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 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

 

 99-تکنسیوم   تخمین معادل دز جذبی اندامهای مختلف بدن حین کار با رادیوداروهای حاوی   
 

 2و آنیتا عالیپور 1، امیرعباس صبوری دودران2*پیمان رضاییان، 1هانیه شعبانپور
 رانینور مرکز گرمدره،  کرج ، ا  امیدانشگاه پ ک،یزیگروه ف - 1

 رانیتهران، ا ،یاتم یسازمان انرژ ،یپژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ا -2

 11365-3486 یپژوهشگاه علوم و فنون هسته ا ،یاتم یسازمان انرژ ،یکارگر شمال ابانیخ ی*تهران، انتها

 prezaeian@aeoi.org.ir: یکیالکترون پست

 :دهیچک 
و  ، کارکنان  99-تکنس  یو   مانند یو درمان یص  یاهداف تش    یمورد اس  ادادب ب ا یها زوپیوایاز راد یبه علت تابش گاما ناش  

 یف د یما هایکارکنان، با اسادادب از دز یافای. مقدار معادل دز دردر مع ض پ توگی ی هساند یاههسا یپزشک تکنسین های م اکز

  سای و هادست شود،یانجا  م نیتوسط تکنس ودارویراد قیزرو ت یآمادب ساز دن،یکه م احل دوش نی. با توجه به اشودیم نییتع

با اسادادب از یک فاناو   موث های داخلی بدن دز اندا  معادل دز تحقیق نیگ فت. در ا دندر مع ض تابش ق ار خواه نیاعضاء تکنس

ه مقادی  معادل دز جذبی دهد کگی ی نشان میناایج حاصل از این اندازب گی ی شدب است.و دزیما های ت مولومینسانس اندازب رندو

با در نظ  گ فان دز موث  کل و س  اعت کاری در   ،دلی با این وجوو .اس  تبیش  ا   ا ندنزدیکبه چش  مه بدن که  ازدر ارگان هایی 

 کما  خواهد بود. (mSv 20 )ه طول یک سال دز موث  کل از مقدار حد مجاز ساالن

 نسانسیت مولوم ما یدز ، ندور، فاناو  99-و  یتکنس ،یصیتش  ندیف آ ،ایهساه یمعادل دز، پزشک:کلمات کلیدی 

 

 : مقدمه

دارو ویراد کی[.  1-2] گی ندمیی و درمانی مورد اس  ادادب ق ار با اهداف تش   یص   ،داروهاادیورای هس  اهدر پزش  کی 

عض  و مورد نظ  در بدن  ایبه بافت  زوتوپیا ویاناقال راد حاملحامل اس  ت. نقش  کیو  زوتوپیوایراد کیاز  ماش  کل

دادب در آن اس   ت. . باش   دیم ماریب یکی از مهما ین رادیو مهما ین ب ش یک رادیودارو، رادیو ای وتوپ مورد اس   ا

گاما با  یدو پ تو لیبا گس    کیزوم یبا گذار ا زوتوپیوایراد نیااس   ت.  99-های مورد اس   ادادب تکنس   یو  ایزوتوپ

پا 5/140و  6/142 هاییان ژ لت  حا به  لت  با ان ژ انیم نیکه در ا ،رس   دیم داریالکا ون و ما  گا  5/140 یفوتون 

 .باشدیولت غالب م لوالکا ونیک

ش   ود. با توجه به پ توزا بودن  بیحامل ت ک کیبا  دیبا ماریبه ب قیاز تزر شیپ زوتوپیوایراد نیمنظور اس   ادادب از ا به

 ونسازی یدر مع ض پ توها وساهیم بوطه پ نیتکنس ودارو،یراد قیو تزر یآمادب ساز دن،یدر م احل دوش هازوتوپیوایراد
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م الف   یممکن است مقاد وداروینسبت به راد یمکان تیتوجه به موقع با نیم الف بدن تکنس های. قسمت دگییق ار م

  کند. افتیدز را در

گی ند، میزان ای م اکز درمانی، در گ وب ش  یلی پ توکاران ق ار میهای پزش  کی هس  اهبا توجه به اینکه ش  اغلین ب ش

گی ید. ها صورت میپایش و در صورت نیاز م اقبت های الز  ب  روی آن ف دیها با اسادادب از دزیما های پ توگی ی آن

های س بی های پزشکی هساه باید از روپوشبه منظور جلوگی ی از پ توگی ی ارگان های داخلی، معموال شاغلین ب ش

های داخلی اندا و  داشین ابزارها وجود نداشاه باممکن است ش ایط اسادادب از  ،م الف التاحاماسادادب کنند که بناب  ا

گی ی این پ توگی ی وجود ندارد و تعیین . در ش   ایط عادی امکان اندازبق ار گی ندپ توگی ی داخلی  در مع ض کارکنان

 آن به روش شبیه سازی نیز به دلیل تعداد زیاد پاراما های درگی  و الباه ماهیت دینامیکی مسئله چندان راحت نیست. 

های م الف بدن که در ، معادل دز جذبی درارگانندورس  ت تا با اس  ادادب از یک فاناو  ش  دب ادر این پژوهش تالش 

سیو   را GR-200دزیما های ت مولومینسانس ظور نبدین مق ار دارد ت مین زدب شود.  99-مجاورت رادیوایزوتوپ تکن

با اکایویاه حدود  99-مجاورت تکنسیو  ساعت در  3حدود ق ار دادب  و  رندودر فاناو  های بدن در نقاط م الف ارگان

ها انجا  شد. ناایح بدست آمدب ب  اساس نپس از اتما  پ تودهی دزیما های جمع آوری و ق ائت آ کوری ق ار گ فت. 2

 میزان اکایویاه مورد اسادادب در یک روز در م اکز درمانی و ساعات کاری تکنسین ن مال شد. 

 

 : روش کار

 هایاست که در پژوهش ایژبیابزار و رندوفاناو   .ب استشدانجا  ها دریک فاناو  رندوگی یدر این مقاله اندازب

معادل بافت  ایفاناو  از مادباین .  دگییبه طور گسا دب مورد اسادادب ق ار م یدر م اکز پزشک یو پ تودرمان یصیپ توتش 

ندو قابل مقایسه با بدن رفاناو   ابعاد . است .....و هااسا وان ،بدن مانند عضالت کلیه اعضاو شامل شدب انسان ساخاه 

فاناو   کیمطالعه،  نیادرهای م الف با اسادادب از این فاناو  وجود دارد. در ارگاندز  عیتوزانسان است و امکان تعیین 

 هایاو م الف بدن در طول تابش مورد اسادادب ق ارگ فاه است. فان هایدز جذب شدب در اندا  نییتع یرندو م د ب ا

 18000سانایما  ومساحت سطح بدن  100کل بدن طولکیلوگ  ،  5/73 کل وزنبا م د و زن  یعیطب هایطبق اسکلت رندو

 وجودکه ب  روی ه  صدحه امکان ق ارگی ی دزیما ها است صدحه  35 یفاناو  دارا نیاشود. سانایما  م بع ساخاه می

 (ب-1)م اصات نشان دادب شدب درشکلها، ازک دن دزیما ها و مش صگی ی. به منظورانجا  اندازبالف(-1دارد )شکل

 اسادادب شد. 
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نشان  لعدد اوکه  ب استاز سه عدد اسادادب شددزیما محل ه  تعیینمطابق با تصوی  نشان دادب شدب در این شکل، ب ای 

صدحه واعداد دو  وسو  نمایندب م اصات کارتزین محل مورد نظ است. مبدا م اصات دساگاب مورد نظ   باردهندب شم

 . دادب شددر م کز ه  صدحه ق ار 

 

 
 

  .. ب: دستگاه مختصات مورد استفادهرندوتصویر یکی از صفحات فانتوم  (: الف:1شکل )

الف( نقاط -1در ش   کل )مهم تعیین و دزیما ها در محل آنها ق اردادب ش   دند.  هایمنظورت مین معادل دز، ارگانبه 

( ارگان های تحت ب رسی و م اصات 1در جدول ).مش ص شدب محل ق ارگی ی دزیما ها در یک صدحه فاناو  است

 ها آوردب شدب است. آن

 [4و3]ندورها در فاناو  ها و م اصات آن( : ارگان1جدول )                        

 مختصات ارگان
 1(3،-4،)2(-2،3،)3(-3،3،)4(-3،-4)* مغز

 6(5،0،)6(-5،0،)7(2،4،)7(2،-4) یبزاق غدد

 6(-2،1،)7(3،3) یدهان مخاط

 چشم قرار داده شد. یرو چشم

 9(2،3،)9(-2،3) دیروئیت

 12(1،4،)12(-1،4) موسیت

 9(-3،4،)13(3،0،)14(15،5،)28(0،0) یلنفاو غدد

 1(5،-1،) 4(0،2،)10 (3،1،)12(7،0،)16(3،5)،19(6،-6، )23(-3،-3،)27(3،-2،)31(-6،-8،)34(8،-10) استخوان)قرمز( مغز

-5،)16(7،5،)16(9،0)،  11(-6،0،)12(7،0،)13(4،6،)13(-6،0،)13(-9،0،)14(-8،-5،) هیر

،10)15(،9،0)14(،7،4)14 ،(6،2)19(،4-،6)19(،9،0)18(،3-،6-)18(،6،3)17(،4-،5-)17 

 17(9،10،)17(-9،9) نهیس

 12(0،0،)14(0،-2،)16(0،-2) یمر

 19(6،2،)20(6،5،)21(0،5،)22(-3،-5،)23(6،-4،)24(9،2) کبد

 الف ب

y 

x 
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دزیمترها به صورت با توجه به محدودیت تعداد دزیمترها، گستردگی اندام ها و عدم نیاز به دانستن توزیع دز، تالش شد تا *

  م قرار داده شوندایکنواخت در سراسر هر اند

 

از  ،. ب ای تعیین دزجذبی در ه  نقطهندش  د ارگان ق اردادبآن ب اس  اس گس  ا دکی ه ارگان، در نقاط م الف دزیما ها 

سانس  سیون ب ای  GR-200دزیما های ت مولومین شد. پس از کالیب ا سادادب  به مدت   اندازیگ یت ازها هیشدن کل یخالا

سانا 240 یدر دمادزیما ها   قهیدق 10  ی یو ق ارگ یخارج هاییمحافظت در ب اب  آلودگ ی. ب اگ فاندق ار  گ ادیدرجه 

به  ثابت ش  دند. و در قس  مت ارگان مورد نظ  دادبش  داف ق ار  لیفو کیرا در  ما هایدز ،رندودر فاناو   ما هایبها  دز

 30( در فاص  له پالس  ایکی ویال در یکمیلی کوری ) 162/2با اکایویاه  99-تکنس  یو   منظور پ تودهی، رادیوایزوتوپ

 ( نشان دادب شدب است در مقابل فاناو  ق ار گ فت. 2سانایما ی همانگونه که در شکل )

 

 
 . رندودر مقابل فانتوم  99-(: قرار گیری رادیوایزوتوپ تکنسیوم 2شکل )

 24(6،0،)25(-6،0،)26(6،0،)27(-6،0،)28(9،0) کوچک روده

 25(6،3،)26(-9،0،)27(-9،0،)28(9،0،)29(-3،0) کولون

 31(3،4،)32(3،3،)33(0،3) مثانه

 34(3،1،)34(-3،1) پروستات

 آن قرار داده شد. یرو هاگناد

 آن قرار داده شد. یرو پوست
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میلی کوری تنزل یافاه بود. دلیل انا اب  35/1اکایویاه چشمه به  ،پ تودهی خاتمهدرساعت بود و  3مدت زمان پ تودهی 

ست که در یک م کز پزشکی هساه ای رخ  ش ایطی ا شابه با  صله و ارتداع  چشمه از ارتداع ط احی چینش آزمایش م فا

 دهد. می

 ما هایابادا دز ،یسطح یاز ت ازها یشنا هایبه منظورحذف قله ،GR-200با اتما  پ تودهی و قبل از خوانش دزیما های 

 مدل گ از دس   اگاب ق ائت ما هایخوانش دز ی. ب ا ندگییق ار م  گ ادیدرجه س   انا 100 یدر دما قهیدق 10به مدت 

Harshaw-4500  درجه  240تا  طیمح یاز دما هیانب  ث گ ادیدرجه س   انا 10 یبا آهنگ خط ما هایاس   ادادب ش   د. دز

مقدار ق ائت ش   دب   .گ دید نییها ثبت و مقدار بار جمع ش   دب تعآن نس   انسیتابش ت مولوم یگ   و منحن گ ادیس   انا

 :دشویم لیتبد یبه دز جذب  ی( با اسادادب از رابطه زQTL)بار

𝐷𝑜𝑠𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑛𝑒𝑡 = (𝑄𝑇𝐿 × 𝐸𝐶𝐶) × 𝛼 ×
𝑅𝐼

  𝑅𝐼0
× 𝐶𝑓                                                                                 (1)  

شدت نور م جع در آغاز به کار RI0 ،یان ژ حیتصح بیض  α نسانس،یت مولوم هایما یدز تیحساس ECC(، 1در رابطه )

با  هاما یدز تی. مقدار حساسباشدیم هاما یدز ونیب اسیکال بیض  Cf ق ائت و 10شدت نور م جع در ه  RIدساگاب، 

 662با ان ژی  137-دزیما ها در میدان سزیو . ب استشد نییتع  ، Cs137 شدب  ب بیکال ییپ تو دانیم کدری هاآن یپ توده

الکا ون ولت  لویک 5/140 هایمعادل دز فوتون نییتع یب ا هاما یدز نیکه از ا یدر حالکیلوالکا ون ولت کالیب ب شدند، 

و در محاسبات اعمال  نییتع یان ژ حیتصح بیض  دیاساس با نی. ب  اداسادادب ش 99-تکنسیو  زوتوپیوایاز راد یناش

با اسادادب از [.  5]است 86/0الک ون ولت  لویک 5/140 یان ژ یب ا GR-200 هایما یدز یان ژ حیتصح بیشود. ض 

( میزان معادل دز جذبی محاسبه شد. به منطور محاسبه در بدت ین ش ایط، بیشینه معادل دز جذبی در ه  ارگان 1رابطه )

 به عنوان دز جذبی آن ارگان در نظ  گ فاه شد. 
 

 : نتایج

ض   یب وزنی ه  ارگان ین عدد در گی ی ش  دب آهنگ معادل دز بیش  ینه ب  واحد اکایویاه و حاص  لض   ب اناایج اندازب

 ( نشان دادب شدب است. 2جدول )در
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 ارگان هر برای موثر دز و معادل دزبیشینه  (: مقادیر2جدول)                        

 ی کوچک، تیموس، مخاط دهانی، غدد لنفاوی است.ها شامل پروستات، رودهسایر ارگان*

 

جلویی بدن که نزدیک چشمه ها در ب شارگاندزجذبیشود که مقادی معادل با توجه به مقادی  محاسبه شدب مشاهدب می

میک وسیورت ب ساعت  09/1×10-2مقداردزموث  به صورت (2)جدولبا جمع ک دن ساون سو  در است بیشا بودب است.

توان گدت شاعلین ای، میبا توجه به اطالعات میدانی کسب شدب از م اکز پزشکی هساه شود.محاسبه میب  میک وکوری 

در مجاورت پ توهای  ساعت 3در حدود کاری  سه روز اینکه در ، سه روزی کاری دارند این م اکز درهداه پ توکار

کوری است. با میلی 522حدود کنند نیز درق ار دارند. اکایویاه میانگینی که این اف اد در طول روز با آن کار میساز یون

 . سال به صورت زی  محاسبه خواهد شد 1احاساب این مقادی ، میزان دز موث این اف اد در طول 

𝐷𝑌𝑒𝑎𝑟 = 1.09 × 10−2
𝜇𝑆𝑣

𝑚𝐶𝑖. ℎ
× 3 𝑑𝑎𝑦 × 4 𝑤𝑒𝑒𝑘 × 12 𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ × 3 ℎ𝑜𝑢𝑟𝑒 × 522 𝑚𝐶𝑖 = 𝟐. 𝟒𝟖 𝒎𝑺𝒗/𝒀𝒆𝒂𝒓 

 522در حدود  زوتوپیوایراد اهیویاکاف ض ماوس   ط با   ،س   ال کیدر  یجذبموث  دز  زانیمدهد که ناایج نش   ان می

 خواهد بود.، کما  mSv20مقدار حد مجاز ساالنه دز موث  کل از  در ه  روز یکوریلیم

 

 

𝛍𝐒𝐯)میانگین معادل دز بر اکتیویتهآهنگ  نا  ارگان

𝐦𝐂𝐢.𝐡
𝛍𝐒𝐯ضرب میانگین معادل دز در ضریب وزنی )حاصل ( 

𝐦𝐂𝐢.𝒉
) 

 37/3×10-4 0/1×10-2 مثانه

 02/2×10-3 0/2×10-3 کولون

 10/1×10-3 0/1×10-4 معدب

 37/3×10-4 0/1×10-2 کبد 

 08/8×10-4 0/8×10-3 ریه

 50/5×10-3 0/5×10-2 سینه

 50/5×10-4 0/5×10-3 *هاسای  ارگان

 62/1×10-5 5/1×10-3 میز 

 68/1×10-4 0/5×10-3 م ی

 68/1×10-4 0/5×10-3 تی وئید

 35/2×10-5 0/3×10-3 غدد بزاقی 

 20/2×10-4 0/2×10-3 میز اسا وان

 69/2×10-4 0/4×10-3 هاگناد

 73/6×10-5 0/8×10-3 دز پوست
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 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

 بحث و نتیجه گیری:

ب ای کارکنانی که در مجاورت رادیو  ،دهد که میزان دز موث  ت مین زدب شدب در طول یک سالناایج این تحقیق نشان می

های بسیار میلی سیورت است. الباه در ت مین این مقدار سادب سازی 48/2هساند حدود  99-داروهای حاوی تکنسیو 

کنند و با توجه به اسادادب می ماداوتهای زیادی صورت گ فاه است و قطعا این عدد ب ای کارکنان م الف که از روش

ی تکنسین وجود ندارد از تواند مایی  باشد. با توجه به اینکه امکان این اندازب گی ی ب امورد کارب د می نوع رادیوایزوتوپ

هایی در آن وارد شدب است. با این وجود م تبه عدد که در بدبینانه ت ین حالت اسادادب شدب و سادب سازی ندورفاناو  

ورت ) یک سو  حد مجاز ساالنه( کما  می باشد که نشان دهندب میلی سی 6میلی سیورت و الباه  20از محاسبه شدب است 

شود که ابزارحداطای نظی  اکایویاه مورد اسادادب است. با این وجود پیشنهاد می میزانمناسب بودن ساعات کاری و 

 اکایویاهر با کان، اارتعداد بیمافزایش  ،های س بی توسط کارکنان بکار گ فاه شود و از افزایش ش ایط کاری نظی روپوش

 خودداری گ دد.  م کزدر ساعات کاری  افزایشبیشا  و
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