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چکیده
تعیین دقیق توزیع دوز در اطراف چشمه هاي مورد استفاده در براکی : زمینه و هدف

هاي کم انرژي به منظور انجام طراحی درمان دقیق بسیار چشمهترابی بخصوص 
با 6711مدل I-125در این مطالعه پارامترهاي دزیمتري چشمه . حائز اهمیت است

.  روش شبیه سازي مونت کارلو محاسبه می شود
فانتوم همگن آبی MCNPX (2.6.0)با استفاده از کد شبیه سازي : روش بررسی

30به ابعاد cm3چشمه . سازي شدهشبیI-125 مورد استفاده در براکی 6711مدل
مواد و ابعاد قسمت هاي مختلف و نیز طیف تابشی (تراپی با اعمال جزئیات 

Sk، ا قرار دادن چشمه در یک کره خالءب. در مرکز فانتوم جایگذاري شد) مربوطه

AAPM, TG-43پارامترهاي دزیمتري توصیه شده براساس پروتکل . شدمحاسبه
. در این فانتوم محاسبه شد

0.557در واحد اکتیویته 6711مدل I-125قدرت کرماي هواي چشمه : یافته ها
cGycm2h-1mCi-1ثابت آهنگ دوز، . تخمین زده شدɅ برابر با ،cGyh-1U-1

با معادله درجه پنجم و ضریب همبستگی ،g(r)،تابع شعاعی دوز. بدست آمد885/0
=g(r)بصورت9989/0 -.0001r4+0.0026 r3-0.0178 r2-0.0970

r+1.0995مربوط به توابع آنیزوتروپی دوز، درجه پنجممعادالت. محاسبه شد
F(r,θ)، محاسبه شد0.99با ضریب همبستگی بزرگتر از.

,AAPMپارامترهاي دزیمتري مطرح  شده در پروتکل پیشنهادي : نتیجه گیري
TG-43 براي چشمه براکی تراپیI-125را عالرغم پایین بودن انرژي 6711ل مد

توان با استفاده از کد مونت کارلو تابشی و تغییرات شدید دوز با فاصله می
MCNPXمقادیر بدست آمده می تواند در نرم افزارهاي طراحی . محاسبه کرد

. درمان براکی تراپی مورد استفاده قرار گیرد

کارلو، سازي مونت، شبیه6711مدل I-125ۀبراکی تراپی، چشم:کلید واژگان
.زیمتري تشعشعیود
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مقدمه
هاي براکی درمانبه طور گسترده در I-125ۀچشم

بدخیم پروستات، تومورهاي م یهاي داکاشتبراي تراپی 
و برخی دیگر از انواع هاي موقت مغزيت، کاشچشم

در این گونه .)1(گیردسرطانها مورد استفاده قرار می
اف هدف مورد نظر اطرچشمهچند عدد کاربردها معموالً

به هدفدوزو سعی بر آن است که بیشترین گیرند قرار می
.)2(هاي اطراف برسدبه بافتدوزو کمترین توموري

دارا دقیق توزیع دوز در اطراف این چشمه به دلیل ندانست
با فاصله ازانرژي میانگین پایین و کاهش شدید دوز بودن 
ز یمنظور طراحی درمان دقیق بسیار حابه I-125ۀچشم

رژيکم انۀگیري عملی دوز این چشماندازه. اهمیت است
دالیل مختلف از جمله معادل بافت نبودن کامل هب
دلیل ابعاد بزرگ هگزارش دوز بوضوحزیمترها، فقدان ود

هاي رادیوتراپی، در دسترس در بخشهاي رایج دوزیمتر
-معادل بافت نبودن فانتومها، دوزیمتراین وابستگی انرژي 

با مشکالت عملی غیره و) اتیلننند پلیما(هاي جامد 
سازي هاي شبیهلذا استفاده از روشهمراه است،متعددي

در ترابرد هاي باالي این روشدلیل قابلیتهبکارلومونت
ي دوزیمترواجه شدن با مشکالت عملی و عدم مذرات
هاي گیريي در کنار اندازهدوزیمترارزیابی پارامترهاي براي 

. )2،3(به همراه داشته باشد تواند نتایج مطلوبی را میعملی 
)(AAPMاساس انجمن فیزیک پزشکی آمریکااین بر

پارامترهاي الزم را به منظور تعیینپروتکلی TG-43گروه
استفاده در براکی تراپی مورد رادیواکتیوهاي براي چشمه

افزارهاي در تمامی نرمتقریباً زه توصیه کرده است که امرو
وارد .)4(د استفاده قرار گرفته استطراحی درمان مور

شده در پروتکل مطرحي دوزیمترامترهاي نمودن دقیق پار
AAPM, TG-43درست ۀمحاسبافزارها براي در این نرم

در مطالعه حاضرلذا .امري اساسی است،توزیع دوز
با 6711مدل I-125براي چشمه پارامترهاي مذکور 

محاسبه MCNPX (2.6.0)سازيشبیهاستفاده از کد
.خواهد شد

رسیروش بر
کارلو سازي مونتدر این تحقیق از کد شبیه

MCNPX(2.6.0)اي بدست آوردن بر. استفاده شده است
کرما و ۀبراي محاسبF8*و F6هاي تالینتایج مورد نیاز

انرژي قطع براي فوتون و . بکار گرفته شدجذبدوز
در نظر گرفته شده Kev10و 5ترتیب برابر با هالکترون ب

براي درصد 5کمتر ازحداکثر خطاي نتایج با. )5(است 
هیچ . گزارش شده استفوتون از چشمه109ترابرد 

ها در نظر گرفته تکنیک کاهش خطاي دیگري در برنامه
بر MCNPXکدنتایج حاصل از خروجی. نشده است

تبدیل ضرب در فاکتور با MeV/gr)یا MeV(حسب 
ی چشمه ید و تعداد گیري ثابت واپاشواحدها و نیز در نظر

دوز بهmCiبه ازاي اکتیویته هر تالشی تابش فوتون در 
.تبدیل شدند
این مطالعه استفاده شده در6711مدل I-125چشمه 

- اي استوانهاز یک مارکر نقرهدر طراحی این چشمه .  است
و شعاع mm2.8طول ،g/cm310.5با دانسیته اي 

0.254mm برمید ید ی ازکیبرتبااستفاده شده است که
)Br5I2 6.245با دانسیته g/cm3( 2به ضخامتμm

واست2.8mmطول موثر چشمه .پوشیده شده است
درجه 5تحت زاویه mm 0.045اندازهبه چشمه انتهاي

این مجموعه درون یک کپسول تیتانیومی .باشدمیمحدب
ه با دانسیت(گاز آرگون ۀکه به وسیلg/cm3 4.54با دانسیته 

1.784m g/cm3(و انتهاي آن گیردپر شده است قرار می
انرژي میانگین .)1شکل (با یک نیمکره محدود شده است 

59.4عمر آن ۀو نیمkev 28.37برابر با I-125چشمه 
.)6(باشدمیروز 

بکار رفته در این مطالعه I-125طیف فوتونی چشمه
نشان 1در جدول AAPM, TG-43اساس گزارش بر

). 4(است داده شده 
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، طول مارکر 0.66mm= ، قطر داخلی0.774mm=، قطر خارجی 22mm= طول چشمه : 6711مدل I-125چشمه :1شکل 
.0.508mm=اي قطر مارکر نقره،2.8mm= اي نقره

.AAPM, TG-43مطابق با گزارش I-125طیف فوتونی چشمه :1جدول 

دوزآهنگ ،)AAPM, TG 43)4هاي اساس توصیهبر
، نسبت به مرکز چشمه، )r,θ(،در یک نقطه مشخص

D(r,) ،آیدزیر بدست میۀبا استفاده از رابط:
)1   (

),()(
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.





 rFrg
rG

rG
SrD k 

θفاصله شعاعی نقطه مورد نظر نسبت به مرکز چشمه، rکه 

قدرت کرماي هوا، SKو محور چشمه، rزاویه قطبی بین 
Ʌ دوزثابت آهنگ،G(r,θ) توزیع فضایی سیهندتابع

در دوزبراي توزیع فضایی تابع آنیزوتروپی F(r,θ)، دوز
در دوزتابع شعاعی g(r)هاي مختلف و ها و شعاعزاویه
نقطه .استهاي مختلف عمود بر محور چشمهفاصله

(r0,θ0) نقطه مرجع)r0=1 cm, θ0=π/2( براي محاسبات
. شودته میدوز در نظر گرف

ابتدا آهنگ کرماي ي چشمه رماي هوابراي محاسبه قدرت ک
dK)(،هوا

 ،100تا 5(هاي مختلف را در فاصلهcm ( در
در آنبا ضربو نمودهیک فانتوم هواي خشک محاسبه 

قدرت کرماي هوا بدست آید ) d2(مجذور فاصله
2).( ddKS k



)5 ,7( .
چشمه رادیواکتیو را در دوزبراي بدست آودن تابع شعاعی 

دهیم و قرار میحاوي آب اي فانتوم استوانهمرکز یک 

با هاي هم مرکز حلقهآن در فواصل مختلف اطراف 
ضخامت متناسب با افزایش افزایش (هاي متفاوتضخامت

0.3در فواصل کمتر از . )2(دهیمقرار می)فاصله شعاعی

cm0.05راهاتا مرکز چشمه ضخامت حلقه cm ، در
ل فواصدر ، cm1/0ضخامت cm 1تا 3/0فواصل بین 

هاي فاصلهدر و cm5/0ضخامت 10cmتا 1cmبین 
- میدر نظر 1cmها راحلقهضخامت10cmاز بزرگتر
, 2(شودمحاسبه میزیر ۀاز رابطدوزتابع شعاعی .گیریم

7-9(:
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در فاصله دوزآهنگ تقسیمبا استفاده از دوزثابت آهنگ 
1cm محور چشمه عمود بر(r0=1cm, θ0=π/2) بر

: )10, 8, 1(آیدبدست میSKقدرت کرماي هوا 
)3(

kSrD /),( 00

.


-هاي استوانهي براي چشمهدوزیمتریکی از پارامترهاي مهم 

-با توجه به هندسه چشمه. باشدمیآنیزوتروپی دوز اي تابع 
هاي اعدر زوایا و شعدوزتوزیع ازآگاهی اي ي استوانهها

حائز براي تخمین دقیق دوز نسبت به محور چشمه مختلف 
براي بدست آوردن این پارامتر چشمه . باشداهمیت می

)kev(انرژي فوتون تعداد فوتون در هر واپاشی
0.406027.202
0.757027.472
0.202030.980
0.043931.710
0.066835.492
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30×30×30رادیواکتیو را در مرکز یک فانتوم  cm3 حاوي
در زوایا و فواصل مختلفاطراف چشمهدر آب قرار داده و 

ر که مرکز آن د0.05cmبه شعاع هاییکرهبا استفاده از 
,rنقطه  θ)(قرار دارد)تابع و با استفاده از رابطه زیر)3

محاسبه ، )(r, θ، را در یک نقطه خاصآنیزوتروپی دوز 
:کنیممی

4         (
),(),(

),(),(
),(

0

.
0

.
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هایافته
cmچشمه تا فاصله گیري قدرت کرماي هوا از وسطبا مت

-Iهواي چشمه قدرت کرماي ، cm10در فواصل 100

SK=0.557یته برابر بااکتیوواحد در6711مدل 125

cGycm2h-1mCi-1در برآورد این پارامتر .محاسبه شد
از شیلد تیتانیومی لحاظ شده اشعه ایکس مشخصه تولیدي 

. است
سط  با استفاده از نتایج بدست آمده تو،Ʌ،دوزثابت آهنگ 

cGyh-1U-1برابر با3ۀمونت کارلو و بکار بردن رابط

. بدست آمد885/0
مدل I-125ز براي چشمه ودهندسی تابع عددي مقادیر
15cmتا 1براي فواصل بین فانتوم آب در داخل6711

. ارائه شده است2در جدول محاسبه شده است و 

.6711مدل I-125تابع هندسی دوز براي چشمه :2جدول
)cm(فاصله شعاعی از چشمهتابع شعاعی دوز

1.0650.1
1.0850.15
1.0730.2
1.0690.25
1.0600.3
1.0560.4
1.0530.5
1.0500.6
1.0420.7
1.0001
0.9301.5
0.8502
0.8002.5
0.7253
0.6333.5
0.5534
0.5004.5
0.4025
0.4015.5
0.3056
0.2946.5
0.2287
0.2107.5
0.1598
0.1608.5
0.1209
0.1009.5
0.09010
0.08010.5
0.07011
0.06012
0.05013
0.04814
0.02115
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در و درجه 5درجه با اختالف 85براي زوایاي صفر تا 6711مدل I-125چشمه F(r,θ)آنیزوتروپیتابع عددي مقادیر : 3جدول 
نشان داده شده است3در جدول مترسانتی10تا یک فواصل 

)درجه(زاویه )cm(فاصله شعاعی 
5432

0.5650.5120.4880.3105
0.5970.6410.5310.43010
0.6230.6760.5930.62015

0.7020.7460.6720.73020

0.7810.7920.7400.75025

0.8270.8350.7990.85030

0.9220.9010.8510.90040
0.9350.9550.9181.03050
0.9780.9850.9591.05060

0.9981.0200.9991.04070

1.0661.0501.0301.03075
1.0751.0601.0231.03080
1.0561.0501.0261.02085

بحث
ایکس مشخصه تولیدي از شیلد ۀن اشعبا در نظر گرفت

مدل I-125تیتانیومی چشمه، قدرت کرماي هواي چشمه 
-cGycm2h 0.557در واحد اکتیویته برابر با 6711

1mCi-1روریگزآقاي. محاسبه شد)Rodriguez( و
براي Pennelopeکد در ارزیابی)2005(همکارانش 

I-125ت کرماي هواي چشمه هاي کم انرژي، قدرچشمه

ایکس مشخصه ناشی از ۀبا در نظر گرفتن اشع6711مدل 
cGycm2h-1mCi-1 0.557کپسول چشمه برابر با 

باشدگزارش کردند که دقیقاً برابر نتیجه مطالعه حاضر می
در نظر گرفتن اشعه بر اساس مطالعه مذکور عدم . )2(

ي غیر قابل خطاایجاد تواند منجر به ایکس مشخصه می
گیري رماي هوا شود چراکه با عدم درنظردر محاسبه کقبول 

ایکس مشخصه در کپسول تیتانیومی قدرت ۀتولید اشع
محاسبه cGycm2h-1mCi-1 0.679کرماي هوا برابر با 

همانگونه این اساسبر. دهدرا نشان می% 22کاهش شد که 

NISTکه در استاندارد اصالح شده توصیه شده توسط 

وط به کرماي هوا مربقدیمی هاي تمامی دادهه شده است ارائ
گیري هاي کم انرژي باید براي درنظربخصوص براي چشمه

در کپسول چشمه اصالح اشعه ایکس مشخصهتولیدتاثیر
و همکارانش)Hedtjarn(هدجانايآقچند کهشوند، هر

2افزایشی برابر با6702مدل I-125شمهبراي چ)2000(
گیري فاکتورهاي اصالحی توصیه دلیل درنظرهرا ب% 3تا 

در مقایسه با دیگر . )11(گزارش کردندNISTشده توسط 
مطالعات، قدرت کرماي حاصله در این مطالعه مطابقت 

و )Rivard(ریوارد گزارش شده توسطبهتري را با مقدار
در مقایسه با دیگر .)6(دهدنشان می)2009(همکارانش

چشمه،Ʌ، دوزثابت آهنگ ، 2مقادیر گزارش شده، جدول 
I-125 با برابر 6711مدلcGyh-1U-1885/0 بدست آمد

. دهدهاي گزارش شده نشان میرا با دادهبکه مابقت خو
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، در مقایسه g(r)ز، هاي مربوط به تابع شعاعی دوداده
) 2009(و همکارانش ریواردهاي حاصل از مطالعه با داده

2در شکل )2()2005(و همکارانش رودیگز و نیز )6(
تابع شعاعی با فرض خطی بودن چشمه . اندنشان داده شده

همانگونه که از . اندبا اعمال توابع هندسی محاسبه شده
هاي گزارش مشخص است تابع شعاعی دوز با داده2شکل 
در مقایسه با توابع)6() 2009(و همکارانش ریوارد شده 

)2005(و همکارانشرودیگز شعاعی دوز ارائه شده توسط 
این مطابقت بخصوص . دهدمطابقت بهتري را نشان می)2(

و نیز در فواصل شعاعی ) <cm8(در فواصل شعاعی بیشتر 
باشد، هرچند در فواصل دورتر بهتر می) >cm1(کوچکتر 

% 5دلیل کاهش فلوي فوتونی تا حدود هخطاي محاسبات ب
کار ههاي بتفاوت سطح مقطع برهمکنش. یابدیمافزایش

و همکارانش رودیگز که توسط Penelopeرفته بین کد 
mcnpxمورد استفاده قرار گرفته با کد )2()2005(

تواند قسمتی از بکار رفته در این مطالعه می(2.6.0)
اختالف مواد و نیز ابعاد . اختالف مشاهده شده را ایجاد کند

ساختار چشمه، تفاوت طیف بکار رفته چشمه، عدم یکسان 
هاي قطع فوتون و الکترون، یکسان نبودن حجم بودن انرژي

تواند از میغیرهها و ر نظر گرفته شده براي تعریف تالید
با . باشدگذار در ایجاد اختالفات مشاهده شدهموارد تاثیر

کار رفته در این مطالعه و کارلوي بتوجه به تفاوت کد مونت
اختالفات بیشتر )2()2005(و همکارانشه رودیگزمطالع
با ضریب همبستگی 5با فیت کردن معادله درجه . است

هاي محاسبه بر داده9989/0باال برابر با ) R2رگرسیون، (
شده براي تابع شعاعی توزیع دوز در تمام فواصل شعاعی 

، معادلهcm15 ،g(r)تا 
g(r)= -.0001r4+0.0026 r3-0.0178 r2-0.0970

r+1.0995توان از این معادله براي بدست آمد که می
افزارهاي عاعی دوز براي محاسبه دوز در نرممحاسبه توابع ش

6711مدل I-125تراپی با چشمه طراحی درمان براکی
. استفاده کرد

6711مدل I-125، چشمه F(r,)توابع آنیزوتروپی دوز، 
و ریوارد هاي خطی بودن چشمه در مقایسه با دادهبا فرض 

)2005(و همکارانش ز رودیگزو نی)6() 2009(همکارانش 
نشان داده ) د-الف(3براي فواصل مختلف در شکل )2(

I-125توابع آنیزوترپی محاسبه شده چشمه . شده است

و ریوارد مطالعه حاضر در مقایسه با نتایجدر6711مدل 
)2005(و همکارانش رودیگز و)6()2009(همکارانش

% 7/2، %4/8و % 3/4، %24/0و % 32/0ترتیب اختالف هب)2(
. دهدنشان میcm4، 3، 2را براي فواصل شعاعی % 1/8و 

90تا 0اي در فواصل زاویه=cm5rشعاعی ۀبراي فاصل
وریوارد نتایجسه با در مقای% 7/4و % 3/2اختالف ۀدرج

)2()2005(و همکارانشرودیگز و )6() 2009(همکارانش
حاصل شد، هرچند با افزایش زاویه نسبت به محور چشمه 

دهد که عوامل این امر نشان می. یابداختالف کاهش می
ه که در بخش توابع شعاعی دوز ب(ف ایجاد اختالف مختل

تاثیر کمتري بر ایجاد ۀبا افزایش فاصل) آنها اشاره شد
اساس پروتکل بر. کننداختالف دوز جذبی ایجاد می

براي محاسبه دوز در )AAPM, TG-43)4پیشنهادي 
ۀتراپی با استفاده از معادلهاي طراحی درمان براکیسیستم

دانستن توابع آنیزوترپی دوز چشمه مورد نظر، 1شماره 
F(r,) در هر زاویه نسبت به محور عمود بر محور ،

مرکزي چشمه و در فواصل شعاعی مختلف از مرکز چشمه 
هاي حاضر بصورت ایش دادهنم. امري ضروري است
تري به این تواند دسترسی آسانمعادالت ریاضی می
لذا با استفاده از معادله اي از درجه . اطالعات را فراهم کند

هاي و گزارش ضریب همبستگی مربوطه، معادالت منحنی5
معادله حاصل از فیت . توابع آنیزوتروپی دوز بدست آمدند

و با 5ده از معادله درجه کردن داده هاي حاصل با استفا
-هبcm5براي فاصله شعاعی 9939/0ضریب همبستگی 

,F(rصورت  )=-3e-095+6e-074-4e-053

+.00132 -0.0028 ک بکم. بدست آمد0.5684+
توان آهنگ دوز را در هر اطالعات حاصل از این مطالعه می
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ستفاده از کد ارا با6711مدل I-125نقطه پیرامون چشمه 
ها براي این داده. محاسبه کردMCNPXسازي بیهش

هاي طراحی درمانی که بر اساس طراحی و نوشتن سیستم
ده تواند مورد استفاکنند میکارلو کار میاي مونتهروش

ر اساس افزارهایی که صرفاً بدر مقایسه با نرم. قرار گیرند

-هایی که بر اساس نرماند سیستمروابط راضی بنا نهاده شده

توانند براي هر بیمار می،کنندکارلو کار میافزارهاي مونت
توزیع دوز اختصاصی آن بیمار را با توجه به وضعیت 

. آناتومیکی خاص آن بیمار حساب کنند

در مقایسه با نتایج دیگران6711مدل I-125چشمه دوزثابت آهنگ : 2جدول 
Ʌ(cGyh-1U-1)نام مرجعمدل چشمه

0.9046711Rivard (2009) (6)

0.8676711Rodriguez (2005) (2)
0,8106711Mainegra (1998) (12)

مطالعه حاضر0,8876711
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Rodriguez et al (2005)و)Rivard et al (2009))6با نتایجدر مقایسهI-125براي چشمه دوزتابع شعاعی مقادیر :2شکل 

: cmبراي فاصله شعاعی تا ) ، ب15cmا براي فاصله شعاعی ت) الف(2)
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با نتایج دیگرانمقایسه در هاي مختلفزاویهدر شعاعی مختلفبراي فواصل6711مدل I-125براي چشمهآنیزوتروپی ابع وت:3شکل 

يگیرنتیجه
در 6711مدل I-125، چشمه SKقدرت کرماي هواي، 
SK=0.557واحد اکتیویته برابر با   cGycm2h-1mCi-1

887/0=Ʌ(cGyh-1U-1)برابر بادوزاست و ثابت آهنگ 
تابع شعاعی دوز معادله بدست آمده براي . بدست آمد

با رگرسیونو 5با معادله درجه 6711مدل I-125چشمه 
=g(r)صورت هب9989/0 -.0001r4+0.0026 r3-

0.0178 r2-0.0970 r+1.0995تخمین زده شد .
پیشنهادي پروتکلي مطرحه شده در زیمتردوپارامترهاي

AAPM, TG-43)4(تراپیبراي چشمه براکیI-125

را با توجه پایین بودن انرژي تابشی و تغییرات 6711مدل 
با استفاده از کد محاسباتی توانمیصله با فادوزشدید 
مقادیر محاسبه شده .محاسبه کردMCNPXکارلو مونت

dK)(براي آهنگ کرماي چشمه،
،ثابت آهنگ دوز ،kS ،

,f(r، توابع آنیزوتروپی، g(r)توابع شعاعی دوز،  ) براي

-نرمدر تواند می6711مدل I-125تراپی چشمه براکی
تراپی براي چشمه براکی افزارهاي طراحی درمان براکی

- این داده. مورد استفاده قرار گیرد6711مدل I-125تراپی 
آیندهافزارهاي طراحی درمان پیشرفتهنرمها همچنین براي 

.کارلو بسیار سودمند خواهد بوداساس مونتبر

قدردانی
دانشجویی مقطع ۀناماین مطالعه برگرفته از پایان

زشکی در گروه فیزیک کارشناسی ارشد رشته فیزیک پ
مت دانشگاه علوپزشکی است که با حمایةپزشکی دانشکد
اهواز تحت طرح تحقیقاتی به شمارهشاپور پزشکی جندي
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Dosimetric Parameters Estimation for I-125 (Model 6711)
Brachytherapy Source

Mansour Zabihzadeh1*, Hadi Rezaee 2, Mostafa Feghhi 3, Seyed Mohammad Hosseini 4,
Foad Goli Ahmadabadi 2

Abstract
Background and Objectives: Determination of dose distribution
around the applied sources in brachytherapy especially with low-
energy is crucial during establishment of treatment planning. In this
study dosimetric parameters of a model 6711 I-125 brachytherapy
source were calculated using Monte Carlo simulation method.
Subject and Methods: A homogeneity water phantom with 30
cm3 dimensions was simulated with MCNPX (2.6.0) code. A
model 6711 I-125 brachytherapy source with considering of its
details (materials, dimensions and its emitted spectrum) was
located in the center of phantom. Air Kerma strength, Sk, of source
was calculated with locating source inside the vacuum sphere.
Recommended dosimetric parameters by AAPM, TG-43 protocol
were calculated for the model 6711 I-125 brachytherapy source in
this phantom.
Results: The air kerma strength of the model 6711 I-125 source
was estimated as equal to 0.557 cGycm2h-1mCi-1. Dose rate
constant was 0.885 cGyh-1U-1. The Radial dose function with 5
degree equation and with regression of 0.9989 was estimated by
g(r) = -.0001r4+0.0026 r3-0.0178 r2-0.0970 r+1.0995. The 5 degree
equations for the anisotropy dose functions were calculated with
R2>0.99.
Conclusion: In spite of low-energy emission photons and high
dose gradients with radial distance, dosimetric parameters of the
model 6711 I-125 source can be calculated by MCNPX Monte
Carlo code with acceptable accuracy. Calculated parameters for the
model 6711 I-125 brachytherapy source can be used for treatment
planning systems in brachytherapy.

Keywords: Brachytherapy, Model 6711 I-125 source, Radiation
dosimetry, Monte Carlo simulation.

►Please cite this paper as:
Zabihzadeh M, Rezaee H, Feghhi M, Mohammad Hosseini S, Goli Ahmadabadi
F. Dosimetric Parameters Estimation for I-125 (Model 6711) Brachytherapy
Source. Jundishapur Sci Med J 2014;13(2):213-224

Received: Nov 20, 2013 Revised: Jan 15, 2014 Accepted: Feb 2, 2014

1-Assistant Professor of Medical
Physics.
2-M.S.C Student of Medical
Physics.
3- Professor of Ophthalmology.
4-Assistant Professor of
Radiotherapist and Oncologist.

1,2-Department of Medical
Physics, School of Medicine,
Ahvaz Jundishapur University of
Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
3-Department of Ophthalmology,
Emam khomani Hospital, Ahvaz
Jundishapur University of Medical
Sciences, Ahvaz, Iran.
4-Department of Radiation
Therapy, Golestan Hospital,
Ahvaz Jundishapur University of
Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

*Corresponding author:
Mansour Zabihzadeh;Department
of Medical Physics, School of
Medicine, Ahvaz Jundishapur
University of Medical Sciences,
Ahvaz, Iran.
Tel:+989125032283
Email: zabihzadeh@ajums.ac.ir


