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 در مطالعه این درس:

 زشکی واجزاء لازم برای این فرایند.ارتباط با تصویر برداری پطالعه در م -1

 خصات تارگتمنحنی باردهی تیوب و مش , Xمطالعه  در مورد خصوصیات کلی مولد اشعه -2

و انیوا  سیسیتم هیای تبیدیل شیامل:فیلم  سیستم تبدیل)برای تبدیل انرژی تشعشعی به انرژی شییمیایی و ایجیاد تصیویر  -3

 سیاختمان-وسایر مشخصات سیستم تبدیل مانند انوا  فیلم فیلم رادیو کرامیک وسنتیلاسیون)مبدل طلعلوعی  - رادیوگرافی

بوت فیلم رادیو گرافی و همچنیین و روش های ظهور و ثمتوسط و کند  ,لم های سریعفی ,دولایه   ,فیلم )فیلم های تک لایه

 آرتیفکت ها یا تصاویر کاذب ثبت شده بوسیله سیستم تبدیل و عوامل موثر بر آنها

 ضخامت نیم جذب  )HVL ,ضرایب تضعیف  , مروری بر برهمکنش های اشعه با بافت های بدنسیستم مورد مطالعه شامل: -4

 تصویربرداری پزشکی ایران نوینرادیولوژی و آموزش  گروه
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اطلاعیات آناتومییک ,رادییوگرافی فرایندی چند مرحله ایست که در طی آن با استفاده از تکنولوژی و تجهیزات  :صویربرداریفرایند ت

از سیستم های مختلف    interventionalپیشرفته ) و اطلاعات فیزیولوژیک در رادیولوژی   conventional) معمولی در رادیولوژی

 لم رادیوگرافی و... ایجاد میکند.فی دیل مانند:بدر روی سیستم تبدن 

*آنجه باعث تشخیص در تصاویر رادیولوژی میشود اختلاف دانسیته یا همان کنتراست است و عامل ایجاد کنتراست اختلاف در ضیریب 

 π+πʹ +ƫ  +ʹϬ+Ϭ=  total μ           تضعیف خطی میباشد:

در ضخامتی از بافت مورد مطالعه به اندازه ییک سیانتی متیر تضیعیف  ضریب تضعیف یا ترقیق عبارت است از کسری از شدت اشعه که

 میشود.

اسیکن CT)اختلاف پتانسیل صوتی بافت مورد مطالعیه  در  Z∆ سونوگرافیدر ∆μرادیولوژی تشخیصی در***عامل ایجاد کنتراست 

افت های مختلیف و در دوربیین ب  T₁ - T₂ضریب  در اختلاف MRIافت های مختلف و در )عدد هانسفیلد  ب CT numberاختلاف 

 های مادون قرمز اختلاف دمای مطلق بافت های مختلف میباشد.

 هداف عالی فرایند تصویربرداری :ا

تصویر میباشد وشیامل:  کاملترین پارامتر یک تصویر رادیوگرافی quality ضمنا,ایجاد تصویر رادیوگرافی با بهترین کیفیت -1

 نویز و... میباشد. - کنتراست - وضوح - اوپاسیته)کدورت  - دانسیته

 Pateint dose)ایجاد کمترین دوز دریافتی برای بیمار و پرسنل ) -2

)کمیسیون بین المللی حفاظت در برابر اشعه  تحت عنیوان اصیل حفیاظتی  ICRP*** اهداف عالی رادیوگرافی در کمیته بین المللی

 آلارا محسوب میشود.

ALARA ی تابش طوری انتخاب شود که کیفیت تصاویر عیالی و دوز بیمیار در کمتیرین حالیت پارامتر ها معقول و ممکن: تا جای

 ممکن باشد.

دوز دریافتی بیمار و کیفیت تصیویر چیه وضیعیتی ,انجام میشود  high kv یوگرافی قفسه سینه که با تکنیکدر انجام یک راد سوال:

 دارد؟

 د حال به بررسی مزایا و معایب این روش میپردازیم:کاهش پیدا میکن MASمقدار  kvدر این روش با افزایش  جواب:

 پیدا میکند. کاهشمیابد در نتیجه میزان دوز بیمار  کاهشتون های نرم فوشدت جریان تعداد  کاهشبا -1مزایا:

پییدا میکنید در  کااهش حتمالی انیدام هیدفناشی از حرکت ا (نا واضحی) un sharpnessزمان اکسپوز  کاهشبا  -2

 میابد. یشافزانتیجه وضوح 

 تامسون

 کامپتون

 فتو الکتریک

 تولید جفت

 تولید سه تایی
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میشود در نتیجه میزان تولیید اشیعه اسیکتر  بیشترمیزان احتمال برهمکنش کامپتون از فتوالکتریک  kvمیزان  افزایشبا  -1معایب:

 پیدا میکند. کاهشو کنتراست  ی از برهمکنش کامپتون بیشتر شدهناش

استفاده میکننید تیا اشیعه اسیکتر را حیذف کنید و  Gridکیفیت تصویر از شبکه سربی یا  و افزایشراه حل : برای حذف اشعه اسکتر 

 کیفیت افزایش یابد:

 

 

 

 

 

 برای تهیه تصویر سه جزء زیر لازم است:

 .میباشد targetاست و مهمترین قسمت تیوب  Xکه قلب آن تیوب اشعه    منبع تولید اشعه1

 body سیستم مورد مطالعه یا 2

  رادیوگرافی فیلم : )در رادیولوژی معمولی  آشکارساز اشعه3

درارتباط با فیلم و کلیشه باید عنوان شود که یک کلیشه رادیوگرافی همان فیلمی است که بر روی آن رادیوگرافی انجام شده و فرآینید 

 میگویند.پروجکشن مربوطه را که هر سه جزء درگیر هست را 

 میگویند. view*نمای ثبت شده بر روی کلیشه را 

رزولوشین و  –sharpness ییا وضوح  –کنتراست  –اوپاسیته یا کدورت  –رادیوگرافی شامل) دانسیته  پارامتر های کلیشه مهمترین

کیفییت بهتیرین بیا  باید تصویرکه بنابراین وقتی در فرایند تصویربرداری میگوییم  ,   میباشداست : که مهمترین آن نویز کوانتومینویز

 باشد.در حد عالی ایجاد شود یعنی همه آیتم ها 

یا گستره عمل اکسپوژر  latitudeرابطه با فیلم خام نیز مهمترین ویژگی ها شامل حساسیت و کنتراست ذاتی یا گامای فیلم و نیز  در

 میباشد  1.0تا 5.0)گستره اکسپوژر مورد نیاز برای ایجاد یک دانسیته مفید و قابل قبول که بین میباشد.
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 نکات:

 UV-Cو  x غیر از گاما و Exطیف امواج الکترومغناطیسی)تمام غیر یونیزان:  تشعشع  1                       

  UV-Cو  x: شامل بخش یونیزان الکترومغناطیس)گاما و غیر ذره ای                                                        

  2و عدد اتمی 3)عدد جرمیHالف  سنگین: آلفا و  :باردار                             تشعشع یونیزان2انوا  تشعشع        

 ب  سبک: بتای مثبت و منفی   :                ذره ای                                                         

 کون: نوترون: دارای جرم در حال سبدون بار                                                                              

 بدون جرم در حال سکون: نوترینو و آنتی نوترینو                                                                                        

 تئوری الکترومغناطیس ماکسول:

ناشیی از تغیییر  میادون قرمیز و ... و چه بخش غییر یونیزان)نیورمر ی و   و ...  UV-C , Xتشعشع الکترومغناطیس چه بخش یونیزان) 

)چه شتاب خطیی و چیه شیتاب جانیب  در اثر این تغییر شتاب ایجاد میشود. غیر وابسته به اتم ذره ایمتحرک شتاب بار الکتریکی 

 میشود. تشخیصی کم شده و تبدیل به انرژی تشعشعی Xی جنبشی این بار الکتریکی ذره ای)مثل اشعه بتا در تیوب اشعه مدام انرژ مرکز 

 تشعشع الکترومغناطیس حاصله در تئوری ماکسول از یک مولفه ی الکتریکی)میدان الکترواستاتیک و یک مولفه ی مغناطیسی)میدان 

   که این دو میدان بر یکدیگر عمودند.الکترودینامیک تشکیل شده است 

 C=3×10⁸  m/s  عت نور در خلاء:سر   تمام تشعشع الکترومغناطیس در محیط ثابت با سرعت یکسان حرکت میکند.   

به محض اینکه محیط انتشار تغییر میکند،سرعت امواج الکترومغناطیس بر حسب خصوصیات الکترواستاتیک و الکترودینامیکی محییط 

                      V=1/ √μԐ   انتشار عوض میشود و از رابطه ی مقابل  بدست می آید:

 است. Xبیشتر باشد اشعه 124evبه آن تشعشع یونیزان و اگر از  ، بیشتر باشد 34evاگر میزان این انرژی تشعشعی از 

به عنیوان ذره ی بمبیاران  eتشخیصی و مطابق با تئوری الکترومغناطیسی ماکسول از  xدر تیوب اشعه xچرا برای تولید اشعه  سوال:

 کننده استفاده میکنیم؟

 تاب ذره بمباران کننده و از طرفیی ماکسول تولید میشود با مجذور تغییر شچون شدت تشعشع الکترومغناطیس که در تئور جواب:

 آلفاست بنابراین راندمانq/m برابر  0الکترون ده به توان  q/mبنابراین چون  ؛ ذره متناسب است q/mبا نسبت نیز تغییر شتاب 

 یگر بیشتر است:با اشعه الکترونی از بقیه ذرات د xتولید اشعه الکترومغناطیس از جمله اشعه 
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          I ~ (∆a)2  ;  ∆a ~ q ∕ m     →   I ~ (q ∕ m)2     ==>  (q ∕ m)e =105(q ∕ m)α 

       ==>Ie=1010.Iα 

 : Xراندمان تولید اشعه

 - بیم یا شعا  الکترونی از فیلامان به سمت تارگت حرکت میکند چنانچه به هر نقطیه ای غییر از تارگیت از جمله)شیشیه تییو  یوقت

انیرژی  %99ت برخورد کنیدتارگ ولی چنانچه به ,میکند off target x Rayد یتول,کند برخوردمولکول های هوا و یا ساقه آند تیو  

میگویند)کسیری از انیرژی بییم  xاشیعه رانیدمانتبدیل میشود که به این مقدار  xآن به اشعه  %1و کمتر از  میشودآن به گرما تبدیل 

  نمیباشد off target x ray شامل وتبدیل میشود  xرگت به اشعهالکترونی که در سطح تا

بدسیت       maynoardبیر اسیاس تئیوری ماکسیول از رابطیه ی تجربیی  xدر تیوب اشعه  xراندمان تولید اشعه الکترومغناطیس ***

      د:می آی

 

باشد طبق رابطه تجریبیی مینیورد  Mvp 1نی و اختلاف ولتاژ یک تیوب درما kvp 155اگر اختلاف ولتاژ یک تیوب تشخیصی  :مثال

 راندمان این دو چقدر است؟

 R1=1.4×10⁻⁷×74×10⁵=1.036  →  1%  Randeman   :جواب

            R2=1.4×10⁻⁷×74×10⁶=10.36  →  10%  Randeman 

از رابطیه تجربیی   xد اشیعهاست ولی راندمان تولی درصد 011 تشعشع الکترومغناطیسراندمان تولید  xنکته مهم: در تیوب اشعه 

maynoard  .قابل محاسبه است 

 و فیلاماان از سه جزءیا لامپ اشعه کاتدیک مینامند و  Xیا لامپ اشعه  Xرا تیوب اشعه xاشعه دمنبع تولی : Xمنبع تولید اشعه ←

 .تشکیل شده استسیستم اختلاف ولتاژ  و تارگت

 

 اجزا فرعی اجزا اصلی 

 فوکوسینگ کا   تغذیه کننده                             فیلامان + مدار  کاتد    

    6000per/min-3000)موتور چرخاننده تارگت آند    

 ساقه آند +

 کیلو ولت بین آند و کاتد 121الی 22ایجاد اختلاف ولتاژ بین سیستم اختلاف ولتاژ    

 بتعدد ثا عدد اتمی تارگت

R=1.4×15⁻⁷×Z×∆V 
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ولیت  12-6و اختلاف ولتاژ آمپر  6-3تغذیه کننده شدت جریانی معادل مجموعه فیلامان و مدار تغذیه کننده آن را کاتد میگویند)مدار 

بیه  های داخلی ن از لایهی آو الکترون ها باعث میشود فیلامان گرم شده )آماده سازی( prepه لاست که در مرحو کار آن این   دارد

میگویند  ترمویونیکیا  ادیسوناثر اثر را  به سمت تارگت شوند که اینز و حرکت وماده برای اکسپلایه های خارجی حرکت کنند و آ

در آند های دوار سطح برخیورد را افیزایش که _ در تارگت های ثابت وجود ندارد _ و همچنین آند از سه جزه تارگت ، موتور چرخاننده 

قوی اسیت کیه علیت  ساقه مسی توخالی حاوی روغن فشار ، داده و در نتیجه باعث افزایش ظرفیت گرمایی آند میشود و جزء سوم آند

 روغن فشار قوی نیز بخاطر ظرفیت گرمایی بالای آن است. و انتخاب ظرفیت انتقال گرمایی بالای آنانتخاب مس بخاطر  

 

 

 

 

 

 .با آن وجود دارد به قسمتی بر روی تارگت که بیشترین احتمال برهمکنش شعا  الکترونی لکه کانونی:

          .خروجی از تارگت بیشتر میشود Xو شدت اشعه ن بیشتر باشد ظرفیت گرماییهرچه اندازه آ

 قدرت تبخیر اتمی بالا-3ظرفیت گرمایی بالا  -2نقطه ذوب بالا -1: علت انتخاب تنگستن برای فیلامان و تارگت ←

 در قسمت آند جنس تارگت برحسب اختلاف ولتاژ مولد و تیوب متفاوت است ؛ نکته:

   z=42 , A=99بدم:مولی ←  kvp 21-21اختلاف ولتاژ بین 

 186R=75 , ARZ  -=184  t=74 , AtZ= تنگستن یا آلیاژ تنگستن و رنیوم:  ← kvp 121-21اختلاف ولتاژ بین 

است که در نتیجه ظرفیت گرمایی را بالا   علت استفاده از رنیوم در آلیاژ تنگستن بخاطر قدرت هدایت گرمایی و نشر الکترونی بالای آن

 وب افزایش میابد.میبرد و طول عمر تی

وصل میشود و باعث حرکت با شتاب  بین فیلامان و تارگت kvp 22-121 در مرحله اکسپوز اختلاف ولتاژی بین مرحله اکسپوو::← 

)بارهمکنش فیلامان به سمت تارگت میشود، در سطح تارگت این اشعه یا با الکترون یا با مییدان الکتیرون هیای تنگسیتن  زالکترون ا

 ) برهمکنش تشعشعی( برهمکنش نشان میدهد.با هسته و میدان آن و یا  تصادمی(

 ی گرمایی وباعث ایجاد انرژتصادفی میگویند که  یابرهمکنش شعا  الکترونی با لایه های الکترونی تارگت را برهمکنش تصادمی 
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E(Mev) 

 

 برهمکنش تصادمی

ش
کن

هم
 بر

داد
 تع

 برهمکنش تشعشعی

1 Mev 

در ایین فراینید از نیو  غییر  الاستیک و غیر الاستیک است.) برهمکنش اصلی nonستیک،ااختصاصی میشود که به سه شکل ال Xاشعه

  الاستیک میباشد.

ن از نو  آ %1لی انرژی واشعه ترمزی ایجاد شده از نو  پ %99ترمزی و انرژی گرمایی تولید میشود که  Xدر برهمکنش تشعشعی اشعه

  است. tip to tipی میباشد که ناشی از برهمکنش انرژمونو

 

 

 

 

 

و در یک مگا الکترون ولت بیه  ژی شعا  الکترونی احتمال این برهمکنش کاهش میابدافزایش انربا -1:برهمکنش تصپامم  مشخصات

تیجیه بیرهمکنش ن-3تر باشد احتمال برهمکنش تصادمی افزایش می یابید. هرچه عدد اتمی تارگت بیش-2مقدار خود میرسد. حداقل 

انیرژی طی است و بنابراین بیه آن مونیو طیف خاختصاصی حاصله دارای  xاشعه-2اختصاصی و  حرارت میباشد.  xتصادمی تولید اشعه

 ا توجهب هر اتم علت اختصاصی گفتن آن این است که-7دارد. سهمی در تولید تصویر رادیولوژی ناختصاصی هیچ  xاشعه-6میگویند. 

 به لبه جذبی الکترون های آن اشعه اختصاصی با طیف مخصوص خود را دارد. 

 0.5kevبافت های بدن:  -   88kevسرب:  -  75kev-69تنگستن:  -  32kev-25ره:نق  چند عنصر پرکاربرد:  kانرژی لبه 

چنانچه اشعه الکترونی از لایه های الکترونی اتم های تارگت عبور کرده و به محیدوده هسیته برسید  مشخصات بپرهمکنش تشعشپع :

نیرژی و بیه ا میی یابید بشیی آن کیاهشن مثبت هسته شتاب خطی و جانب مرکز آن کاهش یافته بطیور میداوم انیرژی جناتحت مید

چون اشعه الکترونی در محدوده هسته کاهش انرژی جنبشی و شتاب جانب مرکز میدهد یا به عبیارتی ترمیز  ;تشعشعی تبدیل میشود 

 میشود به همین دلیل به آن ترمزی میگویند.

 زیر است: تشخیصی به شکل xدر تیوب اشعه  xضمنا منحنی اتلاف انرژی فوتون های اشعه *** 

 

این منحنی یک نمودار تقریبی اسات و در واقعیات *

 *این تقسیم بندی نادرست است.

شییدت جریییان تغذیییه کننییده  کاتااد*** در قسییمت 

ولتاژ تغذیه کننده آن همان  آنادولت است و در مورد  12-6آمپر و ولتاژ تغذیه کننده آن 6-3فیلامان

X-ray energy 

R
el

a
ti

v
e 

In
te

n
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ty
 

 اشعه ایکس اختصاصی

 اشعه ترمزی پلی انرژی

 اشعه ترمزی منو انرژی
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شدت جریان آن نیز همان شدت جریان الکترونی بین فیلامان و تارگت است کیه   و 25kev – 150kevاختلاف ولتاژ تیو  است)بین

و ...   1000mA، دسیتگاه 500mAبسته به تعداد الکترون هایی که در واحد زمان از کاتد به سمت آند میرود متفاوت است.)دستگاه 

    

 *قدرت لامپ های رادیولوژی براساس شدت جریان بین آند و کاتد معرفی میشود.

چه تعداد الکترون از فیلامان به سیمت تارگیت در مرحلیه اکسیپوز برخیورد  1sمیلی آمپر در مدت زمان 1111یک دستگاه در سوال:

 میکند؟

          18 →n=6.25×10  c  19-n e ; e=1.6×10  1=→ q=n e  q=1c ;→  I=q/t ; I=1A ; t=1s   :    جواب 

الکتررون  ا  فیممران بره   10×186.25است یعنی در یک ثانیه یک کولن بار الکتریکی ) در این دستگاه شدت جریان یک آمپر برقرار

سمت تارگت حرکت میکند که این تعداد بر این فرر  اسرت کره گینهوبره برگمکنیری برین لرعاو الکتروبری ومولکرو  گرا  گروا 

 برخورد کند.واتم گا  تبخیر لده تنهستن و قسمت لییه ا  تیوب بوجود بیاید و کل العه به آبد 

 : xمسته بندی اشعه 

  35kev-150kev) تماسی 35kev    2ماموگرافی،دهان و دندان) نرم:  1تشخیصی: 

    500kv_999kv)  سوپرولتاژ250kv-500kv    3)  ارتوولتاژsuperficial(150kv-250kv   2  1درمانی :

  1.5cmتا  1cmولتاژ برای درمان تومورهایارتو Xاشعه و  5mmمور های تا عمق حی برای درمان تونیمه سط Xرادیوتراپی اشعهدر 

 بکار میرود.  2.5cmالی2cm ورهایی با عمق برای درمان توم سوپر ولتاژ Xو اشعه

میشود بنابراین نمیتیوان در  ون در تولید آن حرارت زیادی ایجادچ ←میگویند  مگاولتاژرا  999kvpبا انرژی بیشتر از  Xاشعه ***

 .استفاده میکنند  سیکلوترونحلقوی )از شتاب دهنده های خطی و  لامپ یا تیو  استفاده کرد. به همین دلیتولید آن از ل

در  ;مگاالکترون ولت بکیار مییرود 45الی  30و اشعه الکترونی تا انرژی حدود  xبرای تولید اشعهبرای تولید اشعه  :شتاب مهنپد  طیپ 

 7الیی 0 )الکترون تراپی  و حداکثر برای درمان تومورهایی تا عمیق.ه را استفاده میکنندمد الکترون خود اشعه الکترونی شتاب داده شد

 source    شعا  الکترونی میباشد که عبارتند از حدفاصل   درمانییا  برد موثراستفاده از  آن درمان مبنایسانتی متر کاربرد دارد و 

ای از بافت است که بیشترین انرژی اشعه الکترونیی  نقطه pick bragد )ایجاد میشو  pick bragاشعه تا ضخامتی از بافت که در آن 

 برد موثر)درمانی(=  ⅓× maxE              شود                       و بیشترین یونیزاسیون در آن ایجاد می

 .باشد سطح یک یا نقطه یک ستا ممکن اگبر پیگ*** 

 ز کدام مد و با چه انرژی بکار رود؟ نده خطی استفاده کنیم بهتر است ادرمان از شتاب ده برایاگر باشد و  cm 5اگر توموری در عمق  سوال:

 Mev                  5=⅓×E→E=15 Mev 15مد الکترون و انرژی از  جواب:

  =nتعداد الکترون
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مییرود و علیاوه بیر جنبیه پارتیکیل تراپیی بکیار ی )آلفا و بتا و...  برای انجیام و سایر اشعه های ذره ا Xبرای تولید اشعهتاب مهند  حلقپوی: ش

    هر انرژی مورد نیاز ایجاد کرد. ذره ای را با هر در سیکلوترون میتوان)مانند تولید رادیو داروهای پزشکیدرمانی، کاربرد تحقیقاتی نیز دارد 

 رادیو داروها علاوه بر سیکلوترون در راکتور شکافت نیز تولید میشوند نکته:

 .میگوییم پارتیکل تراپین آه شود بذرات الفا و بتا استفاده اگر برای درمان تومور از  نکته:

. ز در محیل تومیور ازاد میشیوددوعد از تومور اشعه نمیبیند و فقط در این روش بافت سالم قبل و ب دارد؟تی ی چه مزیپارتیکل تراپ

دوز صفر است و در محل تومور مقدار  میباشد و در شرو  ورود اشعه به بدن  peak bragه ای توزیع دوز به صورت  رر اشعه ذچون د

 .یون و تحریک در این ناحیه است  بوده و حداکثر یونیزاسpeak bragدوز در حالت حداکثر )

 حالت بهترین .برسد بافت از حجمی چه به دوز ارهرمقد که میکند مشخص منحنی ینا ام(:هیستوگر ملیووا )دوز DVH منحنی

 .برسد رمووت حجم %155 به دوز %155 یعنی ؛باشد %155 منحنی که ستا ینا

 هم %58 به DVH  منحنی پیایوترراد یا مانیدرپرتو نتمارپاد یک در چنانچه ، مرتبط جهانی یها نمازسا یها توصیه سساابر*

 .ستا لقبو قابل تقریبا نمادر ، دشو عایتر

 در ریطو را ای ذره ی شعها ژینرا یعنی ؛ دمیشو دیجاا ای ذره شعها با پیایوترراد در فقط هست ال هیدا که DVH=100% ضمنا

به گونه ای باشد که نقطه پیک براگ بر مرکز تومیور منطبیق    eff R ) نآ مانیدر یا موثر دبر که میکنیم بنتخاا ههندد بشتا هستگاد

 یافتدر را دوز نکمتری سالم بافت و دمیشو دیجاا رتومو خلدا در ها نسیوایونیز و تشعشعی ژینرا %155 رتصو ینا در ؛گییییییییردد 

 .میکند

 :منحنی اتلاف انرژی اشعه ذره ای در بافت                               :در بافت  X منحنی اتلاف انرژی اشعه   

 

 

 

 

 

 

 منحن  بارمه  تیوب:← 

 د میشود.تابش در سطح تارگت ایجازمان حداکثر باری که یک تیوب میتواند بپذیرد تابع انرژی حرارتی است که در مدت 

∆X 

dE/dX 

Pick brag effR  

dE/dX 

∆X 
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وابسته است این پارامترها را تا حدی میتواند تعییین  kv , mA , Sمیزان گرمای ایجاد شده در تارگت به  ) ( U=V.I.tطبق فرمول 

 .کرد که توان آن از حداکثر توان دستگاه بیشتر نشود

 : نمودار تحمل یک تیوب تنگستنی

 

نیی در است یع 500mA میسنجند ، مثلا وقتی میگویند توان یک دستگاه را با شدت جریانی که تحمل میکند *** توان یک دستگاه

     بپذیرد. )بوشبرگ    500mAحداکثر جریان میتواند  Kev 100و در ولتاژ  ثانیه( 0.1)و استاندارد  یک تابش معقول

 I=350mA  ;  W=V.I →  W=0.35×100000=35000 wدر مثال صفحه قبل :

 میلی آمپر را تحمل کند. 305نیز میگویند چون میتواند  305کیلووات میباشد که به آن تیو  30تیوبنتیجه میگیریم که توان این 

 اثر پاشنه :

 جذب در ضخامت خود تارگت.به دلیل  و فقط خروجی از قسمت های مختلف تارگت فقط Xتفاوت در شدت اشعه

ت نفیوذ اشیعه پرتوهیای آنیدیک بیشیتر از مرکیزی و کاتیدیک قیدرشود کیفییت و یم باعث این اثردر تارگت های زاویه دار رخ داده و

شود)زیرا فوتون های نرم آن در ضخامت تارگت گرفته شده  و کمیت شعا  آندیک کمتر از شیعا  کاتیدیک و کمتیر از شیعا  مرکیزی 

 باشد.

 

 اندیک>کاتدیک>از نظر شدت اشعه: مرکزی

 کاتدیک  >مرکزی  >از نظر کیفیت: اندیک

 

Target   I 

FFD 

 العه کاتدیک

 CR العه آبدیک

0I 

1I 
2I 
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قسمت ضخیم تیر را سیمت  باشیم که عدد اتمی آن در همه قسمت ها یکسان اما ضخامت های متفاوتی داشته باشد اگر عضوی داشته

 ینظیر میا دارای ضیخامت یکسیان امیا قسیمت هیا شدت پرتوها در آن زیاد است اما اگر بافت مورد اشعه کاتدی قرار میدهیم چرا که

بافت را که عدد اتمی بیشتری دارد را سمت پرتوی آندی قرار میدهیم زییرا  مختلف آن عدد های اتمی مختلفی داشته باشد قسمتی از

 .بهتری دارد و قدرت نفوذ کیفیتسخت خواهد بود که پرتو و پرتو های نرم آن هنگام عبور از تارگت گرفته شده 

 شیب مار بومن تارگت: 

شیعا  الکترونیی اسیت کمتیر شیده و در نتیجیه ظرفییت  اگر تارگت مستقیم و بدون زاویه باشد ، سطحی از تارگت که در که درمقابل

کیاهش میابید بیرای از بیین  xگرمایی آن کاهش یافته و اتم های بیشتری از سطح تارگت تبخیر میشود و طول عمر مفید لامپ اشیعه

 دار درست میکنند.بردن این مشکل سطح تارگت را شیب 

 مزیت وعدم مزیت میزان شیب تارگت:

ح برخورد شعا  الکترونی بیا لکیه کیانونی افیزایش یافتیه و در نتیجیه با افزایش شیب تارگت سط-1 یش شیب:افزامرجه 11بیشتر ا:

 میشود. ظرفیت گرمایی تارگت بیشتر

افزایش آنشارپنس ژئومتریک با افزایش میزان شیب تارگت اندازه موثر لکه کانونی نیز مطابق شکل افزایش میابد در نتیجه باعث -2

 میابد.کاهش میشود و کیفیت تصویر  ایهو اندازه نیم س

شیعا  آنیدیک مسییر ، چون با افزایش شیب مطابق شیکل  چرا؟میابد.  اثر پاشنه آند کاهشبا افزایش میزان شیب تارگت میزان -3

اتیدیک بیین پرتوهیا آنیدیک و ک و تفیاوت آن کاهش پیدا کردهعبور کوتاهتری را از درون تارگت عبور میکند در نتیجه میزان تضعیف 

   است.flatnessبطور کلی اشعه خروجی هموژن و دارای فلتنس)و  بسیار کم میشود

 گمه موارد برعکس قسمت قبل کاهش شیب:مرجه 8کمتر ا: 

 

target target 

target target 

ژئومتریکناواضحی رابطه شیب و  رابطه شیب و اثر پاشنه  

ش
اه

ک
ش 

زای
اف

 



12   

باید زاویه شیب به گونه ای انتخاب شود که تعادلی بیین اثرپاشینه و ایجاد شود ن کیفیت برای اینکه تصویری با بهتری Xدر تیوب اشعه

 تا دو هدف اصل آلارا محقق شود. باشدوجود داشته ژ ومتریک  ناواضحی

 درجه میباشد. 12زاویه  درجه )بهترین17تا0اندازه مناسب برای شیب آند در رادیولوژی بین 

 درجه نیز افزایش میدهند.32میزان شیب آند را تا افزایش ظرفیت حرارتی تارگتبخاطر در رادیوتراپی 

  در رادیولوژی تشخیصی این است که باعث ایجاد ناواضحی ژ ومتریک میشیود و کیفییت penumbraه)نیم سایاثرات منفی *یکی از 

گی را دریافیت دقیرار بگییرد دوز کشین تصویر را کاهش میدهد، همچنین در رادیوتراپی نیز در صورتی که تومور در قسمت نییم سیایه

 .ا میکندنمیکند و بطور کامل از بین نمیرود و با شدت بیشتری گسترش پید

 ی تقیسم بندی های زیر میباشد :اشعه یونیزان دارا***

  ذره ای یا غیر ذره ای 1

   مستقیم یا غیر مستقیم  2 

    high energy , low energy, inter mediate energy  بر حسب میزان انرژی ) 3 

 (inter LET)متوسط (high LET),متراکم, (low LET)  پراکنده4

 شد تشعشع یونیزان یا ذره ای است یا غیر ذره ای:  همانطور که گفته

ن آکیل انیرژی  ت ایجاد میکنند ورا حرایونیزاسیون، تحریک یمستقیما تشعشع یونیزان ذره ای در برخورد با محیط یا بافت های بدن 

 .به این روش تلف میشود

 

ز : مقدار انرژی که در طول مسییر که عبارت است ا   در این قسمت تعریف میشودLET(linner energy transfer پارامتری به نام 

   میشود حرارتتولید یونیزاسیون یا  ، تحریک طی شده به وسیله ی اشعه ازاد میشود )صرف

 

 یونیزاسیون ویژه ×       w-value :از این طریق بدست می آیدمقدار آن  و می باشد LET  ،kev/micronواحد اندازه گیری 

w-value ←  :34برا  بافت بدن )ونیانرژی لازم برای ایجاد یک یونیزاس حداقل  

 = I.p )مثبت ومنفی * تعداد جفت یون های تولیدی                             ←   تعداد یونیزاسیون ها در واحد طول: یونیزاسیون ویژه  ←

  

n × I.p 

μ 
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  نها به سه دسته تقسیم میشوند :آ LETتشعشعات ذره ای بر حسب 

 p،  )تریتیوم T،  )دوتریوم  d،  : الفا  (high LET)ابال LETبا -1

 : نوترون (inter mediate LET)متوسط LETبا  -2

 : الکترون و پوزیترون  (low LET) پایین LETبا  -3

  .محسوب میشوند low LETتمامی تشعشعات یونیزان فوتون از نو  ، خطی انرژی از نظر اتلاف 

دو مرحله انرژی خود را در محیط ازاد میکند به همیین دلییل  ربافت بدن د با محیط یابرهمکنش  فوتونی هنگامشعشع یونیزان ت*** 

 میگویند.یا مستقیم  directمیگویند و به تشعشعات یونیزان ذره ای  غیر مستقیمیا    indirectاشعه یونیزان فوتون را اشعه یونیزان 

را در دو مرحله در داخل محییط ییا بافیت آزاد    میباشد انرژی تشعشعی خودUVc، گاما و   Xشامل )غیر ذره ای که تشعشع یونیزان 

 میکنند: 

 1cmکسری از انرژی تشعشعی که به عنوان انرژی جنبشیی در :  )KERMA  ) ttermaealise in rnergy enetic k(مرحله 0

ییونیزان ثانوییه )فوتیو ذرات نرژی جنبشی یط به اکه در داخل محاز محیط جاذب در می اید یا به عبارتی بخشی از انرژی فوتون اولیه 

 .الکترون ، کامتون الکترون ، پرپروداکشن الکترون و..  تبدیل میشود

 :ز جذبی استون شبیه واحد دآاردادی و چه در واحد قر SIواحد اندازگیری کرما چه در سیستم 

  SI  :j/ kg  =gray 1در

 rad  =rep 1قراردادی : 

KERMA  ز جذبی بیشتر در محیط های غیر هوا اتلاف میشودوولی بصورت داست ی جذب شده در هوا معمولا انرژ. 

   .مینامند ) trμ (ضریب انتقال انرژی را ضریب کرما یا )μ(ضریب تضعیف خطی KERMA در مرحله ی 

 است. انرژیمقدار از کسری   tr μ   است اما اشعه شدتکسری از  μاین است که    tr μ  با μفرق 

یاا تضاعی  یاا ترقیا  م بیه نیام مرحلیه ی ن را کیه کرمیا مینیامیآلاف انرژی مورد اشعه یونیزان غیر مستقیم مرحله ی اول ات در

attenuation  مینامند ضریب تضعی  خطیبوطه را و ضریب تضعیف مر.   

 چیست؟  dose و   KERMAفرق بین  : سوال

ن آو مرحلیه ی کیه در  افت ایجاد شدهدر اثر برخورد فوتون با ب ر ابتدادانرژی جنبشی ذرات یونیزان ثانویه که  KERMA جواب :

 )کامتون یا فوتوالکتریک  میشود. انرژی فوتون تبدیل به انرژی جنبشی الکترون
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 کسری از انرژی جنبشی ذرات یونیزاسیون ثانویه که هدف یونیزاسیون ، تحریک یا حرارت میشود. ز جذبی :ود

ه نیو  اشیعه ز جذبی و یونیزاسیون توسط چوکه دهنده ی این است دنشان  ) QF  (quality factor)×ز جذبی ود(زمعادل : ود

 .ذره ای ایجاد شده است

 .یفیت نو  بافت را هم مشخص میکنیمز معادل است که علاوه بر فاکتور کوهمان د ز معادل موثرود

 )جذب(:  absorbtion ( مرحله2

اسیب به بافیت هیای  زان غیر مستقیم به صورت یونیزان ، تحریک یا حرارت در میاید که باعثدر این مرحله انرژی جنبشی ذرات یونی

 الاستیک ، غیر الاستیک nonالاستیک ، برخورد های )بوسیله .م تومور می شودسالم یا انهدا

اسیت و بیا  ب جذب انارژیضریاست و ضریب تعریف شده در این مرحله به نام  ز جذبیودپارامتر تعریف شده در این مرحله به نام 

از محییط جیاذب بیه صیورت   1cmو عبارت است از کسری از انرژی جنبشیی ذرات یونیزاسییون ثانوییه کیه در  ) energyμ( علامت 

 .تحریک و حرارت در می اید واحد ان هم همانند قبلی است، یونیزاسیون 

 عبارت اند از: xمت از زمان کشف اشعه ی برای ارزیابی میزان دوز به کار میروند برحسب قدایی که هکمیت  ***

1-amount : )جنبه ی عمومی دارد لذا بیرای اشیعه مناسیب  چون این کمیت برای هر جسم و شی دیگری هم بکار میرود و )مقدار

 .عد از مدت کوتاهی کنار گذاشته شدنبود و ب

2SFFD-  :احظیه و قابیل انیدازگیری ایجیاد کنیددانسیته ی قابل ملگرافی بتواند دار اشعه ای که در یک فیلم رادیوعبارت است از مق .

برای فییلم هیای مختلیف )کند،سریع،متوسیط  و همچنیین تشعشیعات مختلیف و در    SFFD بخاطر این که این مقدار اشعه )کمیت

ورد دوز آبیرای بیر ت نمیتواند مبنای مناسیبیموقعیت های مختلف پرتو دهی )با اهنگ دوز کم تا حاد  متفاوت است بنابراین این کمی

 .داد SEDباشد و بعد از چند ماه کنار گذاشته شد و جای خود را به کمیت 

3- SED :  مقدار دوز اشعه ای است که در سطح قدامی پوست ناحیه ی ساعد یک فرد سفید پوست قرمزی یا سرخی مختصیر و قابیل

مختلف بدن در یک فرد و پوسیت افیراد مختلیف و نییز بیرای برای پوست نواحی  SEDچون میزان  ، ایجاد کند ازه گیریمشاهده و اند

   د.نند کمیت های قبلی کنار گذاشته شیت هم همامتشعشعات مختلف متفاوت است بنابراین این ک

مستقل از اشعه  -2خیلی به دوز شبیه میباشد  -1نهایتا کمیت اکسپوژر به معنای پرتو دهی )تابش دهی  ،پرتو گیری معرفی شد که : 

 .به طور بسیار دقیق محاسبه نمود اشکارسازی اتاقک یونیزاسیون استانداردمیتوان ان را با  -3ر است و اسکت

 ونیزان بییه هییوای داخییل اتاقییکدر اثییر تییابش اشییعه ییی کییهنسییبت بارهییای الکتریکییی مثبییت یییا منفییی )یییون هییا   :اکسااژوژر-4

)شیرایط متعیارف عبیارت اسیت از مییزان دمیا فشیار  ارفتعدر شرایط م  mهوا به جرم معینی از در حجم   (chamber)سازیارکشآ

    ICRP 62براساس)  .میشود ایجاد رطوبت در کنار سطح دریا 
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 اکسپوژر:واحد های اندازگیری 

 SI :C/kg واحد 2           (Rرونگتن) : واحد قراردادی1

 .مثبت یا منفی ایحاد کند   e.f.u 1) یک واحد بار الکتریکی هوا 31cmدر مقدار اکسپوژری است که ① یف رونگتن :ارتع

 (2)اثبات   STPدر گر گرم گوا در لرایط  erg 86.9عبارتند ا  جذب ابرژ  معاد  ②                       

 ژول erg  :7-10هر                C 10-3.3×10نکته:  هر واحد بار الکتریکی: 

 (1)اثبات    C/kg = 3876 R 1     و   C/Kg4  -.58×10R = 21   اکسپوژر: SIرابطه بین واحد قراردادی و واحد 

 

ن باید فقط هوا باشد تا قدرت آیط اندازگیری حم-2  ونیزان غیر ذره ای) فوتونی  برای اشعه ی ی-0محدودیت ها ی رونگتن : ***

کنییم میاستفاده  سکترینگ ندارد گازی )چون قدرت ا سازشکارآاز  expبرای اندازگیری دقیق رونگتن یا -3   .نداشته باشدپراکندگی 

ن ها و کیامتو الکتیرون ر انرژی اشعه از این مقدار بیشتر شود انرژی جنبشی فوتوالکترواگباشد چون  3mevزیر نیز و باید قدرت اشعه 

 کنیده باعیث برخورد کرده ود آن)کاتد   و یا قسمت فلزی  chamber پوشش فلزیبه انقدر زیاد میشود که   chamber ها در داخل

د جمع اوری شده و در خروجی ایجاد یک پالس کاذب کرده و اندازگیری آناین الکترون ها توسط  و سپس میشود هانآاز شدن الکترون 

exp   میکند.با خطا مواجه را 

ن الکتیرون را انقدر بزرگ درست کنیم که برد میوثر فوتیوالکترون و کیامتو (chamber)برای رفع این اشکال باید ابعاد اتاقک حساس 

کمتر باشد تا ایجاد پالس کاذب نکند. اشکال این راه حیل ایین اسیت   Chamberاتاقک )ند آیجاد شده از فاصله ی بین کاتد و های ا
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 expکه بزرگ شدن فضای اتاقک باعث خطای هندسی شده و اکسپوژر اندازگیری شده دچار خطاست پس همچنان  برای انیدازگیری 

 اشد.ب  3mevتون ها زیر و رونگتن باید انرژی فو

تفاوت این دو مربوط به اشعه ی اسکتر است . اکسپوژر فقط مربوط به فوتون هایی است که در اثیر  تفاوت دوز با اکسژوژر چیست؟

ا  این اشعه به بدن میخورد و تولید انیوایجاد شده و از کولیماتور خارج میشوند ، با سطح تارگت   برهمکنش ذره ای )اشعه ی الکترون 

تمیام ایین تشعشیعات در دوز جیذبی میوثر حاصل از ون سییونیزا. و فوتوالکترون و.. میکند اسکتر ، کامپتون الکترون همچون متفاوتی 

 د.جذب میشوبافت جذبی انرژی است که در ضخامت  دوز به عبارتی دیگر است

ز جذبی تمام انوا  انرژی چه اولیه و چه اشعه ی ثانوییه اکسپوژر فقط مربوط به فوتون های خروجی از دستگاه است )اشعه اولیه  اما دو

ن هیا دوز آجمیو  م د ونیدر تولید یونیزاسیون ، تحریک ، یا حرارت در محیط دخالیت دارکه یا اسکتر و چه ذره ای و چه غیر ذره ای 

 .جذبی ایجاد میکند

 ثرودوز معادل م)اثرات مضر اشعه   مربوط به اشعه میباشد یا دوز؟ اثرات بیولوژیکی  سوال:

 همان تفاوت های بین دوز و اکسپوژر است که شامل : ؟در چیست فرق راد با رونگتن

 .رونگتن اشعه فوتونی خروجی از تیوب ولی راد مربوط به هر نو  انرژی است  0

 .د باشدولی راد هر محیطی میتوانندارد گ ناست که قدرت پراکندگی یا اسکتری محیط اندازگیری برای رونگتن هوا  2

 .شد و این انرژی انرژی محدودی استبا mev 3سی و اندازگیری دقیق باید انرژی  زیر ررونگتن و اکسپوژر برای بر  3

 دوز جذبی و کرما و دوز معادل و دوز معادل موثر: SI***واحد های قراردادی و 

   =cGray -Gray  -Rep  -Rad        ←      j/kg 2-ep=100 erg/gr = 101rad=1r1cGray=0.01Grayقراردادی: 

SI  :J/kg    

    گفته شده ی قبلی دو واحد زیر نیز به کار میرود:  SIغیر از واحد های قراردادی و  دوز معادل موثرو  دوز معادلبرای  ①نکات: 

Rem                 ( و  سیورتSV              :           1 SV = 100 rem = 1 j/kg 

 و کرما           ODو  SI ،expرابطه ی بین واحد )؟ است Grayچند ولن بر کیلوگرم کهر  ②        

                                      1C/kg = 34 Gray = 3400 cGray = 3400 rad      (3)اثبات 



17   

← 

 

 

مستقیم انجام دهیم چون اشیعه اسیکتر  ن را به طورآنیم ااز اشعه در محیط میباشد و نمیتو اندازگیری انرژی جذب شده دوزیمتری :

 ز داریم ولی در عمل نمی توانیم ما به دوز جذبی نیا ن قابل اندازگیری نیست.آه این اشعه اسکتر مقدار و توضیع تولید میکند ک

 .اهمیت دارد به همین دلیل اکسپوژروریم بنابراین از اکسپوژر استفاده میکنیم و آن را بدست آ

بار میزان اکسپوژر را بدسیت میی  7الی 0یدان تابشی ابتدا بوسیله یک آشکارساز مانند اتاقک یونیزاسیون استاندارد بنابراین برای هر م

 سپس بر اساس رابطیه ی زییرید آتا اکسپوژر میانگین به دست آوریم ، سپس باهم جمع کرده و تقسیم بر تعداد دفعات آزمایش کرده 

کیه در  برحسب راد میباشد.  out potیا  بیذید دوز جآ چه بدست میآنی اصلاحی ضرب کرده و فاکتور ها یاو سایر پارامترها  f.f در

 . زمان درمان تومور استفاده میشود و در رادیوتراپی برای تعیین mas و   kvین عییولوژی برای تراد

 

                            …×p × Sc ˊ× S× BSF ×ST.P.H × kf N × exp×f.f=  OD 

برای بافت و  است 4.14عدد برای استخوان  ffاست که این  doseبه  expعامل تبدیل رونگتن به راد و عامل تبدیل f.factor ه: نکت

 میباشد. 5.97است و برای آب خالص  5.90نرم 

Ff= dose/ exp = rad/ rongten 

Dose= 100 R × 4.14= 414 rad ←  دوز جذبی ایجاد میکند.راد  414رونتگن اکسپوژر در استخوان 155مثلا 

ه ماهی 6 ( Quality control)ای  میون دورهآزدر رادیولوژی و رادیوتراپی یک نو  تست یا  out putضمنا دوزیمتری یا اندازگیری *

 میباشد.

 

 

 

 تنها برای مقت بیشتر کاربرم مارند!
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 تیوانیممختلیف بیدن بایید بیدانیم و بدر ارتباط با میزان تشعشعات دریافت شده توسط بافت های بدن متعاقب رادیوگرافی هیای *** 

 بدن افت شده به وسیله ی بافت هاییرز دوی دریافت شده را اندازگیری و محاسبه نماییم بنابراین دو روش برای ارزیابی د میزان اشعه

  (measurement method) روش اندازگیری کردن -2 (callculutedروش محاسبه ای) -1پرتونگاری بدن وجود دارد :در حین 

ز جذب بافت ریه میشود که خطیر ایین مییزان دوز ومیلی راد د 5.51 به طور متوسط حدود chestدیوگرافی به عنوان مثال در یک را

   1.82kmمایل رانندگی کردن در خیابان دوطرفه است )هر مایل برابر 185برابر کشیدن یک پاکت سیگار یا حدود 

 ست به صورت زیر محاسبه کرد:روش محاسبه ای از طریق اندازگیری دوز پو ااین مقدار دوز را میتوان ب

2AS /(FSD)×Mn Skin dose =k× (kvp)  

متیری دوزیک رادیوکرومیاز فیلم ستفاده ا یا با TLD  (termolomisan dosimeter)دوز با دوزی متر یا از طریق روش اندازگیری

 .ن را اندازگیری کنیمآ

بین فاز هیای ؛ سلول بین فازی -2رای سلول های تقسیم شونده  )ب در مرحله ی میتوز میماند؛ سلول در میتوز  -1مرگ سلول :*** 

 گیر میکند)برای سلول های غیر تقسیم شونده  مختلف

قسیمت نکیروز فقط ییک   local bodyکل بدن سرطانی شده و اندام های خاص زود از کار می افتند اما در   total bodyدر  نکته:

  .شده و میمیرد

 .تخوان مردرونگتن به علت سرطان مغز اس

 م ؟تراپی چرا تمام دوز را در چندین جلسه به بیمار میدهیبرای رادیو سوال:

خیواهیم کیه در هیر یتراپی تقطیعیی میا مدر رادییومرحله ی میتوز نیستند هم زمان در ول ها ر همه ی سلوچون در یک توم جواب:

 .ن مرحله شودآمرگ در  حله ی میتوز شوند و باعثمرحله و در هر جلسه بخشی از سلول ها وارد مر

 )دوز روزانه  انجام میشود. fraction*پرتودرمان معمولا به صورت یک جلسه ای نیست و اصطلاحا به صورت رژیم تقطیه دوز 

راد بیه بیمیار داده میشیود. 255 جلسه و در هر جلسیه  35راد است ، که این مقدار در  6555یک تومور معمولا دوز لازم برای کشتن 

بالیایی  repairهم در بافت سالم و هم در بافت تومورال ، یک ضایعه زیر حد کشنده ایجاد میکند اما چون بافت سیالم قیدرت این دوز 

دارد، این ضایعه را ترمیم میکند و در پایان جلسات بافت سالم هیچگونه آسیب قابل توجهی نمیبیند ولی بافت تومورال بطیور کامیل از 

   بین میرود.

 

 



19   

فیرد از بیین مییرود چیون سیندروم خیونی در مغیز  50%بدهیم به احتمال بیمار تمام بدن راد اشعه به  455اگر ما  :دوز انتگرال 

تخوان توسط مغز اسچون ن زنده میماند و بعد از آروز که عمر گلبول های قرمز است  125ت داستخوان ایجاد شده و فرد حداکثر به م

ر بیدهیم فقط به محدوده ی تومو  localراد اشعه را به صورت  455لی در صورتی که این و ، گلبول قرمزی تولید نمیشود فرد میمیرد

 )دوز انتگرال مربوط به رادیوبیولوژی می باشد  همان تومور از بین میرود. 

 خطر از نآ از ناشی خطر ، دشو یافتدر دفر یک بوسیله گرا که نبدتماام بیه  تابش در فوتونی ی شعها دوز کثراحد : MPDتعری  

 .دشو عایتر دوز ینا از دهستفاا در حفاظتی راتمقر اینکه طشر به باشد کمتر  جتماا در شغل خطرترین کم

MPD مختلف: ادفرا ایبر 

 دمر: الف :رانپرتوکا -0

 تندهس حامله - نیستند حامله ماا هستند روریبا سن در - نیستند روریبا سن در:  ستهد سه شامل ← زنب:                     

 جنین د:   لسا 18 یرز ادفرا ج:   رگبز یها وهگر ب:هر فرد به تنهایی   الف: :دیعا دممر -2

 در و ها هپنجر،ها اریود حیاطر ایبر رمعیا یا شاخص ترین مهممیباشد؛  rem/week 0.1 رپرتوکا دانمر هفتگی MPD ارمقد نکته:

 باید پیایوترراد در بتنی اریود و در ضخامت و ژییولوراد در سربی شیشه یا اریود ضخامت که ریطو بهاین مقدار است.  ژییولوراد قتاا

 .برسد دمر رانپرتوکا هفتگی MPD ارمقد به هیدپرتو هنگآ نآ پشت بلافاصله که باشد یحد به

 که جایی پیایوترراد در .ندز می را اول فحر لکتریکافوتو نچو ستا بتن بعد و بسر ابتدا ژییولوراد در ذبجا جنس *** بهتیییرین

 .رود می رکا به بسر و بتن از ترکیبی یا هسته پزشکی در و ستا بهترینجنس بتن ندز می را اول فحر نکامپتو

 :رپرتوکا دانمر*

 .ستا 1.1rem هفته در و 3rem لسا بعر در 2rem لسا در نهاا ایبر MPD ارمقد

 ؟کند یافتدر نداتو می دوز ارمقد چه هندیآ لسا در )دوز دریافتی AD=18 rem با ساله 24 رپرتوکا دفر :السو

   18: رکا قانونی سن            N: دفر فعلی سن      MPD×(N-18)  =مقدار دوز مجاز  جواب:

                rem  AD=(24-18) × 5=30 12= 18- 30  ;  دوز مجاز  حداکثر     ← 

 :رپرتوکا یهاخانم *

 طبق نیست ممعلو نهاآ رداریبا لیو ندا روریبا سن در که هایی خانم .ستا رپوتوکا دانمر دمانن نیستند روریبا سن در که هایی خانم

 .ستراپرتوکا دانمر مانند ماهانه سیکل اول روز ده در یعنی روزه 15 نقانو
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 اول روز ده در ایستیب ها خانم از ستهد ینا ایبر انیونیز شعها با مونیآز هر یا فیایوگرراد منجاا ایبر نمازن بهتری :روزه 01 نقانو

 هایی خانم یا دانمر مثل MPD دشو عایتر نقانو ینا گرا .ستا صفر تقریبا حاملگی لحتماا که باشد ماهانه سیکل و شر از پس

 . نیستند روریبا سن در که ستا

 ؟ستا رچقد MPD ،ندا  مدایا  موقت )نازایی  sterility رچاد لیو هستند روریبا سن در که ریپرتوکا یها خانم در :السو

 .نیستند روریبا سن در که ریپرتوکا یها خانم یا رپرتوکا دانمر شبیه :ابجو

 و 1.2rem جنین ایبر حاملگی هما 9 لطو در MPD . میییییانگینستا مشخصآنهییییا  حاملگی و ندا روریبا سن در که هایی خانم

 ینا در ضمنا .ستا بیشتر خرآ یها هما در و کمتر دعد ینا ستا دیاز حساسیت که اول یها هما در .ستا 1.12rem ماهانه متوسط

 .باشد بیشتر نباید 1.6rem از شکم ناحیه در یافتیدر دوز درما دخو ایبر ها خانم

 :  دیعا ادفرا*

 نبد کل ایبر rem/year 0.5 : دهرفر -لفا

 .ستا rem/year 0.17 نآ ارمقد و بکار میرود. MPD  ،GSDاصطلاح  یجا به :بزرگ  یها وهگر -ب

 لسا 18 یرزافیییراد  .ستا لسا 18 رکا نقانو سساابر ریکشو هر در رکا قانونی سن یا و شعها با رکا قانونی سن :لسا 01 یرز ادفرا*

 به از ستا بهتر لیو ستا  rem/year 0.5افیراد عیادی ) مانند لسا 18 یرز زانموراکا یا ادفرا ایبراین میزان  .کنند رکا شعها با نباید

 .دشو بجتناا نددار رسرکا انیونیز شعها با که مشاغلی در هیژو به آنها یگیررکا

 طتباار در  .ستا بیشتر دعد ینا خرآ یها هما در و کمتر دعد ینا اول یها هما دراسیت ) rem 0.05 متوسط رطو به ماهانه :جنین*

 سحسا خترد جنین نتیکیژ اتثرا وزبر نظر از لیو ستا نیکسا ICRP توسط هشد توصیه دیعد ارمقد پسر جنینو  خترد جنین با

 .ستا تر

 ؟تنهایی به دیعا دفر هر یا ستا بیشتر جنین پرتویی حساسیت :السو

 لسا یک طی در را شعها ارمقد همین تنهایی به دفر هر در ماا کند یافتدر ندامیتو هما 9 طی در را 0.5rem ایرز ؛جنین :ابجو

 .کند یافتدر ندامیتو

 برداری :سوم فرایند تصویر  ءجز←

 .فیلم یا اشکارساز سنتیلاسیون استتشخیصی ی ترین مبدل )دتکتور  در رادیولوژ  : مهمtransduserمبدل )

 سازیاشکار-3فیلم رادیوکرومیک -2رافی گفیلم رادیو-1لوژی عبارت اند از :مبدل های مورد استفاده در رادیو
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 فیلم فوتوگرافی)رادیوگرافی :

 .ک عنصر حساس چربی پلی استیلن استکرومیالید نقره است اما در فیلم رادیوساس هدر فیلم رادیوگرافی عنصر ح

 .ز جذبی را میسنجدوکرومیک داکسپوژر را میسنجد و فیلم رادیو فیلم رادیوگرافی

ذاتی یا مشخصات (4  انوا  فیلم (3  شناسنامه فیلم)مشخصه فیلم  (2   ساختمان فیلم(0چه بخش هایی را قرار است مطالعه کنیم ؟ 

 روش های ظهور و ثبوت فیلم(5  یلم رادیوگرافی ف

 ساختمان:

اسیت و ن نگهداری و استحکام فیلم نقش آ -2میکرومتر میباشد  205- 105بین  نآضخامت  -1(: base film) (لایه نگهدارنده0

ری بیود کیه دارای انعطیاف پیذی نیترات سلولزن ابتیدا از جنس آ -3وردن امولسیون فیلم میشود شکستن و ترک خ مانع خم شدن ،

می داشیت یری کقابل اشتعال نبود اما انعطاف پذاستفاده شد که تری استات سلولز ل اشتعال بوده و به جای آن از خوبی است اما قاب

م از ن هییری خیوبی دارد و مقاومیت آنعطیاف پیذاستفاده کردند که قابل اشتعال نبیوده و  اپلی استر ن از اما در نهایت برای ساخت آ

  .موارد قبلی بیشتر است

است که برای جلوگیری  base ن هم به خاطر اضافه کردن مواد رنگی در ترکیب ستر ها تنها یک عدم مزیت دارد و آبه کار بردن پلی ا

ه کنتراست کمیشود   ودگی ذاتی )مه آل fogاسته یا واز پراکندگی نور در طول فیلم است و همین باعث ایجاد دانسیته ی زمینه یا ناخ

 .رادیوگرافی را کاهش میدهد

ضیخامت  -1رار گرفتیه  اسیت  ن قیی است که عناصر حساس به اشعه در آقلب یک فیلم رادیوگراف (لایه ی امولسیون )حساس( :2

جینس -3شعی به انرژی شیمیایی اسیت نقش لایه ی امولسیون جذب اشعه و تبدیل انرژی تشع -2متر است میکرو 20-0ن متوسط آ

 Ag + (Br , I , Cl)به ترتیب اولویت عبارت اند از :  ید های نقره است که مهمترین آنها مولا از هالن معآ

 فلز نقره به رنگ سیاه است و نقاطی از تصویر که بعد از ظهور عکس سیاه دیده میشود ناشی از وجود همین فلز است.            *** 

 Ag Br <Ag I Ag Cl >زیر میباشد :از نظر سرعت یا میزان حساسیت فیلم به ترتیب 

 رچه انرژی یونیزاسیون کم تر باشدلازم برای یونیزاسیون کم میشود و ه جدول تناوبی در ستون زیاد و انرژیدر  الکترونی زیرا شعا 

 سرعت)حساسیت فیلم   بیشتر خواهد بود.

 Ag Br > Ag I > Ag Clن ها به صورت مقابل است : و از نظر مقایسه رایج ترین آ

که رایج ترین هالید نقیره هیم   Ag Brی حساسیت و سرعت متوسط است ؟ گرافی داراعناصر حساس فیلم رادیوکدام یک از  سوال:

 .هست



22   

  .بهتر است از فیلم با چه سرعتی استفاده شود ؟ فیلم حساس تر و سریعتر چون انرژی کمتری دارد زمون ماموگرافیدر آ سوال:

مناسب تر است ؟ در این مورد دقت برای ما اهمیت زیادی دارد به همین خاطر  رادیوگرافی ام فیلمدده از کاستفاوزیمتری در دسوال: 

  سرعت و دقت رابطه ی  عکس باهم دارنداستفاده میشود چون سرعت کمی دارد ) Ag Cl از

کیافی بیین امولسییون و  ن تماسنقش آفیلم قرار دارد که   baseن از ژلاتین است که بین امولسیون و جنس آ -1(لایه ی تماس : 3

 .ها ایجاد یکنواختی میکندو بین آنمیباشد بیس 

فییلم  ین مقدار بیشتر شیود حساسییتا میکرون است که اگر اندازه ی کریستال ها از 25بهترین ابعاد برای کریستال هالید نقره *** 

 .ن کمتر میشودبیشتر شده ولی رزولوشن و وضوح آ

 تشکیل شده اند. Oو  Si دوقطبی اند که از  هالید ها یک شش ضلعی

ت نور هم محافظیت ی مانند تغییر دما و رطوبت و تغییراه و لایه ی امولسیون را از صدماتنقش حفاظتی داشت -1(لایه ی حفاظتی : 4

 .ن از ژلاتین میباشدو جنس آ -2میکند 

 

 

 

 منحنی مشخصه:

ن منحنیی وی فیلم بیان میکند و در اصل بیه آ  با دانسیته ی ایجاد شده بر رlog expمنحنی است که رابطه ی بین اکپوژر دریافتی )

exp در برابر exp.response .دانسیته  میگویند(       

 از پنج قسمت زیر تشکیل شده است : 

  )دانسیته ی ناخواسته  (fog)دانسیته ی زمینه -1

    toe) ناحیه ی پاشنه یا پنجه-2

 یح صح  expناحیه انتخاب  -3

 (shoulder)ناحیه شانه-4

 ناحیه اشبا  )ریبرمینه شدن -0
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 اجزا منحنی مشخصه:

 است که مناسب برای انجام رادیوگرافی نیست. 5.12این دانسیته حداکثر مرحله ی تاری زمینه یا دانسیته ی زمینه: -0

د و به صورت یک خط مستقیم است . علت وقیو  دریافتی توسط فیلم میزان دانسیته تغییری نخواهد کر expدر این منطقه با افزایش 

رسیده به فییلم آنقیدر کیافی نیسیت کیه بیا هالییدهای نقره)تارگیت هیا   xاین امر این است که از نظر آماری تعداد فوتون های اشعه 

انیدازه ی کیافی برهمکنش انجام دهد یعنی سطح مقطع موثر برخورد در این منطقه صفر است. یا به عبارتی از نظر آمیاری فوتیون بیه 

 نیست ولی هالید نقره به اندازه کافی وجود دارد. 

  افیزایش exp.responseدریافتی مییزان دانسییته ) expدر این منطقه با افزایش : (toe)مرحله ی  مرحله ی پاشنه یا پنجه -2

شیرایط بیرهمکنش را  کیه xههیای اشیعفی وجود دارد ولی فوتون چون هالید نقره به اندازه ی کا چرا؟میابد ولی رابطه خطی نیست . 

بنابراین تعداد برهمکنش ها کیه جنبیه ی دازه ی کافی وجود ندارد ، دارند )به اندازه ی لبه ی جذبی هالید های نقره انرژی دارند  به ان

 آماری دارند به صورت خطی افزایش نمیابد.

دانسییته ی کافی نیست بنیابراین بیا توجیه بیه اینکیه  رافیگاست که برای کنتراست رادیو 5.0ا ت 5.12*دانسیته ی این مرحله بین 

چون این دانسیته درحدود دانسیته ی مناسیب   توسط کارخانه سازنده مشخص میشود)میباشد  2.0الی  5.0 مناسب رادیوگرافی بین

 .نمیباشدبرای رادیوگرافی مناسب در نتیجه رادیوگرافی نیست 

میباشد که برای مطالعه ی بافت های بیدن بیا  2.2تا  1.2دانسیته در این ناحیه بین میزان  ①صحیح :  expناحیه ی انتخاب  -3

در این مرحله انجام رادییوگرافی منجیر بیه دریافیت دوز اضیافی بیرای بیمیار و پرسینل  ②تگاه های رادیولوژی معمول کافیست. دس

و  log expرابطیه ی بیین  ④انتخیاب میشیود. طلاعات ایین ناحییه   براساس اmAS , kvهای رادیوگرافی ) پارامتر ③ .نمیشود

ماری هیم  تعیداد فوتیون هیای ت که به این معناست که از نظر آرابطه ی خطی اسد شده در سطح فیلم در این ناحیه دانسیته ی ایجا

 د برهمکنش ها کافی و ایده آل است.و هم تعداد هالید های نقره به عنوان تارگت برای ایجا xاشعه 

 پارامتر های زیر قابل اندازگیری و محاسبه است : در این مرحله ⑤

  kv,mASگستره ی پارامتر های تابشی )_   latitude) دامنه ی اکسژوژر _ سرعت یا حساسیت _  فیلم )گاما کنتراست ذاتی

  .انتخاب میشود  mAS , kv مناسبترین  در این منطقه از منحنینکته: 

نتراست ذاتی یا گامای فیلم میباشد. صحیح  معادل ک exp)ناحیه ی انتخاب  3منطقهمشخصه فیلم فقط و فقط در شیب منحنی  ⑥

 درسیتیصیحیح معنیای دقییق و   expبه عبارت دیگر گامای فیلم در همه ی مناطق قابل تعیین است ولی فقط در مرحله ی انتخاب 

 دارد:

 یت یا سرعت فیلم میگویند:را حساسمورد نیاز برای ایجاد دانسیته ی مفید   expدر این مرحله همچنین عکس 

1000 

exp (R) 
 Rm  S-1 واحد= )

1 

exp (mR) 
= 

2D – 1D 

  log (exp) ∆

JJJJJJJJ 

= tan α = ɣ  گاما( 
 کنتراست رادیوگرافی

 کنتراست تیعیعی

= 
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رابطیه ی آن هیا رابطیه ی افزایشیی اسیت. در  و دانسیته به صورت غیر خطی است ولیی log expرابطه ی بین ناحیه ی شانه :  -4

و    میی شیودflatها تبدیل به خط صیاف )رخانه ی سازنده ی آن  منحنی سازنده ی آنانتهای این منطقه در اغلب فیلم ها )براساس کا

ماری به اندازه ی کافی وجود دارد ولی هالید از نظر آ)ترمزی پلی انرژی    xچون تعداد فوتون های اشعه  چرا؟به حالت اشبا  میرسد. 

لیذا هییچ برهمکنشیی انجیام  به صفر میرسد وآنها های نقره ی اکسپوز نشده به اندازه کافی وجود ندارد و در انتهای این مرحله تعداد 

 نمیشود.

لارا مار و پرسنل شده و باعث نقص اصل آن باعث افزایش دوز بیمیتوان استفاده کرد و لذا انجام آاین مرحله برای انجام رادیوگرافی ن از 

 خراب میکند. سیاه و فیلم راو و دانسیته را زیاد میشود 

ه ی فیلم رادیوگرافی بویژه آن هایی سازنداز کارخانجات در برخی : (solarizationمنطقه ی فوق اشباع یا ریبرمینه شدن  ) -5

که فیلم را برای انجام رادیوگرافی در میدان های تشعشعی بالا مثل دزیمتری در رادیوتراپی یا در قلب راکتور و مناطقی بیا شیار فوتیون 

احییه دیگیر منحنیی بیا بالا کار میکنند و استفاده میشود ناحیه پنج نیز در فیلم قابل مشاهده است که در این ناحییه برخلیاف چهیار ن

علیارغم اینکیه تعیداد فوتونهیا دریافتی دانسیته ی ایجاد شده برخلاف انتظار کاهش میابد و این امر به این دلیل است که  expافزایش 

  Agبیا ییون هیای  Brکافیست و تمام هالید های نقره اکسپوز شده اند ولی از لحاظ آماری احتمال کمی وجیود دارد کیه ییون هیای 

 .نش دهند و در این صورت عملیات معکوس انجام میشودبرهمک

  Br ++ Ag→ Br +Ag -    در ابتدا :  

    Br  +Ag → - Br ++ Ag  : 0اما در مرحله 

ان در انجیام نمیتیو 4شده و دانسیته ی ایجاد شده کم میشود از این مرحلیه هیم ماننید مرحلیه ی  کمAg در نتیجه تعداد یون های 

 این مرحله در همه فیلم ها وجود ندارد ..  کرده رادیوگرافی استفاد

 تقسیم بندی های متعددی وجود دارد : انواع فیلم : ←

 فیلم یک لایه: معمولا بدون فولی بکار میروند و ضخامت لایه امولسیون آن بیشتر است. الف 

 ت.معمولا با فولی استفاده میشود و ضخامت امولسیون آن کمتر اس :دو لایهفیلم         

 متوسط ،کند  ،فیلم سریع  ب 

   screenبدون  ، screenفیلم با  ج 
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ر یکسان ، دستگاه مشابه و سایر موارد مشابه ، ضخامت لایه ی امولسییون رامتر های اکسپوژدر شرایط کاملا ثابت و مشابه مثل پا** *

 رسنل در فیلم با اسکرین کمتر است بوده و همچنین دوز بیمار و پ  screenکمتر از فیلم بدون   screenدر فیلم با 

  از آن جایی که در ساختمان صفحه ی تشدیدکننده ی تصویر از مواد فلورسنس و در ساختمان صفحه ی فلوروسیکپی از میواد

فسفرسنس و در ساختمان دزیمتری های تشعشع از مواد ترمولومیسانس استفاده میشود لذا ابتدا باید مفهوم این سیه گیروه را 

 بدانیم :

 از نظر تئوری ملکولی تقسیم بندی های زیر برای ملکول ها و مواد مختلف انجام میشود :

 دوقطبی)قطبی  -1                

 ناقطبی -2                 

 مواد کیریستالی شامل تک کریستال و پلی کریستال  -1                

 هندسی منظم نیستند    مواد بیشکل)آمورف  که دارای شکل-2                 

 د دارد.وجوبات لومیسانس به نام ترکیاز ترکیبات  یدوی این مواد گروهاز هر 

 

ر است که انرژی را دریافت کرده و آن را با تاخیر یا بیدون تیاخی ساختمان شیمیایی آن ها به گونه ای :ه(مواد لومیسانس )درخشند

 ن را در خود نگه میدارند تا در معرض گرما قرار گیرند.ومیسانس آلدهند یا در مواد ترمو صورت نور مرعی تابش میب

 بکار میرود. screenو ات فولی سانس : در صفحفلور-1                                     

 کاربرد دارند.کوپی و آنژیوگرافی فسفرسانس :که در فلوروس-2     انواع مواد لومیسانس 

 ر  ایجاد میکند صی دارند و این ناخالصی الکترون ت)ناخال TLDمورد استفاده در  ترمولومیسانس :-3                                     

 

د این مواد فلورسانس میباشند و خاصییت آن را فلورسینت گوینید. با دریافت انرژی تشعشعی باشهمزمان چنانچه آزاد کردن انرژی نورانی  -1

 سولفور مضااع  روی کلسایمو  متنگستات کلسی هانآکه مهمترین کننده )فولی  دیدحات تشمواد در ترکیب صف اصلی ترین کاربرد این

 است.

 یه تا چند دقیقه ای اتفاق بیافتید،د ثانچن با تاخیررژی تشعشعی انجام نشود و انرژی نورانی بلافاصله با جذب ان زاد کردنچنانچه آ -2

فسفرسینت میگوینید و  وسکپی و آنژیوگرافی به کار میرود و این خاصیت رااین مواد را فسفرسنس میگویند که در ترکیب صفحات فلور

ی مخروطیی را که بیشترین حساسیت سیلول هیا)زرد مایل به سبز  (S.Cd.Zn) سولفور مضاع  کادمیم رویها مهمترین جنس آن

 دارند 

 الف 

 ب 
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آنهیا  بیه نکنند از خود آزاد حالت عادیر نرا همواره در خود حفظ کنند و دمیسانس انرژی تشعشعی جذب کرده و آچنانچه مواد لو -3

اه های مخصوص بیه نیام کیوره مستلزم حرارت دادن این مواد در دستگد شدن انرژی نورانی از این مواد زاآ. مواد ترمولومیسانس گویند

رژی تشعشعی س شدن انحرارت دادن متفاوت است علت محبو ی حرارتی میباشد که بسته به نو  مواد ترمولومیسانس مدت و زمانها

  ایجاد تراز های فرعی به نیام K-Lدر این مواد به مدت نامعلوم وجود ناخالصی هایی در ترکیب این مواد است که بین تراز های اصلی)

 میکنند.نامیده میشود،  ی اکساتیونباند هاکه در بعضی از کتاب ها به نام ، دام الکترونی یا  e.trop) الکترون تر 

 انرژی تشعشعی جذب شده در ساختمان مواد ترمولومیسانس را  فرایند خوانش انرژیTLD reader  گویند که معروف تیرین

 است.هارث ی مربوط به کارخانه   TLD readerدستگاه 

  روش سنجش با  ،ی دزیمتری تشعشعات یونیزان در داخل بدناز دقیق ترین و مناسبترین روش هایکیTLD .میباشد 

  های ن دزیمتریترمعروفTLD  سدیم آیدادترکیبات(NaI نیین معیروف تیرین میاده آلیی . همچمیباشد تالیملصی اناخ  با

 .میباشد تولوئن سانسترمولومی

  نو   در دواین موادTLD-400  وTLD-800  ن روش بیرای مهمتریو کوچکتر است  011ی کنجد و  اندازه 411میباشند که

 هستند.اندازگیری میزان اشعه اسکتر 

 یمتری با مواد مهمترین ویژگی دزTLD  7.41)این است که عدد اتمی موثر آنها خیلی به عدد اتمیی میوثر بافیت هیای بیدن  

 نزدیک است.

 ی عبارت اند از :کیل شده است که به ترتیب قرارگیرزیر تش از چهار لایه تشدید کننده :صفحات ساختمان  ←

 داشتن صفحات زیر است  از جنس مقوای سلولزی بوده که کار آن نگه لایه نگه دارنده :-1

صیفحات ی فوتیون هیای نیورمر ی تولیید شیده از  منعکس کننادهبلا فاصله بعد از پایه و چسبیده به آن لایه ای متشکل از مواد  -2

 .است  2O Ti) دی اکسید تیتانیومن از جنس حساس است که  مهمترین جنس آ

سینس کیه از جینس میواد فلور xحساس بیه اشیعهکه کریستال های یا لایه ی حساس فولی است  لایه ی امولسیونلایه ی سوم  -3

مان تبیدیل انیرژی فولی حساس تر است چون رانیدن بیشتر ا بیشتر و ضخامت  آابعاد این کریستال ه در آن قرار دارند هرچه ،میباشد 

و در نتیجیه میشیود سنت در فیولی راندمان پدیده ی فلورافزایش ن باعث به نور مر ی را افزایش میدهند و همچنی xتشعشعی یا اشعه 

ز بیمار و پرسنل و وکاهش داد و در نتیجه اکسپوژر و د   را برای ایجاد دانسیته ی قابل قبول راkv , mASمیتوان پارامتر های تابش )

 عه کاهش میابد. جام

 لایه محافظ-4

 
 فیلم

base 

 منعکس کننده

 امولسیون ) فلورسنت  

X ray from body 

 صفحه تشدید کننده
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عبور کرده از بیدن بیر روی  xوتون های اشعهچنین فپراکندگی نور مر ی حاصل از فولی و هم : cross over exposureپدیده ی 

base  فیلم و فولی باعث بهم ریختگی یاdistortion وکسالن ق هر عنصر حجمی از بدن را که بیه آتصویر میشود چون تصویر دقی 

وز اگرچیه دگفته میشود در نقطه ی متناظر آن بروی فیلم )پیکسل  ثبت نمیکند و در نتیجه هنگام استفاده از صفحات تشدید کننیده 

 over exposure crossی بیه خیاطر پدییده ی ولیاست موافق با اصل آلارا  کهش می دهد رو پرسنل را در مجمو  کاهاکسپوژر بیما

اکسپوژر بیمیار بیر کیاهش وضیوح  ز وووضوح و کیفیت تصویر هنگام استفاده از فولی اندکی کاهش دارد منتها در مجمو  اثر کاهش د

 ز فولی غلبه دارد .تصویر هنگام استفاده ا

 ن نور مر ی ایجاد میکند:فلو ورسنس میخورد چندین فوتو یکه به کریستال ها  xهر فوتون اشعه *

 ev 34ابرژ  ال م برا  تولید گر فوتون بور مرئی ا  کریستا  =  -x  =34 kev                 2اگر انرژی هر اشعه -1

 در نتیجه:

از انیرژی  %1استفاده میکنییم حیدود  screenهنگامی که از فیلم بدون  د کننده چیست؟علت استفاده از صفحه تشدی :سوال

از فیلم عبور میکند ولی هنگیامی کیه از به علت قدرت نفوذ بالای اشعه جذب میشود و بقیه آن در امولسیون عبور کرده از بدن  xاشعه

 %31این مقیدار بیه  نفوذ اشعه )تبدیل به نور مر ی میشود  بدلیل کاهش دادن انرژی و قدرت صفحات تشدید کننده استفاده میکنیم

 که باعث پایین آوردن شرایط اکسپوز و در نتیجه کاهش دوز بیمار و پرسنل میگردد.، افزایش پیدا میکند 

 ساختمان های صفحه فلورسکوپی )صفحه ی مشاهده ی مستقیم(: ←

 لایه های سازنده ی آن :

لایه ی حاوی مواد منعکس کننده که مهمتیرین آن شیبیه صیفحه ی فیولی از  ②  از جنس سلولز یا پایه ی فیلم  baseلایه ی  ①

یباشید و مهمتیرین ترکییب لایه ی حساس که حیاوی میواد فسفرسیانس م ③ .است اکسید منیزیمیا  دی اکسید تیتانیومجنس 

میلی لامبرت )واحد  5.5551تا  5.51بین  میباشد که شدت روشنایی ناشی از این مواد سولفور مضاع  کادمیم روین سازنده ی آ

کیه هیم نقیش حفیاظ  سربی شیشه ④ .روشنایی  می باشد که منطبق بر گستره ی بینایی سلول ها ی مخروطی چشم انسان است

ن این است که نسبت به نور مر ی شفاف اسیت افظت میکند و مشخصه ی اصلی دیگر آمح  xپزشک را از اشعه که چشم و صورتدارد 

 5.0تیا  5.20ی معادل اختصاصی و اسکتر حفاظ است و جنس آن هم مواد معادل سرب است و ضخامت x لی که نسبت به اشعهدر حا

 میلیمتر دارد.

 

 

34 kev 

34 ev 
 = 1111.         فوتون مر ی میشود 1111تبدبل به xونیعنی هر فوت
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 رتیفکت های تاریکخانه سیته ، اپاسیته ، سرعت فیلم ، و اعوامل موثر بر دان ←

 ست.م خام تابش نخورده است اما کلیشه فیلمی است که اشعه دیده افیل*** 

 دانسیته -1                                                                                                             

 اپاتیسه-2                                                                                                             

    cr -تشعشع -)جسم کنتراست-3                                                                   گاما-1                                   

 رزولوشن-4      مشخصات کلیشه:                            latitude -2    مشخصات ذاتی فیلم :

 وضوح-0                                               )حساسیت  سرعت -3                                  

 بزرگنمایی-6                                                                                                              

 کیفیت-7                                                                                                               

 شیب منحنی مشخصه در ناحیه ی انتخاب اکسپوژر صحیح :  1تعریف گامای فیلم :*

 : ضریب زاویه ی منحنی در ناحیه ی انتخاب اکسپوژر صحیح  2تعریف 

  :: نسبت کنتراست رادیوگرافی به کنتراست تشعشعی 3تعریف 

 

 2.0-5.0بیین ) ی ایجاد دانسیته ی قابل قبولمورد نیاز برا  exp: عبارت است از عکس   sensivity or speed) حساسیت فیلم

  میباشد. 1که ایده آل ترین دانسیته برابر

 

*Latitude :  یک کیفیت ذاتی مربوط به  فیلم که گستره یexp  مورد نیاز برای ایجاد یک دانسیته ی قابل قبول را نشیان میدهید

ی دزیمتری میدان های تابش شدید و تشعشعات پلی انرژیتیک به کار برده شود )مثلیا بیرای تعییین مییزان تقیارن اشیکار اگر فیلم برا

          ز مشخص )مثل توموگرافی   به کار برده شود وباید وسیع باشد و چنانچه برای انجام یک رادیوگرافی مخصوص با د Latitude سازها  

latitude  محدود لازم است.  

 عوامل موثر برlatitude  : 1-  رمیکرومتی25مییانگین انیدازه ی آنهیا تنو  اندازه ی هالید های نقره کیه -2 نو  کاربرد فیلم 

نو  هالید های نقره اگر فقط یک نیو  هالیید نقیره -3میکرومتر است  30تا  15بالا بین   latitudeیی بادر فیلم ها که در است

د وئ پایین اما اگر از چند نو  هالید نقره ساخته شیده باشی  latitudeفولی سااخته شده باشد  باشد و فیلم برای استفاده بدون

 گسترده و وسیع میشود .  latitudeهمچنین تنو  اندازه ی هالیدهای نقره زیاد باشد

 Latitude هم کنترل میکند  را ی تقارن)سیمتری   و همگنی )فلتنسهر فیلم ، پارامترها. 

 

2D – 1D 

  log (exp) ∆

JJJJJJJJ 

= ɣ  گاما( 
 کنتراست رادیوگرافی

 کنتراست تیعیعی

= 

1000 

exp (R) 
 Rm  S-1 واحد= )

1 

exp (mR) 
= 
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فیزیکی :دانسیته عبیارت اسیت از   تعریف علمی و2 میزان سیاهی یا درجه ی تاریکی هر نقطه از فیلم 1 جه تیرگی(:دانسیته )در*

 طه به شدت نور خروجی از هر نقطه:شدت نور و وررودی از هر نق لگاریتمسبت ن

دت نور ورودی وبه یک نقطه به شیدت یا دانسیته ی نوری میگویند عبارت است از ش  odتعریف دانسیته ی هرنقطه از فیلم که به آن 

 که توسط دستگاه اندازگیری میشود. نور خروجی از آن نقطه

نیوری میا  رابطیه در رابطه ی صوتی ما یک صوت مجهول داریم که شدت آن را به شدت صورت مبنا تقسیم میکنییم امیا در مقایسه:

را برای ما  یی از محدوده بینایی و شنواییهستند و گستره بالا logشدت مبنا و مجهول نداریم ولی شباهت آن ها این است که  هر دو 

  قابل اندازگیری میکند.

 

بطه چنانچه به جای فیلم از یک لوله ی آزمایش استفاده کنیم و بخواهیم دانسیته ی نوری محلول داخل لوله را تعیین کنیم از را*** 

و  غلظیت محلیول  C - میزان جذب نور در محلول داخیل لولیه   aه در این رابط ←    OD=A.C.∆L :لامبرت به دست می آید-بیر

∆L  میتوان آن را اندازه گیری کرد. دانسیتومتردانسیته نوری بدون واحد است و بوسیله ضخامت لوله آزمایش میباشد. ضمنا 

 اندازگیری میشود . سنسیتومتربه وسیله ی دستگاهی به نام سرعت فیلم نیز 

  اپاسیته )کدورت ( :*

واحد افزایش یابد در حالت واقعی تاثیر فوتیون هیای  2میزان دانسیته ی فیلم  Aچنانچه در نقطه ای از سطح فیلم مانند نقطه  :مثال

 اگر دانسیته دو واحد افزایش یابد اپاسیته صد ←  opacite = 10 1002=     ؟چند برابر میشودی چشم سلول های بیناینوری روی 

 برابر میشود .

 

نشان میدهید  سیستم بیناییرا در است و نسبت شدت نور  logدانسیته ی نوری در حالت  با دانسیته ی نوری : opacite تفاوت

در فیلم رادییوگرافی مییزان کیدورت  ، را نشان میدهدسلول های بینایی میزان تاثیر فوتون های نوری بر روی   opaciteدر حالیکه 

سییته انشان میدهید بیه عبیارت دیگیر اپرا د نکه میزان جذب اشعه را در کنترل دار ابش اشعهایجاد شده در اثر ت Agیون های مقدار 

مکانیسم جذب و تاثیر فوتون های نوری را نشان میدهد در حالیکه دانسیته مقایسه ی شدت نور هاست بدون در نظر گرفتن تاثیر آنهیا 

 روی فیلم .

تیابع    کیه∆μ) کنتراست جسام -0ت اند از : است داریم که به ترتیب عباردر بحث رادیوگرافی معمول سه نو  کنتر کنتراست :*

 .  ضخامت جسم و انرژی فوتون هاست -چگالی الکترون  -چگالی جرمی  -عدد اتمی موثر 

Log  
𝐼.

𝐼
  OD(optical dencity) = 

×Log  
𝐼.

𝐼
 11 β = (وت تراز شدت ص 

  OD10 =opacite →    
𝐼.

𝐼
opacite =  ②  ;   

𝐼.

𝐼
Log  

         

① OD = 
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خروجی از بافت مورد مطالعه که حاوی اطلاعات آناتومیکی بافیت میباشید و در روی  x اشعه ) log exp∆ (کنتراست تشعشع  -2 

 روف است.  ایجاد تصویر نهفته میکند که به کنتراست تشعشع مع فیلم

  :( CRرادیوگرافی ) کنتراست -3

 1D -2 CR=Dوت دانسیته ی اپتیکی آن دو نقطه :  کنتراست رادیوگرافی برای هردونقطه از فیلم عبارت است از تفا ①

 حاصلضرب گاما در کنتراست تشعشع: ② 

  logطه ی دوم به نقطه ی اول:      وجی از نقلگاریتم شدت نور خر③ 
𝐼2

𝐼1
 

  
𝐼2

𝐼1
= log  1log I – 2log I = 2log I +0 log I - 1log I - 0= log I  

𝐼.

𝐼2
log  -  

𝐼.

𝐼1
log  =2D-1CR=D 

راسیت ت کنتباشد در ایین صیور Bنقطه ی  زشدت نور خروجی ا 5.51ر روی فیلم ب  Aچنانچه شدت نور خروجی از نقطه ی  سوال:

  CR= log                                                                                                   رادیوگرافی دونقطه چقدر است؟
𝐵

0.01𝐵
 =100 

باشید  2برابر عدد  باشد و گامای فیلم Bعیف خطی نقطه ی ضدو برابر ضریب ت Aدر مثال قبلی چنانچه ضریب تضعیف خطی نقطه ی 

 باشد را محاسبه کنید . سانو ضخامت بافت مورد مطالعه در تمام محیط مطالعه یک

.dB= 0.86.μ ×d)Bμ – B) → CR=2×0.43×(2μ1×d1μ - 2×d2×0.43×(μɣCR=  

طیی و ریب تضیعیف خکنتراست رادیوگرافی برای هر دونقطه روی فیلم عبارت است از حاصل ضرب گامیای فییلم در اختلیاف ضی ④

  =d1μ - 2×d2×0.43×(μɣCR×1(          :    5.43ضخامت دو نقطه در 

e      log)× 1.d1μ-( + 0= log E  d1μ1-+log e0=log E1→ log E   .d11μ-×e0E=  1E     ①    اثبات: 

e log)× 2.d2μ-( + 0= log E   d2μ2-+log e0=log E2→ log E   .d2μ2-×e0= E 2E                       

) 1log E – 2×(log Eɣ×∆log E →CR=ɣCR=     ② 

) e log)× 2.d2μ+( 0log E -e  log)× 1.d1μ( - 0×( log Eɣ→ CR=       

     ) 1.d1μ - 2.d2×0.43× ( μɣCR= →) × log e   ; log e=0.43 ;   1.d1μ - 2.d2μ × ( ɣCR=→        

 

 

 

 

 

2D – 1D 

  log (exp) ∆

JJJJJJJJ 

= ɣ  ×∆ log (exp)ɣ = 2D –1 = D→ CR 
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 :تاریکخانه←

های نقره   در هنگیام انجیام رادییوگرافی در نیزه شدن عناصر حساس فیلم )هالیدت که در اثر یوتصویری اس :تصویر مخفی یا نهفته 

سطح فیلم رادیوگرافی ایجاد میشود این تصویر حاوی اطلاعات آناتومیکی از بافت مورد مطالعه است و با چشم غیر مسلح قابل مشیاهده 

تصویر نهفتیه  جاد شده است به وسیله ی فرایند ظهور و ثبوت فرآوری شودنیست . چنانچه فیلم تابش یافته که تصویر مخفی در آن ای

 قالب مشاهده خواهد بود:چشم غیر مسلح قابل رویت شده و با 

 

  x (h.fاشعهفیلم+  → Br +Ag + -   )تصویرنهفته              

  

 مراحل ظهور و ثبوت تصوی رادیوگرافی مخفی در فیلم های رادیوگرافی عادی : ←

در این مرحله امولسیون فیلم رطوبت کافی بدست آورده و متورم میشود و آماده نفوذ پذیری میاده ظهیور مرطوب کردن امولسیون: 

 نداردثانیه            اتومات:  05دستی:                                                                     میشود.                 

در این مرحله قسمتی از تصویر نهفته به شکل زیر تبدیل بیه تصیویر قابیل روییت و دایمیی  : developingور یا مرحله ی ظه ①

یا اکسید شونده است وقتی داروی ظهور در تماس با فییلم اکسیپوز شیده قیرار  الکترون دهندهاسیدی میشود . عامل ظهور یک عامل 

رنیگ در بییس فییلم قیرار  رد و احیا میشود و به صورت نقره هیای فلیزی تییرهاز آن الکترون میگی Ag+ میگیرد به سرعت یون های 

و دانسیته ی فیلم افزایش  دن یون های نقره بیشتر خواهد بودهر چه مشخصه ی مرحله ی ظهور بیشتر باشد میزان احیا شمیگیرند .  

ج دمای عامل ظهور د  زمان ظهور ه  میزان تلاطم  این پنج مشخصه عبارت اند از : الف  نو  عامل ظهور ب  غلظت عامل ظهور  .میابد

 و جابجای فیلم در دارو ی ظهور  

را ابتدا یونیزه و در موارد نادری ممکن است آنقدر غلظت و قدرت عامل ظهور بیشتر باشد که هالید های نقره اکسپوز نشده  ***حتی 

 ثانیه 22دقیقه              اتومات:  5دستی:                            .اتمی تبدیل کند و باعث افزایش دانسیته شودسپس به نقره 

مهمترین نقش این مرحله شست و شوی فیلم و حذف باقی مانیده ی  :   primery washing) مرحله ی شست وشوی اولیه ②

 ثانیه 01اتومات:               یهثان 05دستی:  است.                                       Ag عامل ظهور و همچنین حذف یون های 

و حل کیردن آن و  Brدر این مرحله فیلم مهمترین نقش عامل ثبوت گرفتن الکترون از یون های  :  fixingمرحله ی ثبوت یا  ③

  از مرحلهباقی مانده   Agمرحله ی ظهور و شست و شوی اولیه و همچنین حذف  هالید های نقره اکسپوز نشده از همچنین حل کردن

یه و به این ترتیب با حذف تمامی عوامل ایحاد کننده ی دانسیته ی ناخواسته  باعث فییکس شیدن و دایمیی ثبوت و شست و شوی اول

 ثانیه 22دقیقه           اتومات:  05دستی:                                                                            شدن تصویر میشود .

 :داروی ثبوت از روی فیلم پاک میکند لورهای اکسپوز نشده راب

     e → Ag ++Ag    :داروی ظهور 
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قی مانده ی داروی ثبوت و همچنین بقایای داروی ظهیور عمده ی کار این مرحله حل شدن با انویه :ی شست و شوی ث مرحله ④

 ثانیه 21دقیقه          اتومات:  21دستی:    که از مراحل قبل باقی مانده است.  و ...   Agی ثبوت و باقی مانده ی یون ها و

لیاتین تا چند دقیقه هم امولسییون و هیم ژ ت ملایم و بسته به نو  فیلم بین یککه با حرار (dryingمرحله ی خشک کردن ) ⑤

 ثانیه 01الی  22دقیقه           اتومات:  31دستی:              کاملا دایمی و قابل رویت میشود.                         خشک و تصویر

 ایجاد  شده در تصاویر رادیوگرافی:آرتیفکت ها ی  ←

 .شده و دیده میشود اما منشا واقعی ندارند گرافی ایجادرادیو کلیشه ر کاذبی که بر رویبارت است از تصاویفکت عارتی

 در هر مرحله ممکن است ارتیفکت دیده شود.  

  میه 3حیرارت بالیا    تجمیع و تیراکم ژلیاتین در اثیر2ن   کنده شدن امولسییو1:  و ثبوت مرحله ی ظهورمهمترین آرتیفکت های 

 لتک ها در دستگاه ظهور و ثبوت دن اثر فشاری غباقی مان  0  دورنگه شدن فیلم 4یی ناشی از عوامل شیمیا  fog)آلودگی

فکت هایی هستند که در مرحله ی پروجکشن و اکسپوز کردن فییلم انجیام میشیوند مهمتیرین آنهیا آرتی :رتیفکت ها ی گروه دومآ

  آرتیفکت ناشی از تماس نیاقص و غییر 3یمار آرتیفکت ناشی از حرکت غیر عادی ب  2بودن وضعیت بیمار  نامناسب   1عبارت اند از : 

  آرتیفکیت 6نشیدن گریید  فکت ناشی از نادرست بودن و فییکس  آرتی0ا خمیدگی فیلم درون کاست  تاب ی4یکنواخت فیلم با فولی 

  کند نباید استفاده شود.فیلم مثلا فول تند برای )مناسب بودن فولی برای فیلم مورد استفاده ناشی از نا

آرتیفکت هایی که در مرحله ی نگه داشتن و انبار کیردن ناصیحیح فییلم و کاسیت هیا مهمتیرین آنهیا :  آرتیفکت ها ی گروه سوم:

ناشی از ایجاد  الکتریسیته ی ساکن بیین پاکیت و فییلم ییا کاسیت و فییلم   آرتیفکت2مه الودگی اپتیکی فیلم  آرتیفکت مربوط به 1

 آرتیفکت ناشی از پرتوگیری فیلم )انبار شیدن فییلم 0  آرتیفکت ناشی از خراشیده شدن فیلم 4 کت ناشی از تاخوردگی فیلم  آرتیف3

 ها در نزدیکی اتاق اکسپوز 

 ه : اپاسیت -دانسیته - عوامل موثر بر کنتراست  ←

سیته ، اپاسیته و کنتراست به روش های مختلف که در روی دان پارامتر های تابش-1  :  عوامل اصلی) گروه اول*: شامل دو گروه 

  .عمل میکنند

 عامل یماد و غلظت)رظهو یطاریییش یشافزا شرایط ظهور و ثباوت: -2

 و رظهو نماز تمد یشافزا نیز و رظهو عامل یمیاییییییییفعالیت ش و رظهو

 نیو ادتعد دوییییش می باعث  رظهو داروی در فیلم تلاطم انمیز یشافزا نیز

 فیلم از نقطه هر یتهیییینسدا نتیجه در و دویییییش حیاا یتریییییبیش ی هنقر
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 .دارد منفی تاثیر فیایوگرراد کلیشه کیفیت روی رظهو یطاشر ضمنا. اردند ستاکنتر روی زیادی تاثیر لیو دشو تریبیش

ا ، سرعت و استفاده از فولی همزمان هر سه مشخصه ی گام کنتراست ذاتی و حساسیت فیلم :-  fogارتباط عوامل ظهور با  ←

)دانسیته ی زمینه   را تغیییر  fogزمان ظهور   ابتدا  -غلظت  -یکند اما افزایش شرایط ظهور )دما کنتراست رادیوگرافی فیلم را زیاد م

نمیدهد اما از یک حدی به بعد چون گاما و سرعت فیلم کم میشود دانسیته ی زمینه زیاد میشود اما اشعه اسکتر هم هماننید دانسییته 

 ، کنتراست رادیوگرافی و گاما را کاهش میدهد.  fogاخواسته یا ی ن

شیرایط -6مه آلودگی فیلم -0نو  شبکه  -4نو  فولی  -3نو  فیلم –2اشعه ی اسکتر -1  : عبارت اند از : عوامل فرعی) گروه دوم*

 کافی بودن شدت نور ه شامل یکنواخت بودن نگاتوسکو  ورویت کلیشه ک

بیرهمکنش کیامپتون درصید  kvزیاد شود به شرط آن که شبکه وجود نداشته باشد چون با افیزایش  kvاگر ست: تاثیر اسکتر بر کنترا

 ر افزایش میابد و این امر باعث کاهش کنتراست میشود .لذا هم شدت و هم انرژی اشعه اسکتزیاد میشود 

 سکتر میباشد و البته با توجیه بیه فرمیول کنتراسیت بعد از پارامتر های تابش مهمترین عامل موثر در کنتراست رادیوگرافی اشعه ا

باید بدانیم که علاوه بر عوامل گفته شیده عوامیل میوثر بیر گامیا ، ضیرایب     =d1μ - 2×d2×0.43×(μɣCR×1() رادیوگرافی 

  ذار است.تضعیف و ضخامت نیز تاثیرگ

 

 :عه اسکترجلوگیری از تولید اش الف                                        

 

  

 :ب جلوگیری از رسیدن اشعه اسکتر به فیلم                                         

 

 

 

 

 

 

 kvکاهش -2

 استفاده از فولی -3

 میدانکاهش ابعاد -1

 استفاده از شبکه با مشخصات مناسب-1

  Air gapاستفاده از تکنیک -2

 

جلوگیری از تاثیر اشعه اسکتر خروجی از شبکه  -3

          استفاده از مواد رنگی جاذب اشعه  -1:  بر روی فیلم

  baseاسکتر در ترکیب 

در  استفاده از جنس مناسب جاذب اشعه اسکتر-2

   صفحات کاست

 

 راه های کنترل اشعه اسکتر :



34   

 

 

 

 

 «پیروز و سربلند باشید»


