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مقاله پژوهشی

تعیین سطوح دز مرجع تشخیصی در آزمایشات متداول رادیولوژی دیجیتال
در استان تهران در سالهای 4951-59
بهزاد محسنزاده ،*4محمدرضا دیوبند ،2الهام
6
0
9

ناصرینیا9

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی ،گروه فیزیک و مهندسی پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
دکترای تخصصی بیوفیزیک ،گروه فیزیک و مهندسی پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد ،گروه فیزیک ،دانشکده فیزیک و شیمی ،دانشگاه الزهرا تهران ،تهران ،ایران

تاریخ دریافت6935/66/23 :

تاریخ پذیرش6935/60/09 :

چکیده
مقدمه :امروزه شاهد توسعه تکنولوژی ،ارتقای سطح فرهنگی و علمی در کشور ،توسعه روزافزون دستگاههای رادیولوژی دیجیتال و
جایگزینی آنها با دستگاههای آنالوگ هستیم .در این ارتباط با توجه به اینکه تاکنون هیچ پژوهشی در این زمینه انجام نشده است ،تهیه
و استخراج  )Diagnostic Reference Level( DRLبرای دستگاههای رادیولوژی دیجیتال الزم میباشد .در این راستا هدف از پژوهش
حاضر تعیین سطوح دوز مرجع تشخیصی یا  DRLبرای آزمایشات متداول رادیولوژی دیجیتال در استان تهران میباشد.
مواد و روشها :این مطالعه تشخیصی یک پژوهش بنیادی -کاربردی میباشد که طی سالهای  6936-35در ارتباط با  0695بیمار
انجام شده و در آن سطح دوز مرجع تشخیصی در گروه سنی بزرگساالن در  65مرکز رادیولوژی دیجیتال بر روی آزمایشهای متداول
رادیولوژی در شهر تهران مورد مطالعه ﻗرار گرفته اسـت .پروتکل دزیمتری در این پژوهش ،روش غیرمستقیم برای اندازهگیری ESAK

( )Entrance Surface Air Kermaمیباشد .ﭼـارك سـوم نیز بـهعنوان دوز مرجع تشخیصی  DRLدر نﻈر گرفته شده است.
یافتهها :براساس نتایج این پژوهش سطوح دوز مرجع تشخیصی یا  DRLبرای آزمایش متداول رادیولوژی بر حسب میلیگری به شرح
زیر میباشد:
مقادیر  6/9برای جمجمه (روبهرو)؛  6/61برای جمجمه (نیمرخ)؛  2/11برای ستون فقرات گردنی (روبهرو)؛  2/55برای ستون فقرات گردنی
(نیمرخ)؛  2/49برای ﻗفسه سینه (روبهرو)؛  6/66برای ﻗفسه سینه (نیمرخ)؛  6/19برای ستون فقرات پشتی (روبهرو)؛  0/95برای ستون فقرات
پشتی (نیمرخ)؛  0/43برای ستون فقرات کمری (روبهرو)؛  6/00برای ستون فقرات کمری (نیمرخ)؛  0برای آزمون شکم (روبهرو)؛  6/40برای
آزمون لگن (روبهرو).
نتیجهگیری :نتایج این پژوهش نشان داد که تغییرات ﻗابل توجهی از دوز در تکنیکهای رادیولوژی وجود دارد.
کلمات کلیدی :تهران ،ﭼارك سوم ،دزیمتری ،دوز مرجع تشخیصی ،میلیگری

* نویسنده مسئول :بهزاد محسنزاده ،گروه فیزیک و مهندسی پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران .تلفن23602562426 :؛ ایمیل:
Behzad.mohsenzadeh@sbmu.ac.ir

تعیین سطوح دز مرجع تشخیصی در آزمایشات متداول رادیولوژی دیجیتال

مقدمه
کشف اشعه ایکس در سال  6535توسط  Röntgenو

حفاظت پرتوی (

ICRP: International Commission on

ارائه اولین تصویر آن در دانشگاههای اروپا باعث انقالب

 )Radiological Protectionدر سال  6350بیان کرد که

بزرگی در عرصه پزشکی شد .امروزه رادیوگرافی تشخیصی و

مقدار دز برای یک نوع خاص از آزمونهای تصویربرداری با

رشتههای وابسته به آن همانند سایر شاخههای علم و

اشعه ایکس برای بیماران با سایز مشابه از بیمارستانی به

فناوری ،پیشرفت روزافزونی پیدا کرده است؛ بهطوری که

بیمارستان دیگر متفاوت بوده و مقدار آن از  0تا  62برابر

روشهای مختلف تصویربرداری بهعنوان عنصر جداییناپذیر

تغییر میکند؛ حتی دز بیماران در یک بیمارستان از یک

در تشخیص بیماریها مورد استفاده ﻗرار میگیرند .استفاده

دستگاه رادیوگرافی به دستگاه دیگر با یکدیگر اختالف

از اشعه ایکس در پزشکی برای امور تشخیصی ،درمانی و

زیادی دارد؛ بنابراین در اکثر کشورهای پیشرفته،

تحقیقاتی نهتنها امری اجتنابناپذیر میباشد؛ بلکه استفاده

اندازهگیری و تعیین مقدار پرتویی که رادیولوژیست و بیمار

از این پدیده هر روز رو به گسترش است؛ اما با وجود

در هر رادیوگرافی دریافت میکنند از کارهای اصلی و

استفاده فراوان و مفید از این پدیده در امور بهبود زندگی و

اجتنابناپذیر مراکز بهداشتی و حفاظتی میباشد؛ بهطوری

سالمت جامعه ،زیانباربودن آن برای موجودات زنده و

که معموالً هر ﭼند سال یکبار به کمک روشهای آماری و

انسان امری اثباتشده میباشد ()6؛ از این رو جوابی که

وسایل دزیمتری مناسب میزان پرتوگیری پرتوکاران و

برای رفع این تناﻗض میتوان ارائه نمود ،استفاده کنترل

بیماران و یا به زبان سادهتر میانگین مقدار اشعهای که در

شده و بهینه مطابق با مقررات حفاظتی و رعایت اصول

هر رادیوگرافی به بیمار و پرتوکار میرسد را اندازهگیری و

حفاظتی است .طی پیشرفت علم و فناوری ،سیستمهای

مشخص مینمایند (.)9

رادیولوژی آنالوگ کمکم جای خود را با تکنیکهای جدید

با توجه به این موضوع ،سازمانهای مختلف معیارهایی

رادیولوژی دیچیتال عوض کردهاند که این امر باعث

را برای روند انجام آزمونها و نیز مقادیری از دز را بهعنوان

استفاده از مزایای این فناوری جدید در تصویربرداری

مرجع برای آزمونهای مختلف تنﻈیم کردهاند؛ از این رو

تشخیصی گردیده است .همگام با پیشرفت دستگاههای

هرﭼه این فرآیند کاملتر به کار گرفته شود ،به میزان

اشعه ایکس و انجام آزمونهای پیچیدهتر پرتوگیری،

بیشتری از میزان دزهای دریافتی کاسته میگردد .با توجه

بیماران ،رادیولوژیستها و کاربران این دستگاهها افزایش

به موارد فوق 9 ،اصل مهم حفاظت پرتویی شامل:

یافته است؛ بنابراین براساس مقررات بینالمللی ،کاربرد

توجیهپذیری ( ،)Justificationبهینهسازی ()Optimization

اشعه ایکس به وسیله افراد جامعه تنها در صورتی مجاز

و حد دز مخاطره ( )Dose and Risk Limitsتوسط

میباشد که فرد استفادهکننده از این نوع اشعهها بر

کمیسیون بینالمللی حفاظت در برابر اشعه ( )ICRPتوصیه

خطرات آن واﻗف بوده و با مقررات مربوط به استفاده از

شده است (.)6

اشعه ایکس آشنا باشد (.)0

این کمیسیون در سال  6332برای حفاظت بیماران

در انجام آزمونهای رادیولوژی تشخیصی ،تفاوتهای

در برابر تشعشع ،طبق اصل  Optimizationمفهوم دز

گستردهای در پرتوگیری بیماران برای آزمونهای

مرجع تشخیصی یا  DRLرا برای بهینهسازی روند انجام

مشابه وجود دارد و در این ارتباط کمیسیون بینالمللی

آزمونهای تشخیصی اشعه ایکس توصیه کرد .دز مرجع
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بهزاد محسنزاده و همکاران

تشخیصی یا  DRLطبق تعریف  ICRPیک نوع معیار

مداوم و طوالنیمدت و به دنبال آن رادیوگرافی دارند و یا

بازرسی است که بهراحتی ﻗابل اندازهگیری میباشد؛

افرادی که برای کمیسیونهای مختلف پزشکی بهویژه

بهطوری که بهصورت دز در هوا و یا در مواد معادل بافت

پزشکی ﻗانونی بهمنﻈور رادیوگرافی به بخش رادیولوژی

در سطح فانتومهای استاندارد و یا در بیماران مشخص

مراجعه میکنند است ،الکترونیکیکردن این اطالعات همراه

محاسبه میگردد ( .)5بیشک سرعت و اهمیت روزافزون

با تصاویر مربوطه حائز اهمیت فوقالعادهای میباشد ()1؛ از

الکترونیک در پیشرفت تمام شاخههای علمی بهویژه علم

این رو با توجه به اینکه آزمونهای رادیوگرافی تشخیصی از

پزشکی ﭼشمگیر بوده است و در این بین ،رادیولوژی در

بیماران ،بیشترین سهم در استفاده از پرتوهای یونساز در

بین شاخههای علوم پزشکی به دلیل داشتن زمینههای

پزشکی را به خود اختصاص داده است ،پژوهش در مورد

مساعد در جهت ﻗبول تغییرات ،بیش از سایر رشتهها در

روشهای کاهش دز در رادیولوژی تشخیصی همواره از

مسیر تحول ﻗرار گرفته و بیشترین سود و بهرهوری را از

اهداف اولیه تحقیقات در زمینه حفاظت و ایمنی بهویژه

جریان اپیدمی الکترونیکیشدن داشته است .در این راستا

برای بیماران بوده است .در مطالعات انجامشده نشان داده

میتوان به تحوالت ﭼند سال اخیر رادیولوژی در

شده است که میانگین دز بیماران در بیمارستانهای

کشورهای پیشرفته اشاره کرد .در این کشورها خروجی

مختلف با یکدیگر تفاوت زیادی دارد؛ بهطوری که نسبت دز

تمام دستگاههای رادیولوژی بهصورت دیجیتال میباشد؛

بیشینه به دز کمینه بیش از  50برابر است.

بهطوری که تمام اطالعات الکترونیکی بوده و دیگر نیاز به

توضیح علل تفاوت زیاد دز در بیمارستانهای مختلف

انبارکردن فیلمها و سایر اطالعات نمیباشد .از سوی دیگر،

پیچیده است؛ بهطور کلی پرتودهی با انرژی پایین و

این روش از دﻗت و سرعت زیاد و امنیت فوقالعادهای

میلیآمپر ثانیه باال و نیز پایینبودن فیلتراسیون تیوب در

برخوردار میباشد ICRP .در سال  0226مقادیری از دز

اتاقهایی که دز بیماران در آنها باالتر میباشد ،مشهود

مرجع که توسط سازمانهای مسئول در کشورهای مختلف

است؛ بنابراین با استخراج یا تعیین سطوح دز مرجع برای

تنﻈیم شده بود را گزارش نمود و توصیه کرد که مقدار

آزمایشهای متداول رادیولوژی بهویژه رادیولوژی دیجیتال

 DRLباید برای هر کشور طبق شرایط واﻗعی (وضعیت

میتوان برآوردی از وضعیت موجود در کشور در ارتباط با

اﻗتصادی -اجتماعی و غیره) آن کشور تنﻈیم گردد (.)4

این تغییر و تحول از دستگاههای آنالوگ به دیجیتال را

در حال حاضر اکثر اطالعات بیماران از ﻗبیل آزمایشها،

کسب نمود و در ادامه با دایرکردن این سطوح میتوان

دستورات بیمارستانی و غیره در بیمارستانها بهصورت

سبب کاهش ﭼشمگیر دز بیماران و پرتوکاران در هر آزمون

الکترونیکی بوده و دیجیتالکردن سیستم رادیولوژی مکمل

رادیولوژی گشت.

سیستم فعلی است و کمک شایانی به پیشبرد اهداف وزارت
بهداشت که همانا رضایتمندی بیماران میباشد ،مینماید .با
توجه به اینکه حجم مراجعات بیماران (اعم از بستری و

مواد و روشها
ابتدا اطالعات مربوط به پارامترهای پرتودهی (

kVp,

سرپایی) به بخش رادیولوژی زیاد بوده و درخواستهای

 ،)mAsهندسی ( )FSD: Focus to Skin Distanceیا

رادیوگرافی جزء الینفک پرونده پزشکی اغلب بیماران

فاصله نقطه کانونی اشعه تا بدن بیمار و

Focus to ( FFD

بهویژه افرادی که بیماری مزمن داشته و نیاز به پیگیری

 )Detecror Distanceیا فاصله نقطه کانونی اشعه تا فیلم
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استفادهشده در آزمایشهای رادیوگرافی برای بیماران

بیمار با توجه به فاصله بیمار از نقطه کانونی تیوپ و فاصله

بزرگسال در هر اتاق رادیوگرافی و برای هر آزمون بهصورت

تیوپ تا آشکارساز در هنگام بهدستآوردن خروجی تیوپ

جداگانه جمعآوری گشت و دادههای بهدستآمده جهت

مطابق با ﻗانون عکس مجذور فاصله میبایست تصحیح

استفاده در مرحله بعد آنالیز گردید.

شود .در نهایت میزان  ESAKاز حاصلضرب کمیت

سپس از پارامترهای پرتودهی بهدستآمده برای

 Kermaبهدستآمده در ضریب پرتوهای برگشتی

RTI

( )BSF: Back Scatter Factorﻗابل محاسبه خواهد بود.

مدل  Barracudaساخت کشور سوئد که برای اندازهگیری

ضریب پرتوهای برگشتی در رادیوگرافی ساده مطابق با

کرمای هوا ( )Air Kermaدر محدوده انرژی  62تا 652

گزارش کمیته اروپا با توجه به پتانسیل تیوپ فیلتراسیون

 kVpکالیبره شده است و ﻗابلیت اندازهگیری پارامترهای

دستگاه و اندازه میدان تابش اشعه بین  6/0تا 6/6

 mA ،mAs ،Time ،Dose Rate ،HVL ،kVو  kVpرا دارد

میباشد که در پژوهش حاضر این ضریب بین  6/05تا

استفاده گردید؛ بدینصورت که آشکارساز دوزیمتر که از

 6/91متغیر بود و  BSFبا توجه به جدول مذکور برای هر

نوع نیمههادی میباشد ،پس از اتصال به الکترومتر بر روی

محاسبه تعیین گردید.

اندازهگیری خروجی تیوپ اشعه ایکس از دوزیمتر

یک ماده با سطح پراکندگی پایین (یک صفحه مقوایی
پهن) در محور مرکزی بیم و در فاصله  622سانتیمتر از

ESAK=(Out put
(mGy/mAs))×mAs×BSF×(FDD/FFD-tp)2

نقطه کانونی پرتوهای ایکس ﻗرار داده شد .سپس ،اندازه
میدان اشعه بر روی آشکارساز بهصورت یک میدان 65×65

که در رابطه فوق  mAsبرابر با  mAsتنﻈیمی برای هر

سانتیمتر تنﻈیم شد تا تأثیر پرتوهای پراکنده بر روی

بیمار؛  BSFبرابر با مقادیر داده جدول پراکندگی

mAs

پرتوها؛  FDDبرابر با فاصله نقطه کانونی پرتوها تا

ثابت و ولتاژ تیوب  622 ،32 ،52 ،12 ،42 ،52 ،62و 662

آشکارساز؛  FSDبرابر با فاصله نقطه کانونی پرتوها تا سطح

ﻗرار داده شد و میزان دوز توسط دوزیمتر ثبت گردید .این

بدن بیمار؛  FFDفاصله نقطه کانونی تا دریافتکننده

عمل برای هر تنﻈیم مشابه  9بار تکرار شد و میانگین

تصویر؛  )Patient Thickness( tpضخامت معادل عضو؛ ESE

ﻗرائتهای دوزیمتر بهعنوان ﻗرائت دوزیمتر (بر حسب

( )Enterance Skin Exposureبرابر با میانگین ﻗرائتهای

کرمای هوا) در  kvpو  mASمورد نﻈر بهدست آمد .در

دوزیمتر میباشد (.)5

آشکارساز تا حد امکان کمتر گردد .در این حالت

ادامه ،نمودار خروجی تیوب بر  mAsبرای  kVpمختلف
ترسیم گردید.
کرمای هوای اتفاقافتاده برای هر بیمار تحت
آزمایشهای رادیوگرافی با توجه به میزان خروجی تیوپ
اشعه ایکس که در مرحله بعد بهدست آمد و همچنین

برای محاسبه  ،ESDمیزان  ESAKباید در مقدار 6/24
که همان نسبت ضریب جذب انرژی جرمی پوست به هوا
میباشد ضرب گردد (با خطای  ±6درصد).








 air

μ
 en
 ρ





 water

  μ en

 ρ


ESAK.=ESD

مقدار  mAsواﻗعی استفادهشده در این آزمایشهای
رادیوگرافی ﻗابل محاسبه است .البته الزم به ذکر میباشد

شایان ذکر است که برای تعیین ( DRL

Diagnostic

که میزان خروجی تیوپ اشعه ایکس در سطح ورودی بدن

 ،)Reference Levelﭼارك سوم یا  15درصد مقدار فراوانی
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دوز پوست محاسبهشده برای هر آزمون در نﻈر گرفته

مراکز مربوطه برای حداﻗل  52بیمار بزرگسال تکمیل

میشود (.)3

گردید .شایان ذکر است که تعداد کل بیماران مورد بررسی
در این پژوهش  0695نفر میباشد.
اطالعات مربوط به پارامترهای تابش بهدستآمده در

نتایج

 65اتاق رادیوگرافی برای  60آزمون انجامشده در جدول 6

در این پژوهش  65اتاق رادیوگرافی در  65بیمارستان

ارائه شده است.

در سطح استان تهران برای مطالعه انتخاب گشت .اطالعات
مربوط به  60آزمون رایج رادیوگرافی دیجیتال انجامشده در

میانگین مقادیر دوز ورودی سطح پوست برای  60آزمون

هر اتاق رادیوگرافی با توجه به فرمهای طراحیشده در یک

رایج انجامشده در  65اتاق رادیوگرافی دیجیتال در جدول 0

دوره زمانی معین توسط پرتوکاران بخشهای رادیولوژی

نشان داده شده است.

جدول  :4اطالعات مربوط به پارامترهای تابش بهدستآمده از  65اتاق رادیوگرافی دیجیتال برای  60آزمون انجامشده
میانگین کیلوولتاژ پیك

میانگین میلیآمپر ثانیه

فاصله تیوپ اشعه ایکس تا دتکتور

نوع آزمون
جمجمه (روبهرو)

41/4

04/0

32-622

جمجمه (نیمرخ)

45/9

05/6

32-622

ستون فقرات گردنی (روبهرو)

44/1

65/6

32-622

ستون فقرات گردنی (نیمرخ)

46/5

61/5

32-602

قفسه سینه (روبهرو)

10/9

66/1

602-652

قفسه سینه (نیمرخ)

56/5

05/6

602-652

ستون فقرات پشتی (روبهرو)

14/5

01/5

32-622

ستون فقرات پشتی (نیمرخ)

56/3

96/6

32-662

ستون فقرات کمری (روبهرو)

15/5

91/4

32-662

ستون فقرات کمری (نیمرخ)

54/6

56/3

32-662

شکم (روبهرو)

19/5

04/0

32-662

لگن (روبهرو)

12/6

05/1

32-662

جدول  :2میانگین مقادیر دوز ورودی سطح پوست برای  60آزمون رایج انجامشده در  65اتاق رادیوگرافی دیجیتال

شماره اتاق رادیوگراف

جمجمه (روبهرو)

جمجمه (نیمرخ)

فقرات گردنی (روبهرو)

فقرات گردنی( نیمرخ)

قفسه سینه (روبهرو)

قفسه سینه (نیمرخ)

فقرات پشتی (روبهرو)

فقرات پشتی (نیمرخ)

فقرات کمری (روبهرو)

فقرات کمری (نیمرخ)

شکم (روبهرو)

لگن (روبهرو)
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4

6/54

6/00

6/66

6/05

2/19

6/03

0/66

0/69

0/16

6/66

6/41

0/03

2

6/96

6/65

2/44

2/51

2/49

6/05

0/00

9/60

0/46

6/05

6/11

6/99

فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویی ،دوره  ،02شماره  ،46زمستان 6934

تعیین سطوح دز مرجع تشخیصی در آزمایشات متداول رادیولوژی دیجیتال

ادامه جدول .2
9

2/54

2/45

2/55

6/26

2/59

6/60

6/45

6/15

5/66

1/53

9/56

0/55

1

0/66

6/55

6/24

0/0

6/24

6/14

9/09

6/10

1/0

62/0

6/26

9/56

9

2/43

2/56

2/65

2/01

2/05

2/65

2/4

2/56

0/45

6/44

2/46

2/65

6

6/00

6/21

2/39

6/64

2/35

6/24

6/51

6/53

9/14

6/29

6/34

0/56

6/15

6/51

6/65

6/96

2/41

2/35

0/69

0/35

0/44

6/51

6/55

6/54

8

2/41

2/65

2/13

2/34

2/53

6/66

6/61

0/99

0/61

9/16

6/91

6/06

5

2/90

2/09

2/69

2/63

2/09

2/09

0/05

0/65

2/55

9/91

2/65

6/69

41

6/64

6/99

6/96

2/41

6/6

2/13

6/69

6/15

0/96

6/41

0/09

6/66

44

6/60

2/54

2/35

2/51

2/64

6/69

6/44

6/93

6/55

0/55

0/56

6/25

42

6/96

6/26

2/59

2/36

2/45

2/39

2/35

0/40

6/41

6/05

6/14

6/55

49

2/53

2/34

2/43

6/56

2/50

2/54

6/15

9/95

9/55

1/15

0/60

2/53

41

6/06

6/06

2/56

2/10

2/55

6/45

6/94

0/24

0/51

9/54

6/53

0/25

49

6/91

2/15

2/63

6/09

2/16

6/25

6/26

0/91

6/65

6/23

6/41

6/66

7

 60آزمون رادیوگرافی دیجیتال انجامشده در جدول 9

مقادیر اندازهگیریشده مینیمم ،ماکزیمم ،نسبت

ارائه شده است.

ماکزیمم به مینیمم ،ﭼارك سوم دوز و انحراف معیار برای

جدول  :9مقادیر مینیمم ،ماکزیمم و ﭼارك سوم دوز و انحراف معیار در  60آزمون رادیوگرافی انجامشده
نوع آزمون

نسبت ماکزیمم به

چارك سوم

مینیمم

دوز (میلیگری)
6/9

مینیمم

میانگین

ماکزیمم

انحراف معیار

جمجمه (روبهرو)

2/90

2/31

0/66

2/66

4/45

جمجمه (نیمرخ)

2/09

2/54

6/55

2/40

5/26

6/61

ستون فقرات گردنی (روبهرو)

2/69

2/53

6/96

2/50

62/9

2/11

ستون فقرات گردنی (نیمرخ)

2/63

2/44

6/41

2/40

5/15

2/55

قفسه سینه (روبهرو)

2/69

2/4

6/6

2/55

5/64

2/49

قفسه سینه (نیمرخ)

2/09

2/55

6/14

2/56

1/45

6/66

ستون فقرات پشتی (روبهرو)

2/4

6/66

9/09

2/53

5/95

6/19

ستون فقرات پشتی (نیمرخ)

2/56

0

6/10

2/50

5/46

0/95

ستون فقرات کمری (روبهرو)

2/55

0/94

1/0

6/01

5/61

0/43

ستون فقرات کمری (نیمرخ)

6/44

9/40

62/0

6/15

4/66

6/00

شکم (روبهرو)

2/60

6/45

6/26

2/15

3/46

0

لگن (روبهرو)

2/65

6/69

6/99

2/43

3/20

6/40
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بحث
در بررسی انجامشده که در ارتباط با  60تکنیک رایج

پرتودهی با پتانسیل تیوپ پایین و میلیآمپر ثانیه باال

رادیوگرافی دیجیتال در  65مرکز درمانی در بیمارستانهای

احتماالً باعث افزایش دوز شده است .تعییننمودن یک

استان تهران انجام شد ،از کمیتهای  ESAKو  ESDجهت

دوز مرجع برای آزمونهای اشعه ایکس میتواند در

تعیین  DRLاستفاده گردید .ﻗابل ذکر میباشد که نتایج

بهینهسازی آزمونها و مقایسه تکنیکهای انتخابی در

بهدستآمده از این پژوهش برای آزمونهای رایج رادیوگرافی

مراکز مختلف و در نتیجه کاهش دوز بیماران با حفظ

دیجیتال و همچنین مقادیر دوز ثبتشده مربوط به

کیفیت تصاویر مؤثر باشد  .بدیهی است که با انجام

دستگاههایی بوده است که تا سال  6935مورد استفاده ﻗرار

بررسیهای گستردهتر در مورد پارامترهای تأثیرگذار بر

گرفتهاند.

دوز و همچنین با ورود دستگاههای پیشرفتهتر میتوان

در این پژوهش تمامی دستگاههای مورد آزمایش،

دوز بیماران را تا حد زیادی کاهش داد.

دیجیتال ( )DRبودند و تقریباً بیشتر گرافیها با استفاده

شکل  6بهطور خالصه نشاندهنده دوز مرجع تشخیصی

از گرید انجام گرفت .مقدار دوز اندازهگیریشده در این

( )DRLبرای  60تکنیک رایج رادیوگرافی دیجیتال در

بررسی برای تکنیکهای مختلف نشاندهنده اختالف

استان تهران میباشد.

وسیعی از دوز بیمار بود که طبق اطالعات جدول  9این

با توجه به اینکه تاکنون دوز مرجع ملی از معاینات

اختالف با فاکتوری از  5/95برای نمای ستون فقرات

تشخیصی رادیولوژی دیجیتال برای کشور ایران گزارش

پشتی (روبهرو) تا  62/9برای نمای ستون فقرات گردنی

نشده است؛ بنابراین این پژوهش با مقادیر گزارششده

(روبهرو) متغیر بوده است .توضیح علل تفاوت زیاد دوز در

توسط  European Unionو کشور ترکیه مقایسه گردیده

بیمارستانهای مختلف پیچیده بوده و بهطور کلی

است.

شکل  :4نمودار سطوح دوز مرجع تشخیصی ( )DRLدر استان تهران برای  60تکنیک رایج رادیوگرافی دیجیتال
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فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویی ،دوره  ،02شماره  ،46زمستان 6934

تعیین سطوح دز مرجع تشخیصی در آزمایشات متداول رادیولوژی دیجیتال

جدول  :1مقایسه مقادیر  DRLبهدستآمده در این پژوهش با مقادیر گزارششده توسط  EUو کشور ترکیه
Diagnostic reference level
in European Union

Diagnostic reference
level in Turkey

میانگین

چارك سوم

چارك سوم

چارك سوم

جمجمه (روبهرو)

2/31

6/9

5

*

جمجمه (نیمرخ)

2/54

6/61

9

*

ستون فقرات گردنی (روبهرو)

2/53

2/11

*

*

ستون فقرات گردنی (روبهرو)

2/44

2/55

*

*

قفسه سینه (روبهرو)

2/4

2/49

2/9

2/964

قفسه سینه (نیمرخ)

2/55

6/66

6/5

*

ستون فقرات پشتی (روبهرو)

6/66

6/19

*

*

ستون فقرات پشتی (روبهرو)

0

0/95

ستون فقرات کمری (روبهرو)

0/94

0/43

*
62

*

ستون فقرات کمری (روبهرو)

9/40

6/00

92

شکم (روبهرو)

6/45

0

62

*
6/35

لگن (روبهرو)

6/69

6/40

62

*

نوع آزمون

مطالعه حاضر

در جدول  6نتایج این پژوهش با یافتههای دو مطالعه

*

متوسط بین  32تا  652سانتیمتر متغیر میباشد.

مشابه گزارششده برای مقایسه ارائه شدهاند .همچنین
مقدار ﭼارك سوم دوز در این پژوهش با مقادیر گزارششده

نتیجهگیری

برای آزمونهای مشابه نشان داده شده است .با توجه به

براساس مطالعات انجامشده ،تغییرات  DRLمتأثر از

جدول  6در رادیوگرافی ﻗفسه سینه در هر دو نمای روبهرو

فاکتورهایی است که بر میزان پرتوگیری بیماران تأثیر دارند.

European

همزمان با کاهش دوز بیماران ،ایجاد تصاویر با کیفیت

 Unionو نیز نتایج گزارششده توسط کشور ترکیه بیشتر

مناسب و اجتناب از تکرار پرتونگاری در رادیولوژی از اهمیت

است که احتماالً میتواند به دلیل بیشتربودن مقدار

باالیی برخوردار است .با نگـاه کلـی بـه نتـایج بهدستآمده

میلیآمپر ثانیه استفادهشده در مراکز درمانی مورد بررسی

برای مراکـز درمـانی مـورد بررسـی در ایـن پژوهش

در این پژوهش نسبت به موارد مشابه باشد .علت دیگر این

میتوان نتیجـه گرفـت کـه تفـاوت دوز بـین مراکـز

افزایش ،رعایتنکردن  FFDمناسب برای انجام رادیوگرافی

مختلف ناشی از بهکار بردن شرایط و روشهای رادیـوگرافی

ﻗفسه سینه در هر دو نما است.

مختلف میباشد؛ بنابراین با توجه به اهمیتی که شرایط

و نیمرخ ،دوز پوست در این پژوهش از نتایج

از سوی دیگر تفاوت معناداری در وزن و شاخص

تابش بر دوز دریافتی بیمار و کیفیت فیلم دارد مـیتـوان

تودهای بدن بیماران مراجعهکننده به اتاقهای مختلف

ایـن شـرایط را بهگونهای انتخاب کرد که تا حـد امکـان

بهدست نیامد که این امر ناشی از انتخاب بیمارانی

ضـمن حفـظ کیفیـت تصویر ،دوز دریافتی بیمار کاهش

میباشد که همگی بالغ بوده و میانگین وزن آنها بین 42

یابد.

تا  52کیلوگرم بوده است  .در مورد فاصله کانون تا دتکتور

عالوهبراین تجربه ناشی از مطالعات نشان میدهد که

نیز این مقادیر در مراکز مختلف ،متفاوت بوده و بهطور

پیادهسازی برنامه تضمین کیفیت ( )QAبا تکیه بر کیفیت
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دتکتور و بازرسی سایر ابزارهای رادیوگرافیک میتواند

بهشتی تهران صورت گرفت.

ﻗدمی منطقی در کاهش دوز بیماران باشد؛ اما متأسفانه این
امر در مراکز تصویربرداری هنوز بهطور کامل غالب نشده

مالحظات اخالقی

است .برای کاهش دوز دریافتی میتوان روشهای مختلفی

هیچگونه مشکل ﻗابل مالحﻈهای در مورد اختالل

را به کار گرفت که این روشها میتوانند به میزان آگاهی و

عملکرد ابزارهای کنترل کیفیت ژنراتورهای اشعه ایکس

تجربه پرتوکاران بستگی داشته باشد (.)1

ارائه نشده است؛ با این حال ،درصورتی که این ابزار

نتایج حاصل از تخمین دوز مؤثر تأکید میکند که دوز

بهصورت متناسب با پارامتر یا نوع تجهیزات مورد پایش

ناشی از رادیولوژی مرسوم ،کمتر از روشهای  CTو

انتخاب نشود ،ممکن است نتیجه مطلوبی حاصل نگردد.

رادیولوژی مداخلهای میباشد .این یافتهها حاکی از آن

برخی ابزارهای کنترل کیفیت ،بهمنﻈور ارزیابی عملکرد،

هستند که الزامات عمومی جهت تصویربرداری با کیفیت

سرویسدهی و کارهای تحقیقاتی طراحی شدهاند؛ درحالی

برتر نباید به بازرسی تجهیزات محدود شود؛ بلکه باید به

که سایر موارد ،بیشتر برای کاربردهای کنترل کیفیت

عملکرد صحیح کارکنان رادیولوژی نیز توجه کرد.

مناسب میباشند.

عالوهبراین مشاهده شده است که مقدار عددی  DRLبه
تجهیزات کلینیکی بخشهای رادیولوژی گره خورده میباشد.
انتخاب یک تکنیک ممکن است برای یک حالت تکنیکی و

تضاد منافع
در مطالعه حاضر تضاد منافعی وجود ندارد.

تجهیزات دیگر کاربرد نداشته باشد .با این وجود دوز بیماران
در کشورهای توسعهنیافته ،بیشتر از دوز بیماران در کشورهای
توسعهیافته نیست؛ بلکه در مواردی کمتر نیز میباشد.

تشکر و قدردانی
این مطالعه بخــشی از پایــاننامــه کارشناسی ارشد
مصوب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

حمایت مالی
این مطالعه با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی شهید

میباشـد که نویسندگان از حمایتهای این دانشگاه تشکر
مینمایند.
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Abstract
Introduction: According to technology development and promoting cultural and scientific
development in country and digital radiology equipment, we are seeing replacing those with analog
devices, therefore considering that no research has been done in this area we require to prepare DLR
for digital radiology. The main purpose of this study was to investigate patient dose in common Xray examination and to establish DRLs in digital radiography in Tehran.
Materials and Methods: The study was performed on 2135 patients in 2014-2015 years. Diagnostic
reference dose level (DRL) has been studied on adult in 15 digital radiology centers in routine digital
radiography examinations in Iran. The dosimetry protocol in this study was indirect method to
measure Entrance Surface Air Kerma (ESAK). Finally, the third quarter determined diagnostic
reference level.
Results: Based on the results of this study, national diagnostic reference levels were established: 1.3
mGy for Skull(PA), 1.17 mGy for Skull (Lat), 0.77 mGy for Cervical spine(AP), 0.85 mGy for
Cervical spine(Lat), 0.63mGy for chest(PA), 1.11 mGy for chest (Lat), 2 mGy for abdomen, 2.69
mGy for lumbar spine ( AP), 4.22 mGy for lumbar spine( Lat), 1.73mGy for thoracic spine (AP) and
2.35 mGy for thoracic spine (Lat .)
Conclusion: This article has determined wide variations in radiation dose of x-ray examinations
among hospitals in Iran.
Keywords: Dose refference level, Dosimetry in diagnostice radiology, Effective dosr, Patient dose
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