعده

 ۵۰ ۳۹۴/۰ مري

 پ اسیدا   هم عضد

 (Gy)کل
بیشینه  پ 

 (Gy)نجهپ

 ۵۰-۴۵ ۵۶/۵۲ نعدا

 ۳۰ ۰۸۸/۰ کبد

 ۴۰-۲۵ ۰۶۰۶/۰ قلب

 ۲۰ ۲۳۸/۰ کلیه هه

 ۲۰-۵ ۰۰۴۵۷/۰ ایه هه

 ۴۵-۴۰ ۰۵۲۲/۰  خهع کلی

 ۵۰-۴۵ ۱۰۳۵/۰ او ا

 ۶۰ ۰۰۰۲۲/۰ نثه ه

 ۶۰ ۱۷۱/۶ لدپالمعدا

 ۵۰ ۵۹۹/۰ نوی

 3mc ۲۷ به حجم یاد ا  دن دیس ۲۷ یبوا جی اه  ۴جدول           
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 : گيريبحث ونتيجه

هدف اسه دن بیشاوین  پ نمکن به بهفت سوطه ی و  ا عین حهل نوهفظت اپ بهفت سهلم  ه نی  ا یم که  ا تو د  انه ی، 

 یبه توو دن  وات سهی ا نقه ینطلدب )حا هایبس یعملکو  I1۲۵چشمه  داستیت جیهمه طدا که اپ  اهحد نمکن نی بهشد. 

و  ااینجه این اعضه پیو   دا اکو  هفتی ا ی پ جذب Gy ۴/۷ و قلب Gy ۵ هههیکل، Gy ۹/۱۱ ههکه  ا آن او ا ]۶[ نعدا

Gy ۱ اپ خد  بجه  ذاشاه است. یندضع ی پ اسه  نهی ا پن ( پ  ایهفت کو ا ا د 

 نیبه نعدا  ا ا دای پ اس .بهشدین Gy ۵۶/۵۲  دنداهه نیبزا او یبوا دیس ۱۲۱ عدا   یبه اپا یزی پ نجهپ  جد نهیشیب

 ]۵[بهشد. زی  مهاانیب ی ا بعض یاثوات جه ب ی ااا  دا دیقواا  وفاه انه ن و  هحیه شکمی  ومل نعدا آساه هحهلت  ا 

 دنداهه به  نیبزا و و یبوا دیعد  س ۱۰۰اپ  عدا   میحج یانن به  دنداهه ی پ اسه  نیشاویب یبوا شد ین هیلذا  دص

نعدا  پ  ،شبیه سهپی جی اه قطب دههی عدا  اپ س نیا یبواچوا که  اساده ا شد  3cm ۸۷/۵۴ انهن  هی هح ینیحجم  خم

 .بهشدین یخهاج یتو د انه  EBRT ا cGy۴۵۰۰ یزیو نعه ل به  پ  جد کندین هفتیاا  ا Gy ۷/۴۵یکل یجذب

 پ اسیدا   هم عضد

 (Gy)کل

بیشینه  پ 

 (Gy)نجهپ

 ۵۰-۴۵ ۷۳/۱۵ نعدا

 ۳۰ ۰۱۹۶/۰ کبد

 ۴۰-۲۵ ۰۱۳۴/۰ قلب

 ۲۰ ۰۵۳۹/۰ کلیه هه

 ۲۰-۵ ۰۰۱۰۲/۰ ایه هه

 ۴۵-۴۰ ۰۱۱۶/۰  خهع کلی

 ۵۰-۴۵ ۰۲۲۵/۰ او ا

 ۶۰ ۰۰۰۰۴۴/۰ نثه ه

 ۶۰ ۳۶۱/۱ لدپالمعدا

 ۵۰ ۱۳۱/۰ نوی



 

7 

 

 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

 مهاانیب یبوخاست انه  ی و اپ  پ اعمهل شدا کل نییته نعدا، یخهاج ی دندا  ا تو د انه  یهفای پ  ا ا حهلی که نجمدع 

 .شد دین یتو د انه  هشی اپ  چها صدنه و سد اثوات همچنهن 

 پ  ایهفت اپ آ هه  ا نعوض خطو  یحجم نشخص هیکدام اپ اعضه و  چی( هنعدا ی وات یاوش )بواک نیکه  ا ا ی ا حهل

 ایهفت  بیشاوین  پ جذبی اابه ننظدا  هبد ی و کههش حجم   دندااپ حد نجهپ قواا  گوفاه و  شیآهنگ  پ ب هی یجذب

 ]۵[ .نی کند

 . داا د سهینقه ینعدا بوا یبجز توو دن  وات یکها  مد ه نشهبه قهبل اقهبا نیا جی اه

 ینخالد ی ا فوکشن هه مهایب طینعدا به  دجه به شوا یبوا یخهاج یتو د  انه  یاوش هه ویسه پ اسه ی به  دندا  ا 

 نیاوش  شهن  ا ا شد که  ا ع نیهساند انه  ا ا یشکم هیحد نجهپ آساه ه  ومل  هح ویپ  ههشد  که همه آ ین زی جد

 بوای نعدا یخهاج یتو د انه اایج  ههی اپ اوش یشاوب هایبس به  دندا ی پ اسه  ، ا نعوض خطو یحدهظت اپ ا دام هه

 .شد  یا جهم ن
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