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● عنوان طـرح : تولید چشمه هـاي بـراکي تـراپي ید-125  مورد استفاده در درمان تومورهاي مغزي 
و مالنوماي چشمي

● پژوهشگر: دکتر شهاب شیبانی
● همکاران: حسین پوربیگی و محمدرضا جوانشیر

● موسسه های همکار: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای - سازمان انرژی اتمی ایران

چكيده طرح:
براساس آخرين آمار منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانى، در سال 1391 حدود هشتاد و پنج هزار نفر درايران به 
بیماري سرطان مبتال شده و پنجاه هزار نفر به دلیل اين بیماري فوت كردند. تخمین زده مي شود تا سال 2030 اين آمار 
دو برابر شود. براساس برنامه جامع كنترل سرطان كشور و در راستای ارتقای كمي و كیفي محصوالت درماني راديوتراپي 
)از جمله روش براكى تراپى يا پرتودرمانى داخلى( اين طرح به منظور توســعه اين روش در كشور از طريق كسب دانش 
فني و تولید چشمه هاي يد-125 كه از پرمصرف ترين چشمه هاي براكي تراپي دردنیا مى باشد در سازمان انرژی اتمى 

ايران اجرا گرديد.  
دراين طرح روش های مختلف تولید هسته چشمه ها بررسي و دانش فني مربوط حاصل گشته است )روش جذب بر 
روی سیم نقره برای اكتیويته پائین وجذب بر روی میكروكره برای اكتیويته باال( روش هاي بارگذاري هسته در غالف و 
سیلد كردن اين چشمه ها بوسیله جوشكاري لیزري مورد بررسي و پارامترهای بهینه جوش بدست آورده شده. روش هاي 
كنترل كیفي اين چشــمه ها بررسى و فرآيند كنترل بر اساس استانداردها پیاده ســازی شده. پارامترهاي دزيمتري اين 
چشــمه ها مورد ارزيابي و مقايسه با پارامترهاي چشمه هاي تجاري مشابه قرار گرفته كه از تطابق قابل قبولى برخوردار 

است. طراحي و پیاده سازي خط تولید خودكار به منظور كاهش خطرات پرتو گیري پرسنل انجام گرديد.
 بیش از ســیصد عدد چشــمه تولید و در مراحل بالیني درمان تومورهاي مغزي)چهل بیمار( و تومورهاي مالنوماي 
چشــمي)پانزده بیمار( با همكاري بیمارستان های شهدا تجريش و تهران و بیمارستان فوق تخصصى چشم فارابى مورد 
اســتفاده واقع گرديده است. ازديگر نتايج اين طرح مى توان به فراهم آوردن امكان تولید محصوالت جديد براكى تراپى 

برای مصارف درمانى جديد و ايجاد زمینه صادرات و ارايه خدمات درمانى اتباع كشورهای خارجى منطقه اشاره نمود.
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