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ایندر.می باشدگاماپرتوفوتونهایآمدنوجودبهوپوزیترونو
فوتون،MCNPX2.6کدوکارلومونتروشازاستفادهبامقاله،
بهFDG18رادیوداروتزریقازناشیپوزیترونفنایازحاصلهای
فوتونانرژی.گردیدسازیشبیهمغزیتوموردارایزنیکبدن
تهگذاشبجاانرژیوتومورمکانتعیینهمچنینشده،تولیدهای
.گردیدگیریاندازهدقیق،صورتبهتوموردرشده

چکیده

مقدمه

7/109تجزیه می شود و نیمه عمر توسط تابش پوزیترون 18فلوئور 
ی، فوتون های اصلی مفید برای تصویربرداری تشخیص. دقیقه دارد

ر هستند که ناشی از تعامل پوزیترون منتشkeV۵11فوتون های گاما 
شده با یک الکترون می باشند 

F18ذرات حاصل از واپاشی 

F18زمان واپاشی مدت 

، بدن MCNPX2.6پژوهش حاضر، با استفاده از کد مونت کارلو در 
ک زن، برای شبیه سازی بدن ی. یک زن بزرگسال را شبیه سازی کردیم

یک تومور کروی شکل را. استفاده گردیدORNL MIRDاز فانتوم 
درون جمجمه قرار داده، با فرض اینکه رادیو دارو cm1به شعاع 

FDG18ه به بدن تزریق گردیده و تومور، به دلیل رفتار تهاجمی ک
را جذب نموده است، لذا یک چشمه FDG18دارد، بیشترین مقدار 

پوزیترون حجمی در مرکز تومور قرار دادیم و انرژی ذرات خروجی از 
همچنین . فرض نمودیم1را طبق جدول شماره ( پوزیترون)چشمه 

جهت ذرات خروجی از چشمه به صورت همسانگرد و در سه بعد تعیین
در شکل شماره دو ، فانتوم  شبیه سازی شده را مشاهده می. گردید
.مشخص شده است2همچنین مکان قرار گرفتن تومور در شکل . کنید

. تعداد فوتون ها را در سه بعد شمارش نمودیمFDG18فرض تزریق با 
ده برای شمارش تعداد فوتون ها ناحیه سر فانتوم را در سه بعد مش ز

سانت متر 16/0تعداد کلی مش ها یک میلیون عدد و با دقت . شد
نمودار های شمارش تعداد فوتون بر حسب 3در شکل . تعیین گردید

همانطور که انتظار می رفت . را مشاهده می کنیدX ،Y ،Zسه محور 
قله به دست آمده در هر نمودار مکان دقیق تومور در هر بعد را نشان

.می دهد

بحث و نتیجه گیری

مراجع

فوتون های خروجی در ناحیه مش بندی شده، اندازه گیری انرژی 
ر لگاریتم شار فوتون های خروجی از ناحیه تومور ب4در شکل . گردید

بیشترین تعداد فوتون خروجی در . حسب انرژی رسم شده است
وتون کیلو الکترون ولت است که دقیقا مربوط به انرژی ف۵12انرژی 

ن ساید انرژی های فوتو. های حاصل از واکنش نابودی زوج می باشد
ه کیلوالکترون ولت می باشد، می تواند مربوط ب۵12که کمتر از 

ا کاهش انرژی فوتون های حاصل از نابودی زوج در تومور در برخورد ب
ط سایر اتم ها باشد، همچنین در هنگام حرکت پوزیترون ها در محی

.به دلیل تابش ذرات باردار متحرک در محیط مفروض می باشد

ای کار طور کلی، در پژوهش صورت گرفته به دلیل اینکه در ابتدبه 
تزریق گردیده و تومور به دلیل FDG18فرض نمودیم به بیمار 

نسبت به سایر FDG18مکانیزیم تهاجمی که دارد، مقدار بیشتری 
رین قسمت های مغز بیمار جذب نموده است بنابراین انتظار بیشت

تفاده پیشنهاد میگردد با اس. تعداد فوتون ها از ناحیه تومور می باشد
زوج را به از نانوذراتی که بتوانند فوتون تولید شده در واکنش نابودی

ور صورت محلی جذب کنند، می تواند دز جذبی را در محل دقیق توم
ه از لیزر افزایش دهند و به درمان، کمک بیشتری در مقایسه با استفاد

.یا پرتو الکترون کنند
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