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مراجع

ته اتم های  به طور کلی در اثر برخورد غیراالستیک دو بیم پروتون و یون کربن با هس
د در دو بافت نرم پنج عنصر پوزیترون زا تولید شد و با توجه به انرژی ای که دارن

.جدول جداگانه ثبت گردیدند
بهره محاسبه شده برای انواع عناصر پوزیترون زا تولید شده در صورت1جدول

برای محاسبه. مگاالکترون ولت می باشد۲۵۰استفاده از بیم  های ذکرشده با انرژی 
تای تولید کننده های پوزیترونی در هر عمق، فانتوم معادل بافت نرم بدن در راس

.  انتشار بیم درمانی مش بندی شده است

یکه  پروفایل عناصر پوزیترون زای تولیدشده در برخورد با بار1نمودار
ا  مگاالکترون ولت در مقایسه ب۲۵۰پروتون در عمق های مختلف با انرژی

منحنی براگ

یکه  پروفایل عناصر پوزیترون زای تولیدشده در برخورد با بار۲نمودار
ا  مگاالکترون ولت در عمق های مختلف در مقایسه ب۲۵۰کربنی با انرژی 

منحنی براگ

زا قبل از نتایج نشان می دهند که در پروتون تراپی، بهره رادیوایزوتوپ های پوزیترون
از عدم اینکه به قله منحنی براگ برسند سیر نزولی به خود می گیرند که حاکی

ه در انتهای در این راستا می توان گفت ک. تولید آنها در انرژی پایین پروتون می باشد
کار، زمانی که پروتون ها انرژی قابل توجهی از دست داده اند و در حال ایستادن 
رژی می باشند در این صورت امکان برخورد پروتون ها با هسته اتم های هدف از نظر ان

ده شدن آستانه برای انجام واکنش غیراالستیک وجود ندارد که پس از این اتفاق کن
.  نوترون را نخواهیم داشت که باعث عدم تولید عناصر پوزیترون زا خواهد شد
وح از پروفایل توزیع مکانی عناصر پوزیترون زا در کنار توزیع دز در عمق به وض
گ یون می توان مشاهده کرد که در باریکه کربن، عناصر مولد پوزیترون با قله برا

کربن رابطه ای بهتر داشته و تقریباً منطبق بر هم هستند 

یافته ها مواد و روش ها

محاسبه بهره عناصر پوزیترون زا در بافت نرم با . 1جدول 
تعداد در واحد )مگاالکترون ولت برای هر دو بیم درمانی ۲۵۰انرژی
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