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چکیده

مقدمه: با توجه به فراوانی تومورهای اپی تلیال ناحیه سروگردن و درمان آنها به روش پرتودرمانی و نیز آثارجانبی پرتوهای 

یونیزان بر اندامهایی که ممکن اس��ت درضمن پرتوتابی در میدان تابش و یا در نزدیکی میدان تابش باش��ند و نیز اندامهای 

حساس به پرتو مانند گنادها، آگاهی از دزجذبی چنین اندامهائی در پرتودرمانی تومورهای نواحی سروگردن و سعی درکاهش 

دزجذبی این اندامها، امری ضروری به نظر می رسد. هدف از این مطالعه اندازه گیری دز جذبی اندامهای تیروئید، پاراتیروئید، 

عدسی چشم و گنادها )تخمدانها و بیضه ها(، در پرتو درمانی تومورهای اپی تلیال ناحیه سروگردن و  مقایسه آن با مقادیر دز 

قابل تحمل )TD 5/5( هریک از اندام های مورد نظر می باشد.

موادوروشها: در این پژوهش، دز رسیده به اندامهای تیروئید، پاراتیروئید، عدسی چشم و گنادها در طراحی درمان 

دوبعدی برای درمان س��رطان های ناحیه س��ر و گردن با دس��تگاه کبالت 60، بر روی فانتوم انس��ان نمای معادل بافت، و 

همچنین برروی 20 بیمار )10زن و 10مرد( مبتال به سرطان اپیتلیال ناحیه سروگردن، با استفاده از دزیمتر ترمولومینسانس 

TLD-100( ) اندازه گیری و  مقادیر دز جذبی محاسبه شده، در عمق های مختلف در فانتوم و در ناحیه اندام های مورد نظر، 

با استفاده از آزمون آماری T-test مقایسه شده  و نتایج با استفاده از نرم افزار Excel-2010   مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

نتایج: در اندازه گیری های انجام شده بر روی فانتوم، نتایج مربوط به میانگین دز جذبی در اندام های موردنظر، به ترتیب برای 

 cGy 22/6، در ناحیه تخمدانها، برابر ±  14/0 cGy  5/176، در ناحیه عدسی چشم ها±  3/17 cGy ناحیه تیروئید و پاراتیروئید

± 12/0 محاسبه شد. همچنین مقادیر دز جذبی متوسط حاصل از اندازه گیری های   08/0  cGy 37/0 و  برای بیضه ها ±  07/0

 cGy  4/145، برای ناحیه عدسی چشم ها، برابر±  7/12 cGy روی بیماران نیز به ترتیب برای ناحیه تیروئید و پاراتیروئید برابر

± 18/0 بدست آمد.                 08/0  cGy 26/0 و برای بیضه ها ±  03/0 cGy 97/7، در ناحیه تخمدانها  نیز برابر ±  36/0

بحثونتیجهگیری: اندازه گیری های انجام شده بر روی فانتوم در اعماق مختلف و آنالیز نتایج حاصل از آنها نشان داد در 

پرتودرمانی تومورهای اپی تلیال ناحیه سر و گردن و در میدان های درمانی مورد نظر، دز جذبی در ناحیه تیروئید و پاراتیروئید در 

اعماق مختلف با یکدیگر تفاوت قابل مالحظه ای نداش��ت )P-Value <0/05(. در ناحیه تخمدان ها، به لحاظ آماری، اختالف 

معناداری در دز جذبی اعماق مختلف مشاهده شد( )P-Value <0/05( در نهایت متوسط دز جذبی اندام های فوق از میزان دز 

قابل تحمل آنها  )TD 5/5( کمتر است.

تومورهای اپی تلیال، دزیمتر ترمولومینسانس، فانتوم معادل بافت انسانی، دز قابل تحملکلمات کلیدی
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