
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


359سخنرانی-دزیمتریوحفاظتپرتوییدرپزشکیومحیطزیست

برآوردوارزیابیسـطحدوزمرجعتشـخیصیناشیازآزمایشـاتسیتیاسکندرگروهسنی
بزرگساالندرشهرتهران
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چکیده

مقدمه: امروزه آزمایشات سی تی اسکن نقش مهمی را در تشخیص بیماریها ایفا می کنند و به همین دلیل دوز قابل 

توجهی از آزمایشات پرتونگاری پزشکی را به خود اختصاص داده اند. یکی از نکات مهم در بکار گیری پرتوهای یونیزان 

رعایت اصول حفاظت پرتویی می باشد. بررسی دوز جذبی بیماران و بکارگیری راهکارهای کاهش دوز در اولویت مسائل 

حفاظتی می باشد. برای این منظور باید مطالعات کافی در این زمینه انجام شود. هدف این مطالعه ارائه و تدوین سطح 

قابل قبول دوز جذبی در آزمایشات سی تی اسکن می باشد. 

موادوروشها:س��طح دوز مرجع تشخیصی در گروه  سنی بزرگس��االن) بیشتراز 15 سال( در یازده مرکز سی تی 

اسکن شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور آزمایشات سی تی اسکن رایج در مراکز فوق انتخاب 

وپارامتر های CTDIw و DLP مورد بررسی قرار گرفت. جهت کالیبراسیون پروسه سی تی اسکن از فانتوم های استاندارد 

سرو تنه با قطر 16 و 32 سانتی متر از جنس PMMA در مراکز استفاده شده است. چارک سوم CTDIw به عنوان دوز 

مرجع تشخیصی )DRL( در نظر گرفته شده است. 

نتایج: مقدار دوز مرجع تشخیصی در گروه سنی بزرگساالن ) بزرگتر از 15 سال( برای سر، سینوس، ریه، شکم و 

لگن به ترتیب برابر است با: 50.87، 38.27، 8.05 و 9.11 میلی گری.

 بحثونتیجهگیری: میزان دوز مرجع تش��خیصی برای آزمایش��ات س��ر از بقیه نواحی بیشتر است. و دوز مرجع 

تشخیصی در شهر تهران در گروه های سنی و پروتکل های مورد مقایسه کمتر از دوز مرجع ملی می باشد.

سی تی اسکن، DRL، CTDIw، DLPکلمات کلیدی
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