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چکیده
 شدت پرتو ایکس را مشخص می نماید؛ و ارتباط مستقیمی با میزان دوز دریافتی دارد؛ که عدم صحت ولتاژ باعث افزایش،فاکتور تیوب ولتاژ
 کنترل کیفی و اطمینان از کیفیت و نحوه، کالیبراسیون، یکی از فاکتورهای مهم در کاهش دوز تابشی.پرتوگیری و کاهش کیفیت تصویر میشود
 اصالح، معیار پذیرش، در این مطالعه دوز دریافتی بیماران در ولتاژ کاری و ولتاژ با خطاهای تلرانس منفی.عملکرد دستگاههای سیتیاسکن است
 باال می باشد و در خطاهایی با تلرانس منفی کیفیت، و مشاهده شد که دوز دریافتی بیماران در صورت عدم صحت ولتاژ.و تعلیق محاسبه گردید
، کاهش تکرار آزمونهای پرتو شناسی، به طورکلی میتوان هدف برنامههای کنترل کیفی را افزایش کیفیت تصاویر.تصاویر تحت تاثیر قرار میگیرد
 کاهش میزان استهالك دستگاههای تصویر برداری و بهبود کیفیت تصاویر، کاهش دوز پرتو دریافتی پرسنل،کاهش دوز پرتو دریافتی بیمار
. بنابراین باید برنامه کنترل کیفی به دقت و در بازه زمانی کوتاهتر انجام شود.پرتوشناسی دانست
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Abstract
The voltage tube factor determines the intensity of the X-rays and It is directly related to the amount of
dose received, which incorrect voltage increases the exposure and decreases the image contrast. One of the
important factors in reducing the radiation dose is calibration and quality control and ensuring the quality
and operation of CT scanners. In this study, the received dose of patients at working voltage and voltage
with negative tolerance errors, acceptance criteria, correction and suspension were calculated And it was
observed that the dose received by patients is high in case of voltage inaccuracy and the quality of images
is affected in errors with negative tolerance. In general, the purpose of quality control programs can be to
increase the quality of images, reduce the frequency of radiological tests, reduce the dose of radiation
received by the patient, reduce the dose of radiation received by personnel, reduce the depreciation of
imaging devices and improve the quality of radiographic images. Therefore, the quality control program
must be done carefully and in a shorter period of time.
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 .1مقدمه
پرتو ایکس ،یکی از قدیمیترین و در حال حاضرگستردهترین شکل تصویربرداری پزشکی می باشد [1]،سیتیاسکن که
از مهمترین دستگاه های تصویر برداری بر پایه پرتو ایکس بشمار میآید ،بیشترین سهم پرتوگیری را تشکیل
میدهد] .[2,3دوز جذبی بافتها در سیتیاسکن جز باالترین دوزهای دریافتی توسط بیماران میباشد که اگاهی از
میزان دوز دریافتی و بهینه سازی دوز دریافتی حائز اهمیت می باشد] .[4,5,6مفهوم کنترل و اطمینان از کیفیت،
استفاده از روشی منظم برای تثبیت ،کنترل و بازرسی کار سیستم تصویربرداری تشخیصی است .دلیل اجرای برنامه
کنترل کیفی ،تولید تصاویر رادیوگرافیک با کیفیت باال با اعمال حداقل دوز پرتو بر اساس اصل آالرا 1است .برای عملی
کردن برنامه کنترل کیفی در سیتیاسکن پارامترهای مختلفی از قبیل ،kvp ،زمان ،شاخص دوز ،پهنای مقاطع تابش،
کیفیت پرتو ،کیفیت تصویر ،نشتی تیوب ،کولیماتور و  ...مورد ارزیابی قرار می گیرند] .[7هدف از این مطالعه ارزیابی
میزان دوز دریافتی اندامها در صحت و عدم صحت فاکتور تیوب ولتاژ میباشد ،که در صورت عملکرد نامناسب دستگاه
چه میزان دوز جذبی اندام ها افزایش پیدا میکند.

 .2مواد و روش
بمنظور محاسبه دوز از روش های مختلفی از جمله استفاده از فیلم  Tld ،و نرم افزارها استفاده میشود .در این مطالعه
از نرم افزار  Impact Dose 2.3استفاده گردیده است؛ که اساس کار آن شبیهسازی مونت کارلو میباشد؛ که در گزارش
SR252درسال  1993توسط  NRPBمنتشرشده است عمل می کند .با وارد کردن شرایط تابش و شرایط بیمار دوز
اندام ها و شاخص حجمی و وزنی دوز را محاسبه میکند].[8,9,10مزیت اصلی استفاده از این روش محاسبه دوز بی
هزینه و آسان و قابل دسترس بودن آن میباشد .پروتکل بیش از  200بیمار مذکر و مونث در محدوده سنی  1تا  5سال
( 107مذکر و  103مونث) با میانگین سنی  2/7سال در برنامه های کنترل کیفی از بیمارستان های سطح کشور جمع
آوری گردیده و مورد ارزیابی قرار گرفته و شرایط تابش به شرح جدول 1تعیین گردید؛ که محاسبه دوز با ولتاژ کاری،
میانگین ولتاژ استفاده شده برای بیماران در دستگاهایی با شرکت سازنده متفاوت و بازدهی آشکارسازی مختلف میباشد،
که در پروتکل ها با سه ولتاژ  100 ، 90و  110تحت اسکن قرار گرفته بودند صورت گرفته است.
جدول :1شرایط تابش دهی
محدوده سنی
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 .3بحث و نتایج
در دستگاههای سیتیاسکن منبع تولید پرتو ایکس همان تیوب پرتو ایکس است که در دستگاه های مختلف دارای
ابعاد و اشکال مختلفی است؛ اما کلیات و نحوه ی عملکرد آن یکسان می باشد .مبنای عملکرد تیوب بر اساس شتاب
گرفتن الکترونها در خالء و برخورد آن به یک هدف و تبدیل الکترون ها به پرتو ایکس است .در اثر برخورد الکترونهای
شتابدار به سطح آند و طبق پدیده ی برخورد ترمزی ،حدود یک درصد از این انرژی به پرتو ایکس و  99%به گرما
تبدیل میشود .هر چه اختالف پتانسیل (ولتاژ) بین آند و کاتد بیشتر باشد ،الکترونها شتاب بیشتری گرفته و طیف پرتو
ایکس دارای شدت و انرژی باالتری خواهد بود .در برنامه کنترل کیفی سیتیاسکن یکی از آزمون ها ،آزمون صحت ولتاژ
میباشد که به معیار پذیرش ،اصالح و تعلیق (معیار پذیرش خطای بدست آمده کمتر یا مساوی  10درصد مقدار تنظیمی؛
معیار اصالح ،خطای بدستآمده بین 10درصد تا 20درصد مقدار تنظیمی و معیار تعلیق خطای بدست آمده بیش از 20
درصد مقدار تنظیمی) برای سنجش عملکرد دستگاه تقسیم و انجام میشود].[12با وارد کردن شرایط تابش (جدول)1
در فایل ورودی نرم افزار دوز اندام ها با ولتاژکاری و ولتاژ با خطای  +10درصد (معیار پذیرش) ولتاژ با خطای  +20درصد
(معیار اصالح) و خطای  +30درصد (معیار تعلیق) و میزان جریان ثابت محاسبه گردید (جدول.)2

جدول  :2مقادیر دوز دریافتی بر حسب میلی گری
دوز جذبی mGy
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تیروئید
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13/400

16/432
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6/871

8/837
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مشاهدات نشان میدهد،که بیشترین میزان دوز دریافتی اندام تیروئید و کمترین مقدار پوست می باشد .با توجه به مقادیر
ارائه شده در جدول 2در معاینات سیتیاسکن قفسه سینه اندام های مانند تیروئید که لزومی بر پرتوگیری ندارند با
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انتخاب نادرست طول اسکن و محدوده تابش پرتوگیری بیشتری داشته که میتوان با محدود کردن طول اسکن به ناحیه
آناتومیکی و استفاده از شرایط تابشی مناسب با EffectiveDiameter 2بیمار که در محاسبات به طور میانگین  16/5سانتی

متر در نظر گرفته شده است کاهش داد .در خطاهایی با تلرانس منفی (پذیرش ،اصالح و تعلیق) مقادیر ولتاژ پایین بوده و با
توجه به ارتباط مستقیم ولتاژ و میزان دوز ،اندامها دوز کمتری دریافت می نمایند؛ که از محاسبه دوز صرف نظر گردید،
ولی باعث از دست رفتن کیفیت تصاویر میشود که باید مورد برسی قرار گیرد.

 .4نتیجه گیری
با توجه به اندیکاسیون درخواست معاینات سیتیاسکن قفسه سینه ،اندامهای مختلفی پرتوگیری مستقیم و غیرمستقیم
دارند ،بخصوص درکودکان که امید به زندگی بیشتر میباشد ،حائز اهمیت است .مشاهدات (جدول ،)2بیان کننده این
است که در صورت اختالل در عملکرد دستگاههای تصویربرداری بخصوص سیتیاسکن میزان پرتوگیری اندامها به
خصوص در کودکان کم سن که با انتخاب نادرست طول اسکن و شرایط پرتوگیری افزایشیافته و خطرات ناشی از
پرتو بخصوص سرطان افزایش می یابد؛ بنابراین دوز جذبی اندام ها طبق اصل آالرا تا حد ممکن باید پایین نگه داشته
شود .در این مطالعه میزان دوز دربافتی در ولتاژ کاری و خطاهایی با تلرانس مثبت مقادیر ولتاژ محاسبه گردیده که با
آگاهی از میزان دوز دریافتی باال در صورت عدم صحت ولتاژ ،دقت و حساسیت بیشتری در انجام آزمونهای کنترل
کیفی سیتیاسکن بخصوص آزمون صحت ولتاژ برای کاهش خطرات ناشی از پرتو سعی شود .همچنین در صورت عدم
صحت ولتاژ (تلرانس مثبت و منفی) کیفیت تصاویر نیز کاهش مییابد .بنابرین با توجه به اینکه دستگاههای سیتیاسکن
یک سری بیمارستانها قدیمی و اشتباهات تکنسین در انتخاب پروتکل ،اندام های تحت تابش دوز بیشتری دریافت می
کنند ،بهتر است میزان دوز دریافتی ناشی از عدم صحت عملکرد دستگاه که عامل قابل کنترل می باشد کم گردد .در
نتیجه لزوم انجام برنامه کنترل کیفی منظم و در دوره زمانی کمتر از یکسال مشهود می باشد.
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