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ػّسیوتزی تیْلْژیک ، پض اس تضمیمی کَ تا اطتفاػٍ اس ػکظتِای : همؼهَ 

اًزام ػؼ، تزای اًؼاسٍ  (2ّ1)کزّهْسّهی اس طلْلِای هتْلف ػؼٍ ػر هتافاس 

گیزی ػّس رذتی ػر لٌفْطیتِای عًْی لزتاًیاى تؼؼؼؼی یا کارکٌاى تغغ 

صؼاکخز همؼار ػّس هزاس تاتیؼٍ . ( 3-6)تؼؼؼغ ػتاب فشایٌؼٍ ای گزفتَ اطت 

ػر یک  mSv 30 ػر طال تا mSv 50 تَ کل تؼى تزای کارکٌاى تغغ تؼؼؼغ

 تزاتز کوتز اس ایي همؼار اطت 10فـل ّ تزای یک فزػ ػاػی راهؼَ ػر صؼّػ 

تٌاتزایي . ُز گًَْ تزاّس اس ایي صؼ تَ هؼٌای تِؼیؼ رؼی ایوٌی فزػ اطت . (7)

تَ هٌظْر کارتزػ هزالثتِای پشػکی « فزػ تیغ اس صؼ تاتغ ػؼٍ » تؼزیف 

تغویي ػّس تؼؼؼؼی اس لٌفْطیتِای عًْی اتشاری . فْری، ًیاسی اؿلی اطت

تْسیغ . اسرػوٌؼ تَ عـْؽ ػر هْرػ تاتؼِای یکٌْاعت ّ صاػ اطت

ػکظتِای کزّهْسّهی ًاپایؼار تَ عـْؽ ػی طٌتزیک ُا تیي طلْلِا اس 

تا ایي ّرْػ تغویي تز اطاص تاتؼِای گذػتَ ّ . آهار پْاطْى پیزّی هی کٌؼ

تؼؼؼغ ُای غیز یکٌْاعت تَ ػلیل کْتاُی ػوز لٌفْطیتِا ّ تزلیك طلْلِای 

 Sasaki اس Qdr رّع .(7)آطیة ػیؼٍ ػر تغؼِای طالن تؼى هؼکل اطت 
تٌِا ػر  (صلمَ ُای ػی طٌتزیک ّ طٌتزیک  )ػر ارتثاط تا ػکظتِا  (3)

طلْلِای آطیة ػیؼٍ ػر هماتل تؼؼؼغ تز هؼکالت ًاػی اس سهاى پض اس تاتغ 

ػر تکزر ػکظتِای کزّهْسّهی . ّ تؼؼؼغ ُای غیز یکٌْاعت غلثَ هی کٌؼ

ایي تفاّتِا ًاػی اس تٌْػِای . سهیٌَ ػر افزاػ هغتلف، تفاّتِایی ّرْػ ػارػ

تیْلْژیکی ، هْلؼیتِای رغزافیایی، آلْػگی ُْا، هْاػ ػیویایی هضیطی ّ یا 

تَ . ( 8 ّ 9)اطتفاػٍ اس ػارُّای پشػکی تَ ؿْرت تزکیثی یا تَ تٌایی اطت 

ػلیل ّرْػ تفاّتِایی ػر تکزر ػکظتِای سهیٌَ، ُز آسهایؼگاٍ ػسیوتزی 

پاطظ کٌتزل عْػ را تزای ُز تؼؼؼغ هْرْػ - تیْلْژیک تایؼ هٌضٌی ُای ػّس

تٌاتزایي ػر ایي همالَ، لـؼ ػارین هٌضٌی  .( z) هغتلف تزلزار ًوایؼ LET تا

را تزلزار کزػٍ ّ ایي هٌضٌی را تزای  x  ،200 kvp کٌتزل تزای پزتْ اػؼَ

 ًفز اس کارکٌاى 5تغویي ّ تزرطی ّرْػ تاتغ گیزی تیغ اس صؼ هزاس ػر 

 .تؼؼؼغ تَ کار تثزین
 : هْاػ ّ رّػِا

پاطظ کٌتزل، – تزای تِیَ هٌضٌی ُای ػّس : پاطظ کٌتزل – هٌضٌی ُای ػّس 

تا  ( سى 1 هزػ ّ 3 )ًوًَْ ُای عًْی اس اُؼا کٌٌؼگاى طالن غیز طیگاری 

 طال 42 تا 28طي آًِا اس . ُیچ گًَْ طاتمَ کار ػر سهیٌَ تؼؼؼغ گزفتَ ػؼ

 پزطٌل تغغ تؼؼؼغ ًیش ًوًَْ ُای عًْی گزفتین تا تا 5تَ ػالٍّ اس . تْػ



تَ تزتیة اس . اطتفاػٍ اس هٌضٌی ُای کٌتزل، ػّس رذتی آًِا را هضاطثَ کٌین

تزای  ( 10 )ّ ُوکاراًغ  micro culture moor head رّع

 mlتزای ُز اُؼا کٌٌؼٍ،  : لٌفْطیتِای عًْی تا تغییز کْچک اطتفاػٍ کزػین
تا  RPMI-1640اس  ml4 اس عْى تاتغ ػؼٍ تَ هضیظ کؼتی صاّی 5/0

پٌی  IV/ml 100طزم رٌیي گاّی،  ml1 تَ ُوزاٍ (sigma) گلْتاهیي

 طاػت ػر 45فیتُْواگلْتیي اضافَ ػؼ ّ تَ هؼت  mgr/ml 15 طیلیي ّ

 .ًگِؼاری ػؼ c°37ػهای 
 3، طلْلِا تزای  colcemid هضلْل mgr/ml 1 پض اس اضافَ کزػى

تخثیت، رًگ آهیشی ّ آهاػٍ طاسی . طاػت ػیگز ػر اًکْتاتْر ًگِؼاری ػؼ

. تا صؼالل تغییزات اًزام گزفت (2)کزّهْسّهِا تز طثك رّػِای اطتاًؼارػ 

اس ػکظتِای کزّهْسّهی ػی طٌتزیک % 50( 1)ػر طلْلِای تمظین ػًْؼٍ 

پض اس اّلیي تمظین طلْلی پض اس تاتغ اس تیي هی رًّؼ کَ هٌزز تَ ػطت 

تٌاتزایي تغویي ػّس هی تایظت ػر اّلیي هتافاس . پائیي تغویي سػى هی ػْػ

سهاى کؼت لٌفْطیت هزوْع ػر هطالؼَ ها پض اس رًگ . طیکل اًزام ػْػ

(. 11) ًؼاى ػاػ 8.7%را   m2/m1، ًظثت Giemsa آهیشی فلْرطٌض ّ

ایي هْضْع ًؼاًؼٌُؼٍ ایي اطت کَ تضلیل  .IAEA (2) تز اطاص تْلتي

  .ػکظتِای کزّهْسّهی اطاطاً ػر اّلیي هتافاس طیکل اًزام گزفتَ اطت
 تاتغ ػُی تا اطتفاػٍ اس یک هاػیي ػرهاى ػومی: تاتغ ػُی 

(Siemense) stabilipan-II  200ػر kvp  ّ10 mA تا فیلتز mm 
عْى ُپاریٌَ ػؼٍ اُؼا  ml 45 لْلَ ُای صاّی. هض اًزام گزفت 5/0

ػر  Gy 00/5 تا 10/0 ػّس هغتلف تیي 10کٌٌؼگاى تَ ؿْرت یکٌْاعت ػر 

– تضت تاتغ لزار گزفتٌؼ ّ یکی اس آًِا تزای رطن هٌضٌی ػّس  c°37ػهای 

 .پاطظ کٌتزل تالی هاًؼ
ػکظتِای کزّهْسّهی ًاپایؼار اس ًْع : حثت ػکظتِای کزّهْسّهی 

هٌضٌی . تغییزات غیز هتمارى تزای ُز ػّ گزٍّ اُؼا کٌٌؼٍ ّ کارکٌاى حثت ػؼ

ُای ػّس پاطظ کٌتزل اس تِزٍ ُای آطٌتزیک فزاّاى ّ ػی طٌتزیکِا تَ ػًثال 

. تاتغ ػُی عْى اُؼا کٌٌؼگاى ػر ػّسُای تؼؼؼؼی هغتلف رطن ػؼًؼ

پائیي یکٌْاعت یًْیشاًِای اتفالی ػر طلْلِا تْلیؼ کزػ کَ  LET تؼؼؼؼات تا

هٌزز تَ تْسیغ اتفالی ػکظتِای کزّهْسّهی تَ تؼؼاػ کن تَ عـْؽ ػر 

ػّسُای پائیي تْلیؼ هی کٌؼ ّ ایي لضیَ اس تْسیغ پْاطْى پیزّی هی کٌؼ 

ػر تؼؼؼؼات غیز یکٌْاعت پزاکٌؼگی سیاػی ػر ػکظتِا هؼاُؼٍ . ( 12ّ 13)

تَ . (14)همؼار ایي پزاکٌؼگی تَ غیز یکٌْاعتی تؼؼؼغ تظتگی ػارػ . هی ػْػ

، ًظثت  y/2? )هٌظْر آسهایغ یکٌْاعتی تؼؼؼغ، ػاعؾ پزاکٌؼگی 



اگز ػاعؾ . ػر ُز ػّس تؼؼؼؼی هضاطثَ ػؼ (ّاریاًض تَ تِزٍ ػی طٌتزیک 

 تاػؼ، هی تْاى فزف کزػ کَ ػی طٌتزیکِا تز اطاص 1پزاکٌؼگی تزاتز 

تَ ػالٍّ تزای تَ ػطت آّرػى هؼرک آهاری ایٌکَ آیا . پْاطْى تْسیغ ػؼٍ اًؼ

 ّ 16)اطتفاػٍ ػؼ  U  هتفاّت اطت اس تظت1عیلی تا همؼار  y/2?ًظثت 

تا - 96/1کَ تمزیثاً هؼاػل ّاصؼ اطت ّ تیي هماػیز  U هیشاى کویت تظت. (15

کزػى اطالػات ػی  fit تزای.  هی تاػؼ تَ تْسیغ پْاطْى تظتگی ػارػ96/1

تْاًی یا    اس آًالیش رگزطیْى صؼالل هزتغ تْسیي  – طٌتزیک ُا تَ هؼل عطی

تزای ایي کار، تالیواًؼٍ هزوْع هزتؼِا را تَ صؼالل . ػؼٍ اطتفاػٍ کزػین

 .( ضزایة تْسیي ػؼٍ تَ ػٌْاى تغویٌِای پْاطْى اًتغاب ػؼًؼ )رطاًؼین 
طلْلِای هتافاس اس .  طلْل هْرػ تزرطی لزار گزفتٌؼ10440هزوْع : ًتایذ 

لطؼات کزّهْسّهی . طزیك هؼاُؼٍ هظتمین سیز هیکزّطکْپ اًتغاب ػؼًؼ

ػکظتِای کزّهْسّهی پض اس  .  ػؼػ اس هطالؼَ کٌار گذاػتَ ػؼًؼ46کوتز اس 

ػکظت ُای کزّهْسّهی ػی طٌتزیک . 1تاتغ تؼؼؼغ هؼاُؼٍ ػؼًؼ، ػکل 

 .ًؼاى هی ػٌُؼ Gy 00/4 ّ آطتزیک را پض اس تاتغ ػّس

 1ػکل 
(. 1رؼّل  )تواهی ػکظتِای کزّهْسّهی ػر ُز ػّس تؼؼؼؼی حثت ػؼًؼ 

ػر . افشایغ ػر تؼؼاػ ػکظتِا، تا افشایغ ػّس تؼؼؼغ تَ ّضْس هؼغؾ تْػ

لطؼات  .ػّسُای کن تؼؼؼغ تزی طٌتزیک ّ صلمَ ُای طٌتزیک هؼاُؼٍ ًؼؼ

آطٌتزیک تَ ُوزاٍ ػی طٌتزیکِا، تزی طٌتزیکِا ّ یا صلمَ ُا کَ ًتیزَ 

فمظ تِزٍ . هظتمین تاتغ تْػًؼ ػر سهزٍ آطٌتزیکِای فزاّاى تَ ػوار ًزفتٌؼ

پاطظ تَ – ػکظتِای آطٌتزیک ّ ػی طٌتزیک تزای رطن هٌضٌی ُای ػّس 

تَ تؼؼاػ  (تزی طٌتزیک ّ صلمَ ُای طٌتزیک  )کار رفتٌؼ چْى طایز ػکظتِا 

تْسیغ ػرّى طلْلی کزّهْسّهِای ػی طٌتزیک ػر . عیلی کن رط ػاػًؼ

تؼؼاػ ػی طٌتزیک ُا تا .  ًؼاى ػاػٍ ػؼٍ اًؼ2ػّسُای هغتلف ػر رؼّل 

کَ  Gy 00/0 تِزٍ ػی طٌتزیک ػر ػّس. افشایغ ػّس تؼؼؼغ، افشایغ یافتٌؼ

افشایغ ػّس هٌزز . تْػ 44/0 × 10 3-ًؼاًؼٌُؼٍ سهیٌَ طثیؼی اطت، 

تَ هٌظْر تزرطی یکٌْاعتی . افشایغ تؼؼاػ تْسیغ ػی طٌتزیکِا ػر طلْل ػؼ

 2ػر رؼّل  U ّ تشرگی تظت کویت ( y/2?)تؼؼؼغ، ػاعؾ پزاکٌؼگی 

.  اطت1تزای تمزیثاً تواهی ػّسُا، ػاعؾ پزاکٌؼگی ػر صؼّػ . آّرػٍ ػؼٍ اًؼ

کوی اس همؼار  Gy 00/4 ًؼاى ػاػ کَ تٌِا تْسیغ ػر ػّس U هضاطثَ تظت

 .تْػ- 14/2همؼار آى .  اًضزاف ػارػ96/1ّ - 96/1هْرػ ًظز تیي 

 1رؼّل 



 2رؼّل 

 ًؼاى 2هٌضٌی کٌتزل تِزٍ ػی طٌتزیک تَ ػٌْاى تاتؼی اس تؼؼؼغ ػر ػکل 

. تْاًی،   تیاى ػؼٍ اطت– احز تْطیلَ هؼل عطی – راتطَ ػّس . ػاػٍ ػؼٍ اطت

ًؼاًؼٌُؼٍ رشء عطی اطت کَ ػکظتِای کزّهْسّهی ًتیزَ  α ػر هؼاػلَ

 β .ّلایغ تک هظیزٍ اًؼ ّ ػر ػّسُای کن هظْل ػکظتِای کزّهْسّهی اطت
ًؼاًؼٌُؼٍ رشء تْاًی اطت کَ ػکظتِای کزّهْسّهی ًتیزَ ّلایغ ػّ هظیزٍ 

 .اًؼ ّ ػر ػّسُای سیاػ هظْل ػکظتِای کزّهْسّهی اطت
تا عطای اطتاًؼارػ ػثارتٌؼ اس تَ  αّ β هماػیز

 -2 ± 96/0 × 10- 2تزتیة                                                  
 Gy 59/0 تزاتز α/β  ًظثت41/6×2-10 ± 34/0×2-10ّ  75/3×10

تْػ کَ ًؼاًؼٌُؼٍ ػّسی اطت کَ ػر آى ُز ػّ هظیز تَ طْر تزاتز هظْل 

طِوی ػر  β ایي ًؼاى هی ػُؼ کَ ػر ػّسُای کن ًیش رشء. ػکظتِا ُظتٌؼ

 .احز ػارػ– هٌضٌی ػّس 
تْسیغ ػرّى طلْلی لطؼات آًظتزیک تؼّى ػی طٌتزیک ُا، تزی طٌتزیکِا یا 

تؼؼاػ آطٌتزیکِا تا افشایغ .  آهؼٍ اًؼ3صلمَ ُا ػر ػّسُای هغتلف ػر رؼّل 

ػر .  تْػ88/0 × 10- 3ططش سهیٌَ آطٌتزیکِا . ػّس افشایغ هی یاتؼ

پض اس تَ . ػّسُای تاالتز، تْسیغ تیؼتزی اس آطٌتزیکِا ػر طلْل هؼاُؼٍ ػؼ

کارتزػى آهار پْاطْى ًؼاى ػاػٍ ػؼ کَ ػر تیؼتز ػّسُای تؼؼؼغ ػاعؾ 

 . ًثْػ1ًشػیک  ( y/2?)پزاکٌؼگی 
تظت الًیش تَ ًؼاى ػاػى ایٌکَ تیؼتز ػکلِای تمظین عارد اس هِؼّػٍ 

 . هؼغؾ تْسیغ پْاطْى رط هیؼٌُؼ، ایي هْضْع را احثات کزػ
تْاًی فیت –پاطظ تِزٍ اطٌتزیک را تَ هؼل عطی –،هٌضٌی ػّس 3ػر ػکل 

              : تا عطاُای اطتاًؼارػػاى تَ تزتیة ػثارتٌؼ اس  β ,χ هماػیز.کزػین 
 ّ همؼار 43/2×±2-10 43/0×2-10ّ  34/6×2-10 ± 36/1×2-10

 . تْػ  α/β   y1 G 6/2 ًظثت
 . ّلایغ تک هظیز هظْل ػکظتِا صتی ػر ػّسُای کاهال تاال تْػًؼ

پاطظ کٌتزل تزای تغویي ػّس رذتی ، –تَ هٌظْر تَ کار تزػى هٌضٌیِای ػّس 

ػی طٌتزیکِا . پزطٌل تغغ تؼؼؼغ تا طاتمَ کار ًظثتا طْالًی اًتغاب ػؼًؼ 5

 ّ 
 2ػکل 
 3رؼّل 



لطؼات اطٌتزیک ػر لٌفْطیتِای عْى هضیطی اًِا حثت ػؼًؼ ّ ُیچ  صلمَ 

 تغویي ػّس تؼؼؼغ تا  اطتفاػٍ اس رّع .(4رؼّل ).طٌتزیک هؼاُؼٍ ًؼؼٍ 
Sasaki Qdr (3) همؼار. اًزام ػؼ Qdr  

 3ػکل 
تَ ؿْرت ًظثت تؼؼاػی ػی طٌتزیک ّ صلمَ ُا تَ طلْلِای صاّی ػی 

 Ydr .   .طٌتزیک، صلمَ ّ یا لطؼات آطٌتزیک تزای ُز فزػ ػر ًظز گزفتَ ػؼ
راتطَ ػّس  Yace راتطَ ػّس پاطظ تزای ػی طٌتزیک ّ صلمَ طٌتزیک اطت ّ

 .پاطظ تَ ػطت آهؼٍ اطت– پاطظ تزای آطٌتزیک ُا اطت کَ اس هٌضٌی ػّس 
تَ کار گزفتَ ػؼ چْى ُیچ  Ydr تَ رای (Yd) هؼاػلَ تِزٍ ػی طٌتزیک

ػر  Qdr تغویي ػّس تا اطتفاػٍ اس هضاطثات. صلمَ ای ػر کارکٌاى هؼاُؼٍ ًؼؼ

 . ًؼاى ػاػٍ ػؼٍ اطت4رؼّل 

 4رؼّل 
تا  mSv 840 تا صؼ تاالیی mSv 152 همؼار ػّس تؼؼؼغ تغویي سػٍ ػؼٍ

 تزای فزػ ػوارٍ تَ هیشاى لاتل تْرِی اس ػّس رذتی 95%فاؿلَ رضایت 

 .تغویي سػٍ ػؼٍ تزای طایز کارکٌاى تاالتز تْػ
تْػٍ ّ لذا تَ  two-break ػی طٌتزیکِا ػکظتِای کزّهْسّهی: تضج 

تٌاتزایي هی . عـْؽ ػر هماتل تاتغ ایزاػ ػؼٍ ّ ّلْع سهیٌَ آًِا کن اطت

تْاى اس آًِا ػر تغویي ػّس رذتی صاػ تاتؼی اس تاتغ گیزی کل تؼى اطتفاػٍ 

 .( 4 ّ 5ّ 8)کزػ 
تَ ایي ؿْرت . ّلی صْاػث تؼؼؼؼی اغلة ػر هْلؼیتِای ایؼٍ ال رط ًوی ػٌُؼ

کَ تاتغ صاػ اغلة تَ تغؼی اس تؼى اًزام هی ػْػ ّ یا هؼت سیاػی اس رذب 

تَ ػالٍّ هخالً ػر هْرػ کارکٌاى تغغ تؼؼؼغ فزػ هوکي . تؼؼؼغ هی گذرػ

ایي هؼکالت هْرْػ ػر . اطت تَ ؿْرت هشهي ػر هؼزف ػّسُای کن تاػؼ

 اس تیي ُوَ ایٌِا رّع. (2)تغویي ػّس را تَ طزق هغتلف هی تْاى صل کزػ 
Qdr اس Sasaki (3)  ،کَ تٌِا طلْلِای آطیة ػیؼٍ را ػر ًظز هی گیزػ

اتشاری ارسػوٌؼ ػر تغویي ػّس اطت کَ هؼکالت ًاػی اس تؼؼؼغ تَ تغؼی 

ػر ایي رّع، . اس تؼى، غیز یکٌْاعتی ػّس ّ تاتؼِای گذػتَ را صل هی کٌؼ

صلمَ ُا تَ طلْلِای آطیة ػیؼٍ صاّی ػی + ًظثت تؼؼاػ ػی طٌتزیکِا 

– اس هٌضٌی ُای ػّس  LQ طٌتزیک، صلمَ ّ یا لطؼات آطٌتزیک تَ پاراهتزُای

 .پاطظ هزتْط اطت
پاطظ کٌتزل تزای ػکظتِای ػی طٌتزیک – ها ػر ایي همالَ هٌضٌی ُای ػّس 

ػّس تؼؼؼؼی  10 .را رطن کزػٍ این kvp 200 تا X ّ آطٌتزیک پزتُْای



ػر ػّسُای کن، تیي . هْرػ اطتفاػٍ لزار گزفت Gy 00/5  تا10/0هغتلف اس 

چِار ًمطَ ّرْػ ػارًؼ کَ تیؼتز صْاػث تؼؼؼغ ػر آًِا  Gy 00/1 کٌتزل تا

تا  (3رؼّل ) ّ آطٌتزیک  (2رؼّل ) تِزٍ ػی طٌتزیک . (17)رط هی ػُؼ 

تا افشایغ ػّس، هتافاس کوتزی ػیؼٍ ػؼ کَ ایي ًاػی . افشایغ ػّس افشایغ یافت

اس هزگ ایٌتزفاسی لٌفْطیتِا ػر احز تاتغ تْػ کَ تاػج هی ػؼ طلْلِای 

 .هضزکی تَ هتافاس تزطٌؼ
-3کَ ًاػی اس سهیٌَ طثیؼی اطت ،Gy 0.00 تِزٍ ػی طٌتزیک ػر رّس

 . تْػ44/0×16
ػر ایي همالَ یکٌْاعتی تؼؼؼغ را تا ًؼاى ػاػى تْسیغ ػی طٌتزیکِا پض اس 

 Gy تاتغ ػّسُای هغتلف تاتغ تَ ؿْرت پْاطْى احثات کزػین تَ رش ػّس
 .( 2رؼّل  )کَ ػر آى کوی اًضزاف ّرْػ ػاػت  00/4

، راتطَ تیي تِزٍ ػکظت آطٌتزیک ّ α ّ βتْاًی، – پاراهتزُای عطی 

ایي . تْػًؼ 41/6×10-2 ّ 75/3×10-2تؼؼؼغ را ًؼاى ػاػٍ ّ تَ تزتیة 

 .( 18 ّ 19 )هماػیز تا هماػیز لثالً هضاطثَ ػؼٍ تطاتك ػاػتٌؼ 
 )ػر تْسیغ آطٌتزیکِا، اًضزاف اس پْاطْى ػر تیؼتز ًماط ػّس هؼغؾ تْػًؼ 

تؼکیل آطٌتزیکِا اعتـاؿاً ًاػی اس تؼؼؼغ ًیظت ّ آًِا هی . (3رؼّل 

تٌاتزایي ایي ًْع ػکظت تَ تٌِایی . تْاًٌؼ ػر احز طایز ػْاهل ایزاػ ػًْؼ

 – هٌضٌی ػّس LQ ها اس پاراهتزُای. تزای تغویي ػّس تؼؼؼغ تَ کار ًوی رّػ
تغویي ػّس . اطتفاػٍ کزػین Qdr پاطظ آطٌتزیک تزای هضاطثَ هؼاػلَ

 هزػ ّ 3 )تزای کارکٌاى تؼؼؼغ پشػکی  Qdr تؼؼؼؼی تا اطتفاػٍ اس هؼاػلَ

ػر سهاى .  طال تْػ42 تا 28طي آًِا تیي .  آّرػٍ ػؼٍ اًؼ4ػر رؼّل  ( سى 2

صلمَ ُای طٌتزیک ػر ُیچ .  طال تْػ25 تا 5ًوًَْ گیزی طاتمَ کار آًِا 

تفاّتِایی ػر تؼؼاػ ػی طٌتزیکِا ّ آطٌتزیکِا ّرْػ . کؼام اس آًِا هؼاُؼٍ ًؼؼ

تْػ کَ کوتز اس صؼ هزاس ػّس  mSv 1/0 ػّس تغویي سػٍ ػؼٍ کوتز اس. ػاػت

 ایي همؼار 1 ًفز اس پزطٌل تْػ ّلی تزای فزػ ػوارٍ 4تزای 

mSv                                                                  152  تا ططش رضایت

 20ایي فزػ ػر صؼّػ . تْػ mSv0 ّ mSv840  هؼاػل95%پائیي ّتاالی 
تا ػر ًظز گزفتي گشارع . طال ػر یک هزکش تؼغیـی پشػکی کار کزػٍ تْػ

1988 ،UNSCEAR (20) کَ تیاى هی کٌؼ هزوْع ػّس ػر توام هؼت کاری 
mSv 400  اطت، رذبmSv152 تزای ایي فزػ کوتز اس صؼ هزاس اطت .

تَ ػٌْاى تاتغ گیزی تیغ اس صؼ عْاُؼ  %95ّلی ػر ًظز گزفتي صؼ تاالیی 

 .تْػ
پاطظ کٌتزل  تزای ػکظتِای کزّهْسّهی  – ػر ًِایت ها هٌضٌی ُای ػّس



را ػر آسهایؼگاٍ ػسیوتزی تیْلْژیک عْػ رطن  x  ،kvp 200 پزتُْای

کزػین کَ ها را لاػر هی طاسػ کَ ػّس ُز فزػ تا تاتغ گیزی تیغ اس صؼ را 

 .تغویي سػٍ ّ ًتیزَ را تا ُز آسهایؼگاٍ ػیگز تَ تضج ّ تزرطی تگذارین
Turk. J. Med Sci; 30(2000) : 563-9 
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