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  در سی تی اسکن از ناحیه قفسه صدرياندازه گیري میزان دوز جذبی 

  3، مسعود وهابی مقدم2، معصومه حسین نژاد1محمد مهدوي

;گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر2و1
3

  گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه رشت، رشت

  :چکیده

 ۵٠درصد تمام تصویربرداري هاي پزشکی را تشکیل می دهد، ولی در  ١٠در صورتیکه تصویربرداري سی تی اسکن حدود 

به هنگام انجام سی تی اسکن از ناحیه قفسه صدري اندام هاي . درصد پرتوگیري ناشی از موارد تشخیصی سهم دارد ۶٠تا 

، تعیین دز ها به علت حساسیت این اندام. ان تابش اشعه قرار می گیرندنیز در میدئید حیاتی مانند ریه ها، معده و غده تیرو

گان هاي در معرض تابش در ناحیه تنه در رهدف از این مطالعه، اندازه گیري دز جذبی اُ. جذبی حاصل اهمیت بسیاري دارد

  .می باشد سی تی اسکن قفسه صدري

در بیمارستان رازي شهرستان رشت تعیین و  اسکن قفسه صدري اس به پرتو، در ضمن انجامدر این تحقیق، اندام هاي حس 

از جنس ارتالون و دزیمترهاي  گان ها از یک فانتوم استاندارد تنهبه منظور دزیمتري ار. اندازه گیري شدند

  LiF;Mg:Cu:Pگرماتاب

سانتی متر ساخته شده بود که داراي حفره هایی به  ٣٢سانتی متر و قطر  ٧٠این فانتوم به ارتفاع .به شکل تراشه استفاده شد 

  .بود TLDجاسازي تراشه هاي  رمنظو

  سی تی اسکن، دزیمتري، دزیمترهاي گرماتاب، دز جذبی، فانتوم:کلید واژه

  مقدمه

استفاده از روش هاي مختلف تصویربرداري که از پرتوهاي ایکس استفاده می کنند، باعث شده است که در 

جوامع انسانی، این روش تصویربرداري سهم عمده اي را در بین منابع مصنوعی به خود اختصاص پرتوگیري 

احتماال تکنولوژي برتر براي به دست آوردن تصاویر آناتومی با قدرت ) CT(امروزه برش نگاري رایانه اي  .[1]دهد

حول بدن  xرخش المپ پرتو توسط برش هاي عرضی و با چCTتصاویر . تفکیک پذیري باال از بیماران می باشد

سی تی اسکن کاربردهاي متعددي در شیوه هاي آزمایشی دارد اما مشکل عمده آن در .انسان تشکیل می شوند

مقایسه با مدل هاي تصویربرداري دیگرکه از پرتو ایکس استفاده می کنند، دزهاي تابشی باالي آن براي بیمار می 

به بافت هاي نزدیک بواسطه اثر پراکندگی، واگرایی باریکه پرتو و بازده سی تی اسکن تقریبا دز باالیی را . باشد

 CTدر مقایسه با شیوه هاي دیگر رادیوگرافی، دزهاي جذبی در تصویربرداري  .[2]محدود کولیماتور تحویل می دهد

شیوه به شمار می  پرتوگیري ناشی از سی تی اسکن که از کاربردهاي نسبتا اخیر این3,4] .[معموال خیلی باال هستند

در دهه گذشته توجه بیشتري به زمینه هاي دزیمتري در این شیوه شده  .[5]رود، می تواند عاملی براي سرطان باشد

 .[6]با افزایش کاربردهاي مختلف سی تی اسکن، نگرانی در خصوص پرتوگیري زیاد افزایش یافته است .[4]است 

 .[7]یوگرافی هاي معمولی و فلورسکوپی بسیار باالتر می باشدپرتوگیري حاصل از سی تی اسکن نسبت به راد
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دانستن دز جذبی یک ارگان منفرد به ما  .[10-8]سهم عمده اي در پرتوگیري تابشی پزشکی دارد CTتصویربرداري 

اجازه تعیین احتمال اثرات قطعی مضر تابش از قبیل سوختگی پوست، ریزش مو و همچنین اثرات احتمالی مانند 

هر ساله در حال افزایش است و در ایالت CTتعداد آزمایش هاي  .[9,11]سرطان زایی و اثرات ژنتیکی را می دهد 

در یک بیمارستان در آمریکا آزمایش هاي سی تی . [16-12]درصدي برخوردار است ١٠تا  ۴متحده از یک رشد 

درصد دز تابشی سهم ٧۵تا  ۶٧درصد همه آزمایش هاي رادیولوژي را شامل می شوند اما در ١۵تا ١٠اسکن 

افتی توسط برابر نسبت به دز دری ١٠٠و در بعضی موارد ٢٠گاهی CTدز بیمار در طی آزمایش هاي . [21-15]دارند

ارزیابی دز تابشی و خطرات ناشی از آن براي .  [22,23]معمولی باالتر هستند  xبیمار در آزمایش هاي پرتو 

در راستاي مسئله حفاظت در برابر اشعه و اصل .  [24]بیمارعوامل مهمی در دزیمتري حفاظت پرتوي می باشد

ALARAز ناشی از سی تی اسکن ضرورت داردارزیابی د ،.  

بررسی هاي زیادي در زمینه ارزیابی دز در سی تی انجام شده اند و یک تعداد مدل هاي مختلف براي محاسبه 

قفسه صدري و شکم در دهه اخیر انجام شده اند اما هنوز کمبود مطالعات در  CTدزهاي بیمار در آزمایش هاي 

  .[27-22,25]دارد وجود CTمورد بهبود پتانسیل ارزیابی هاي دز در مورد ازمایش هاي 

هاي حساس به تابش را در ناحیه قفسه  با توجه به آثار سوء تابش، در این مطالعه ما بر آن شدیم تا دز جذبی ارگان

  .به منظور حفاظت این اندام ها در برابر تابش ناشی از سی تی اسکن برآورد کنیم صدري

  کارروش 

در بیمارستان علوم پزشکی رازي  قفسه صدرير سی تی اسکن د تنهدزیمتري اندام هاي حساس به تابش در ناحیه 

  . شهرستان رشت انجام شد

ارتفاع این . ]١شکل[استاندارد از جنس ارتالون استفاده شد که معادل با بافت نرم بود تنهبراي این کار از یک فانتوم 

 TLDدر این فانتوم  حفره هایی به منظور جاسازي تراشه هاي . سانتی متر بود ٣٢سانتی متر و قطر آن  ٧٠فانتوم 

  .و معادل بافت نرم بودندLiF;Mg:Cu:Pاین تراشه ها از جنس . تعبیه شده بود

  
  

فانتوم تنه مورد استفاده در این : ١شکل 

 مطالعه
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ناشی از سی تی اسکن از ناحیه قفسه xبراي اهداف دزیمتري مورد نیاز در این مطالعه، این فانتوم  مورد تابش اشعه 

  .قرار گرفت صدري

  نتایج

نشان داده شده  ١ها بر حسب کولن بدست آمد که نتیجه قرائت در جدول TLDمیزان تابش دریافتی با استفاده از 

  .است

  

  

گرماتاب، دزیمتري نسبی است و آنچه که در دستگاه قرائتگر خوانده می شود بر حسب کولن می از آنجا که دزیمتر 

باشد، براي کالیبراسیون سیستم از دستگاه پرتو ایکس مرکز استاندارد ثانویه، وابسته به سازمان انرژي اتمی ایران 

زیمترهاي یک مجموعه با اعمال ضریب هدف کالیبراسیون دزیمترها این است که مطمئن شویم همه د. استفاده شد

ولن به تصحیح مناسب، پاسخ یکسانی به پرتوهاي تابش شده نشان می دهند و نیز داده هاي حاصل بر حسب ک

  :[28]یکاي دز جذبی تبدیل شوند

)١(    
  .ضرایب تصحیح مناسب  کالیبراسیون دزیمترها می باشد RCFو  ECCکه 

ها برحسب واحد دز TLDناسب مربوط به کالیبراسیون دزیمترها مقادیر قرائت بااستفاده از اعمال ضرایب تصحیح م

  .نشان داده شده است ٢جذبی تبدیل شد که بر حسب میلی گري در جدول 

  

لوپ چپ   گردن

  تیروئید

لوپ راست 

  تیروئیید

اُرگان مورد   شکم  معده  ریه راست  ریه چپ

  نظر

دز جذبی   3.13  18.8  26.1  25.3  15.1  14.9  5.8

برحسب 

  میلی گري

  نتیجه گیري

لوپ چپ   گردن

  تیروئید

لوپ راست 

  تیروئید

رگان مورد اُ  شکم  معده  راستریه   چپریه 

  نظر

دز بر حسب   588.8  4051.3  4905.7  4834.5  3224.4  3013.5  1232.1

  میلی کولن

 حسب میلی کولن ها برTLDقرائت : 1جدول

ECC×RCF                                 ×  ز جذبی=  بارالکتریکید
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فانتوم تنه اي که در اختیار بود بدون هیچ گونه پوشش حفاظتی  به منظور برآورد دز جذب شده واقعی مورد تابش 

  .ناشی از سی تی اسکن قرار گرفت Xاشعه 

میزان دز بسیار باالیی  تیروئیدها، ریه و معده، می توان دید که ٢با توجه به مقادیردز جذبی داده شده در جدول 

د که میلی گري دز دریافت می کن١٩در حدود  و معدهمیلی گري 25ریه ها به طور مانگین حدود . دریافت می کنند

  ).برابر رادیوگرافی معمولی ١٠٠در حدود (میزان بسیار باالیی می باشد

در مقایسه با دزهاي دریافت  بش هاي پراکنده را دریافت می کندکه تا مربوط به قسمت انتهایی شکمحتی دز جذبی 

این میزان دز می . شده در آزمایش هاي رادیوگرافی معمولی که در حد چند هزارم می باشند، مقادیر باالیی می باشند

 .دي به بافت ها و از جمله خطر بروز ابتال به سرطان باشدتواند سبب آسیب هاي ج

ناشی از سی تی اسکن قرار می گیرد به منظور اجتناب از دریافت تابش  Xانسان مورد تابش اشعه  تنههنگامی که 

پوشش هاي می توان از پوشش هاي مخصوص از جمله تیروئید بند و  ، ریه و معدهناخواسته براي تیروئیدها

منظور کاهش پرتوگیري استفاده کرد در به  ی براي اجتناب رسیدن تابش به ناحیه ریه و معده مخصوص سرب

  .صورتیکه تصویربرداري از این نواحی مدنظر نباشد
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