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فصل 1

ماهیت رادیاسیون NATURE OF RADIATION

فیزیک PHYSICS

رادیاســیون ،انتقــال انــرژی از میــان فضــا و مــاده اســت .ممکــن
اســت بــه دو شــکل ایجــاد گــردد )1( :ذره ای

ساختار اتمی هسته ATOMIC STRUCTURE Nucleus

و ( )2الکترومگنتیک.

پروتــون هــا و نوتــرون هــا از  quarkســاخته شــده انــد .پروتــون
هــا دارای دو  up quarkو یــک  down quarkمــی باشــند و در
نتیجــه بــار  +1دارنــد .نوتــرون هــا از یــک  up quarkو دو  downاتــم هــای بزرگتــر بــه دلیــل توزیــع نابرابــر پروتــون هــا و نوتــرون
 quarkســاخته شــده انــد و بنابــر ایــن خنثــی هســتند.
هــا ناپایدارنــد و ممکــن اســت شکســته شــده و ذرات آلفــا ()α
گلــوان  :gدر ایجــاد نیــروی قــوی هســته ای شــرکت کــرده و یــا بتــا ( )βیــا اشــعه هــای گامــا ( )ϒآزاد نماینــد .ایــن فراینــد
کــوارک هــا را بــه پروتــون هــا و نوتــرون هــا بانــد کــرده و هســته رادیواکتیویتــی نامیــده مــی شــود.
رادیاسیون ذره ای PARTICULATE RADIATION

هــا را نیــز بــه یکدیگــر بانــد مــی کنــد.
یــک اتــم ناپایــدار بــا توتــرون هــای اضافــی ،بــا تدبیــل یــک نوتــرون
 :W Wbosonدر ایجــاد تداخــات ضعیــف شــرکت مــی کنــد ،در بــه یــک پروتــون ،یــک ذره – βو یــک نوترینــو ،متالشــی شــود.
ذرات – βمشــابه الکتــرون هــا هســتند.
ارتبــاط بــا تخریــب بتــا مــی باشــد.

 :Z Zbosonدر ایجــاد تداخــات ضعیــف شــرکت مــی کنــد ،در ذرات – βحاصــل از  Iodine-131رادیواکتیــو ،بــرای درمــان برخــی
ســرطان هــای تیروئیــد بــه کار مــی رود.
ارتبــاط بــا پراکندگــی نوترینــو مــی باشــد.

یــک اتــم ناپایــدار بــا پروتــون هــای اضافــی ،بــا تبدیــل یــک
اوربیتال های الکترون ELECTRON ORBITALS
پروتــون بــه یــک نوتــرون ،یــک ذره ( β+پوزیتــرون) و یــک نوترینــو،
هــر اوربیتــال تنهــا بــا دو الکتــرون مــی توانــد اشــغال شــود .اوربیتال متالشــی شــود .پوزیتــرون هــا بــه ســرعت در ترکیــب بــا الکتــرون
هــای نــوع  sکــروی هســتند .در هــر عنصــر ،ابتــدا اوربیتــال هــای هــا از بیــن رفتــه و دو اشــعه  ϒبوجــود مــی آیــد .ایــن واکنــش،
نــوع  sپــر مــی شــوند .ســپس اوربیتالهــای نــوع  pقــرار دارنــد کــه اســاسpositron emission tomography scanningاســت.
دو لــوب داشــته و در مرکــز هســته قــرار گرفتــه انــد .بعــد اوربیتــال
هــای نــوع  dهســتند کــه شــامل چهــار لــوب بــوده کــه در اطــراف توانایــی رادیاســیون ذره ای در یونیــزه کــردن اتــم هــا ،بســتگی بــه
هســته قــرار دارنــد .آنهــا دارای دو لــوب بــا یــک حلقــه مــی باشــند .جــرم ،ســرعت و بــار آنهــا دارد .ســرعت از دســت دادن انــرژی یــک
ذره ،هنگامــی کــه در امتــداد مســیر خــود از میــان مــاده (بافــت)
هیــچ اتــم شــناخته شــده ای بیــش از هفــت اوربیتــال نــدارد.
عبــور مــی کنــد ،انتقــال انــرژی خطــی آن ( )LETمــی باشــد.
یونیزاسیون IONIZATION
اشــعه هــای گامــا ،فوتــون مــی باشــند کــه فرمــی از رادیاســیون
اگر اتمی خنثی ،یک الکترون از دست بدهد ،تبدیل به یک یون مثبت الکترومگنتیــک اســت .اغلــب ایــن حالــت پــس از اینکــه هســته
شده و الکترون آزاد ،تبدیل به یک یون منفی می شود .این فرآیند یــک ذره  αیــا  βســاطع میکنــد یــا پــس از فیــژن یــا فیــوژن
تشکیل جفت یون ،یونیزاسیون نامیده می شود .یونیزاسیون یک اتم،
نیازمند انرژی کافی برای غلبه بر انرژی باندینگ الکترون می باشد ،هسته اتفاق می افتد.
که نیرویی الکترواستاتیک است که الکترون ها را به هسته باند می رادیاسیون الکترومگنتیک
کند .انرژی باندینگ یک الکترون ،بستگی به عدد اتمی آن اتم و نوع
ELECTORMAGNETIC RADIATION
اوربیتال دارد .عنصر با عدد اتمی باال ( Zباال) ،پروتون های بیشتری در
هسته خود دارند و بنابر این الکترونها را در هر اوربیتالی ،محکم تر از رادیاســیون الکترومگنتیــک ،حرکــت انــرژی از میــان فضــا بــه صورت
عناصری که با  Zکوچکتر ،باند می کنند.
ترکیبــی از میدانهــای الکتریکــی و مغناطیســی اســت و زمانــی کــه
ســرعت یــک ذره بــاردار الکتریکــی تغییــر مــی کنــد ،ایجــاد مــی
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شــود .اشــعه هــای ،ϒاشــعه هــای  ،Xاشــعه هــای مــاوراء بنفــش ،کاتد
نــور مرئــی ،رادیاســیون مــادون قرمــز (گرمــا) و امــواج رادیویــی،
کاتــد تیــوب اشــعه  xاز یــک فیالمنــت و یــک کاپ متمرکــز کننــده
همگــی نمونــه هایــی از رادیاســیون الکترومگنتیــک هســتند .اشــعه
تشــکیل شــده اســت .فیالمنــت ،منشــأ الکتــرون هــا در تیــوب اشــعه
هــای گامــا از درون هســته اتمهــای رادیواکتیــو منشــأ مــی گیرنــد.
 xبــوده و ســیم پیچــی از ســیم تنگســتن ،بــا قطــر  2mmو بــه
آنهــا معمــوال انــرژی باالتــری از اشــعه هــای  xدارنــد .اشــعه هــای
طــول  1cmیــا کمتــر مــی باشــد .فیالمنــت هــا معمــوال دارای
 xخــارج از هســته تولیــد مــی شــوند و نتیجــه تداخــل الکتــرون
حــدود  %1توریــوم مــی باشــند کــه انتشــار الکتــرون هــا از ســیم
هــا بــا هســته هــای اتمهــای بــزرگ در دســتگاه هــای اشــعه  xمــی
گــرم شــده را بســیار افزایــش مــی دهــد.
باشــند( .اشــعه هــای مــاوراء بنفــش ،اشــعه هــای  xو اشــعه هــای
گامــا) دارای انــرژی باالتــر رادیاســیون هســتند ،قــادر بــه یونیــزه فیالمنــت در یــک کاپ متمرکــز کننــده قــرار دارد کــه یــک صفحــه
منعکــس کننــده مقعــر ،بــا بــار منفــی و از جنــس مولیبــدن اســت.
کــردن مــاده مــی باشــند.
شــکل ســهمی کاپ متمرکــز کننــده ،الکتــرون هــای ســاطع شــده از
تئــوری کوانتومــی ،رادیاســیون الکترومگنتیــک را بــه صــورت بســته
فیالمنــت را بــه طــور الکترواســتاتیک ،بــه شــکل یــک پرتــو باریــک
هــای مجــزا و کوچــک انــرژی در نظــر مــی گیــرد کــه فوتــون
متمرکــز نمــوده و بــه ســوی یــک ناحیــه مســتطیلی بــر روی آنــد
نامیــده مــی شــود .هــر فوتــون بــا ســرعت نــور حرکــت کــرده و
بــه نــام فــوکال اســپات (نقطــه کانونــی) هدایــت مــی کنــد.
دارای مقــدار مشــخصی انــرژی مــی باشــد.
ANODE
آند
تئــوری کوانتــوم در ارتبــاط دادن داده هــای آزمایشــگاهی مربــوط به
تداخــل رادیاســیون بــا اتــم هــا ،پدیــده فوتوالکتریــک و تولیــد اشــعه آنــد در تیــوپ اشــعه  ،xاز یــک تارگــت تنگســتنی کــه در یــک پایــه
 xموفــق بــوده اســت .تئــوری موجــی رادیاســیون الکترومگنتیــک مســی جایگذاری شــده ،تشــکیل شــده اســت.
بیــان میکنــد کــه رادیاســیون بــه شــکل امــواج انتشــار مــی یابنــد،
تنگســتن عنصــری اســت کــه ویژگــی هــای فراوانــی بــه عنصــر یــک
مشــابه امواجــی کــه از بهــم خــوردن آب ایجــاد مــی شــود.
مــاده ایــده آل بــرای تارگــت دارد ،کــه شــامل مــوارد زیــر مــی
همــه امــواج الکترومگنتیــک بــا ســرعت نــور ( )c=3.0×108m/sباشــد:
CATHODE

در خــاء حرکــت مــی کننــد.

•عدد اتمی باال ()74

تئــوری موجــی بــرای بررســی رادیاســیون در جســم ،زمانــی کــه
میلیــون هــا کوانتــوم آزمایــش مــی شــوند ،مفیدتــر اســت ،ماننــد
•هدایت گرمایی باال ()173W.m-1.K-1
آزمایشـ�اتی کـ�ه در مـ�ورد تفـ�ر ق ( ،)refractionانعــکاس (�re
•فشار تبخیر پایین در دماهای کارکرد تیوب اشعه x
 ،)flectionانکســار ( ،)diffractionتداخــل ( )interferenceو
پالریزاســیون انجــام مــی شــود.
تبدیــل انــرژی جنبشــی الکتــرون هــا بــه فوتــون هــای اشــعه ،x
معمــوالً فوتــون هــای پرانــرژی ماننــد اشــعه  xو اشــعه  ،γبــر فرآینــدی ناکارآمــد اســت کــه در آن بیــش از  %99انــرژی جنبشــی
حســب انــرژی شــان (الکتــرون ولــت) ،فوتــون هــای بــا انــرژی الکتــرون بــه گرمــا تبدیــل مــی شــود .تارگتــی کــه از مــاده ای
متوســط (ماننــد؛ نــور مرئــی و امــواج مــاوراء بنفــش) بــر حســب بــا عــدد اتمــی بــاال ســاخته شــده باشــد ،بیشــترین کارآیــی را در
طــول موجشــان (نانومتــر) و فوتــون هــای کــم انــرژی (ماننــد؛ تولیــد اشــعه  xدارد.
•نقطه ذوب باال ()34220C

امــواج رادیویــی  )FM, AMبــر حســب فرکانــس شــان ( MHz ,فشــار تبخیــر پاییــن تنگســتن در دماهــای بــاال ،بــه حفــظ خــاء در
 )KHzمشــخص مــی شــوند.
دماهــای بــاالی کارکــرد کمــک مــی کنــد.

تیوب اشعه X-RAY TUBE X
فــوکال اســپات ناحیــه ای بــر روی تارگــت اســت کــه کاپ متمرکــز
تیــوب اشــعه  xاز یــک کاتــد و یــک آنــد تشــکیل شــده اســت کــه کننــده ،الکتــرون هــا را بــه آن ســو هدایــت کــرده و اشــعه هــای x
از آن تولیــد مــی شــوند.
درون یــک محفظــه یــا تیــوب شیشــه ای خــأ قــرار دارد.
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شــارپنس تصویــر رادیوگرافــی بــا کاهــش ســایز فــوکال اســپات ،جریان تیوب
افزایــش مــی یابــد .امــا بــا کاهــش ســایز فــوکال اســپات ،گرمــای
ترانســفورمر فیالمنــت ،ولتــاژ جریــان متنــاوب ( )ACورودی بــه
تولیــدی در واحــد ســطح تارگــت بیشــتر مــی شــود .چــون الکتــرون
مــدار فیالمنــت را بــه حــدود  10ولــت کاهــش مــی دهــد.
هــا روی ســطح بزرگــی از تارگــت پخــش مــی شــوند ،برای اســتفاده
از مزایــای یــک فــوکال اســپات کوچــک ،تارگــت نســبت بــه پرتــو شمارشــگر  ،kVpولتــاژ را در ســمت ولتــاژ پاییــن ترانســفورمر
الکتــرون هــا بــا زاویــه قــرار داده مــی شــود .اگــر ســایز ظاهــری انــدازه مــی گیــرد.
فــوکال اســپات از موقعیتــی عمــود بــر پرتوالکترونــی دیــده شــود
میــزان عــددی  MAبــر روی کنتــرل کننــده جریــان تیــوب ،بــه
(فــوکال اســپات مؤثــر) ،کوچــک تــر از ســایز واقعــی فــوکال اســپات
ایــن جریــان تیــوب اشــاره دارد کــه معمــوال حــدود  10MAبــوده
اســت .بــه طــور معمــول ،تارگــت حــدود  20درجــه نســبت بــه
و توســط میلــی آمتــر ( )milliammeterانــدازه گیــری مــی شــود.
اشــعه مرکــزی پرتــو اشــعه  xشــیب دارد .فــوکال اســپات مؤثــر
Tube Voltage
حــدود  1mm×1mmاســت .فــوکال اســپات واقعــی ،حــدود ولتاژ تیوب
 1mm×3mmاســت.
بــرای اینکــه انــرژی کافــی بــرای تولیــد اشــعه  xبــه الکتــرون هــا
Tube current

روش دیگــر پراکنــده نمــودن گرمــا از یــک فــوکال اســپات کوچــک ،داده شــود بــه یــک ولتــاژ پاییــن بیــن آنــد و کاتــد نیــاز اســت .ولتــاژ
اســتفاده از یــک آنــد دوار ( )rotating anodeاســت .در ایــن واقعــی بــه کار رفتــه در یــک دســتگاه اشــعه  ،xبــا اتوترانســفورمر
طــرح ،تارگــت تنگســتنی بــه شــکل دیســک بــول ( )bevelشــده تنظیــم مــی شــود.
اســت کــه هنــگام کارکــرد تیــوب ،مــی چرخــد .در نتیجــه الکتــرون کاربــر بــا اســتفاده از  ،kvp selectorاتــو ترانســفورمر را تنظیــم
هــا بــه نواحــی متعــددی از تارگــت برخــورد کــرده ،ســبب عریــض کــرده و ولتــاژ اولیــه حاصــل از منابــع ورودی را بــه ولتــاژ ثانویــه
شــدن فــوکال اســپات بــه میزانــی متناســب بــا محیــط دیســک بــول دلخــواه تبدیــل مــی نمایــد .ولتــاي ثانویــه انتخابــی ،بــرای ســیم
شــده مــی گــردد و گرمــا در سراســر ایــن ناحیــه وســیع ،پخــش پیــچ اولیــه ترانســفورمر ولتــاژ بــاال بــه کار مــی رود .کــه پیــک
مــی شــود.
ولتــاژ جریــان ورودی ( )110Vرا بیــن  60000تــا  120000ولــت
( 120kVpتــا  )60بــاال مــی بــرد.

آندهــای دواری در دســتگاههای اشــعه ایکــس دندانــی داخــل
دهانــی بــه کار نمــی رونــد ،امــا گاهــی در واحدهــای ســفالومتری ،شمارشــگر ( ،kVp dial) kVpپیــک ولتــاژ کاربــردی بیــن آنــد و
ً
معمــوال در دســتگاه هــای  cone-beamو همیشــه در دســتگاه کاتــد را نتخــاب مــی کنــد.
هــای اشــعه ایکــس  CTپزشــکی ،کــه نیــاز بــه خروجــی بــاالی
رادیاســیون بــرای اکســپوژرهای طوالنــی تــر دارنــد ،اســتفاده مــی تقریبـاً همــه دســتگاههای اشــعه  xمعمــول ،خــود یــک ســو شــونده
هستند .
شــوند.
دســتگاههای اشــعه  xدندانــی ای تولیــد مــی کننــد کــه در آن
POWER SUPPLY
منبع نیرو		
منبــع نیــروی یــک ســو شــونده تمــام مــوج و بــا فرکانــس بــاال
عملکردهای اولیه منبع نیروی یک دستگاه اشعه  xعبارتند از:
بــرای یــک ولتــاژ و دانســیته رادیوگرافــی معیــن ،تصاویــر حاصــل از
•فراهــم نمــودن یــک جریــان ولتــاژ پاییــن بــرای گــرم کــردن ایــن دســتگاههای پتانســیل ثابــت ،مقــدار ســایه هــای خاکســتری
بیشــتری داشــته و بیمــار در مقایســه بــا دســتگاههای اشــعه x
فیالمنــت تیــوب اشــعه x
معمولــی ،دوز کمتــری دریافــت مــی کنــد.
•ایجــاد یــک اختــاف پتانســیل بــاال بــرای شــتاب دادن بــه
TIMER
		
الکتــرون هــا از کاتــد بــه ســمت فــوکال اســپات بــر روی آنــد .تایمر
تیــوب اشــعه  xو دو ترانســفورمر ،درون یــک پوشــش فلــزی کــه از بــرای کنتــرل زمــان اکســپوژر اشــعه  ،xیــک تایمــر در مــدار بــا
نظــر بــار الکتریکــی خنثــی مــی باشــد ،قــرار دارد کــه ســر ( )headولتــاژ بــاال قــرار گرفتــه اســت.
دســتگاه اشــعه  xنامیــده مــی شــود.
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توان تیوپ و چرخه کار
TUBE RATING AND DUTY CYCLE
ظرفیــت ذخیــره گرمایــی در آندهــای تیــوب هــای تشــخیصی
دندانــی حــدود  20KHUمــی باشــد .چرخــه کار مربــوط بــه تعــداد
اکســپوژرهای متوالــی اســت کــه بــدون گــرم شــدن بیــش از حــد
آنــد مــی تــوان انجــام داد .فاصلــه بیــن اکســپوژرهای متوالــی بــرای
پراکنــده شــدن گرمــا بایــد بــه قــدر کافــی طوالنــی باشــد .ایــن
ویژگــی ،تابعــی از انــدازه آنــد kvp ،و  MAاکســپوژر و روش بــکار
رفتــه بــرای خنــک کــردن تیــوب اســت.
اشعه برمزاشتراالنگ
BREMSSTRAHLUNG RADIATION

تارگــت شــرکت مــی کننــد .در نتیجــه ،یــک الکتــرون پــس از
تداخــات متوالــی بــا هســته هــای تنگســتن ،مقادیــر متفاوتــی از
انــرژی را حمــل مــی کنــد.
اشعه اختصاصی
CHARACTERISTIC RADIATION
اشــعه اختصاصــی تنهــا بخــش کوچکــی از فوتــون هــای یــک پرتــو
اشــعه  xرا تشــکیل مــی دهــد .یــک الکتــرون برخــوردی ،یــک
الکتــرون داخلــی را از تارگــت تنگســتنی خــارج کنــد .یــک الکتــرون
بــه ســرعت از اوربیتــال خارجــی ،جــذب مــکان خالــی موجــود در
اوربیتــال داخلــی کاهــش یافتــه مــی شــود .وقتــی الکتــرون خارجــی
جایگزیــن الکتــرون جابجــا شــده مــی گــردد ،فوتونــی بــا انــرژی
ای معــادل تفــاوت انــرژی هــای باندینــگ دو اوربیتــال ســاطع مــی
شــود .انــرژی هــای فوتــون هــای اختصاصــی مجــزا اســت.
زمان اکسپوژر ()s

توقــف ناگهانــی یــا کنــد شــدن الکتــرون هــای پرســرعت توســط
هســته تنگســتن در تارگــت ،فوتــون هــای برمزاشــتراالنگ را ایجــاد
تغییــر زمــان اکســپوژر – معمــوالً بــر حســب کســرهایی از ثانیــه
م یکنــد کــه منبــع اولیــه رادیاســیون از تیــوپ اشــعه  xمــی باشــند
( )sانــدازه گیــری مــی شــود – طــول مــدت اکســپوژر و در نتیجــه
(برمزاشــتراالنگ در زبــان آلمانــی بــه معنــی "اشــعه ترمــزی"
تعــداد فوتــون هــای تولیــد شــده را تغییــر مــی دهــد .وقتــی زمــان
اســت).
اکســپوژر دو برابــر مــی شــود ،تعــداد فوتــون هــای تولیــد شــده
کارایــی تولیــد اشــعه  ،xمتناســب بــا مربــع عــدد اتمــی تارگــت بــا همــه انــرژی هــای متفــاوت موجــود در طیــف اشــعه  xســاطع
اســت؛ تداخــات برمزاشــتراالنگ ،فوتــون هــای اشــعه  xرا بــه شــده ،دو برابــر مــی شــوند (امــا) دامنــه انــرژی هــای فوتــون بــی
تغییــر مــی مانــد.
صــورت طیــف پیوســته ای از انــرژی تولیــد مــی کننــد.
EXPOSURE TIME

ایــن تیــوب طیــف پیوســته ای از فوتــون هــای اشــعه  xرا بــا دامنــه جریان تیوب ()MA
ای از انــرژی هــا ،تــا حداکثــر  kevتولیــد مــی کنــد .دالیــل ایجــاد
کمیــت رادیاســیون تولیــد شــده توســط تیــوب اشــعه ( xبــرای
ایــن طیــف پیوســته در زیــر آمــده اســت:
مثــال؛ تعــداد فوتــون هایــی کــه بــه بیمــار و فیلــم مــی رســند)،
•اختــاف ولتــاژی کــه بیــن تارگــت و فیالمنــت بــه طــور پیوســته بــا جریــان تیــوب ( )MAو زمــان کارکــرد تیــوب نســبت مســتقیم
(CURRENT TUBE (mA

تغییــر مــی کنــد ،موجــب مــی شــود کــه الکتــرون هــای دارد.
برخــوردی بــه تارگــت ،ســطوح متفاوتــی از انــرژی جنبشــی
پیک ولتاژ تیوب ()kVp
داشــته باشــند.
)TUBE VOLTAGE PEAK (kVp
•الکتــرون هــای بمبــاران کننــده بــا فواصــل متفاوتــی از هســته
هــای تنگســتن عبــور میکننــد بنابــر ایــن بــه میــزان متفاوتــی افزایــش  kVpیــک دســتگاه اشــعه  xمــوارد زیــر را افزایــش مــی
منحــرف مــی شــوند .در نتیجــه ،مقادیــر متفاوتــی از انــرژی را بــه دهــد؛
شــکل فوتــون هــای برمزاشــتراالنگ از دســت مــی دهنــد.
•تعداد فوتون های تولید شده
•بیشــتر الکتــرون هــا پیــش از آنکــه همــه انــرژی جنبشــی شــان
•انرژی متوسط فوتون ها
را از دســت بدهنــد ،در چندیــن تداخــل برمزاشــتراالنگ در
•حداکثر انرژی فوتون ها
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فیلتراســیون ذاتــی اکثــر دســتگاههای اشــعه  ،xدر محــدوده ای مــی شــود – بــه دلیــل جــذب افتراقــی ســاختارهای آناتومیکــی کــه
از آنهــا عبــور میکنــد ،از نظــر فضایــی هتــروژن مــی باشــد .ایــن
معــادل  005تــا  2میلــی متــر آلومینیــوم اســت.
تفــاوت در اکســپوژر فیلــم یــا سنســور دیجیتــال ســبب تشــکیل
یــک تصویــر رادیوگرافــی میشــود.
کولیماسیون COLLIMATION
در یــک پرتــو اشــعه  xدندانــی ،ســه روش تعضعیــف پرتــو وجــود
کولیماتــور گــرد صفحــه ضخیمــی از یــک مــاده رادپواپــک (معمــوال دارد:
ســرب) بــا دهانــه ای گــرد اســت کــه در مرکــز خروجــی ســرتیوب
•پراکندگی کوهرنت
اشــعه  xقــرار گرفتــه و پرتــو اشــعه  xاز میــان آن خــارج مــی شــود.
•جذب فوتو الکتریک
کولیماتورهــای مســتطیلی ســایز پرتــو را بــه اندکــی بزرگتــر از
•پراکندگی کمپتون
فیلــم اشــعه  xمحــدود کــرده و ســبب کاهــش بیشــتر اســکپوژر
بیمــار مــی گردنــد .کولیماســیون پرتــو اشــعه  ،xاز حجــم اکســپوژ حــدود  %9از فوتــون هــای اولیــه بــدون تداخــل از بافتهــای بیمــار
شــده و در نتیجــه تعــداد فوتــون هــای پراکنــده ای کــه بــه فیلــم عبــور کــرده و بــرای تشــکیل تصویــر بــه سنســور برخــورد مــی
مــی رســند ،مــی کاهــد و ســبب کاهــش اکســپوژر بیمــار و بهبــود کننــد.
تصاویــر مــی گــردد.
پراکندگی کوهرنت
COHERENT SCATTERING
تغییــر فاصلــه بیــن تیــوب اشــعه  xو بیمــار ،هماننــد تغییــر از 		
دســتگاهی بــا تیــوب راهنمــای کوتــاه بــه نوعــی بــا تیــوب راهنمــای
پراکندگــی کوهرنــت (کــه بــه عنــوان پراکندگــی ،Rayleigh
بلنــد ،تأثیــر محسوســی بــر روی اکســپوژر پوســتی دارد.
کالســیک ،یــا االســتیک نیــز شــناخته مــی شــود) .فوتــون
تداخالت اشعه  xبا ماده
برخــوردی ،ســبب برانگیختگــی لحظــه ای اتــم بــا فرکانســی مشــابه
INTERACTION OF X RAYS WITH MATTER
هنگامــی کــه پرتــو از بیمــار عبــور مــی کنــد ،از شــدت آن کاســته
مــی شــود (تضعیــف مــی شــود) ،ایــن تضعیــف ( ،)attenuationبه
ایــن دلیــل ایجــاد مــی شــود کــه فوتــون هــا در پرتــو ،یــا بوســیله
اتــم هایــی در بافتهــای جــاذب ،جــذب مــی شــوند یــا اینکــه بــه
خــارج از پرتــو پراکنــده مــی شــوند.

فوتــون ورودی مــی شــود .ســپس فوتــون برخــوردی از بیــن مــی
رود.

جذب فوتو الکتریک
PHOTOELECTIC ABSORPTION

جــذب فوتــو الکتریــک در تصویربــرداری تشــخیصی ،نقــش اساســی
در تداخــات جذبــی ( ،)absorption interactionsفوتــون دارد زیــر عامــل اصلــی تشــکیل تصویــر اســت .فوتــون هــای
هــا اتــم هــای جــاذب را یونیــزه کــرده ،انــرژی خــود را بــه انــرژی اختصاصــی ایجــاد شــده آنقــدر کــم انــرژی هســتند کــه درون بیمــار
جنبشــی الکترونهــای خــارج شــده منتقــل کــرده و از بیــن مــی جــذب شــده و فیلــم را مــه آلــود نمــی نماینــد.
رونــد .در تداخــات پراکندگــی ( )scattering interactionsنیــز،
میــزان تداخــات فوتوالکتریــک ،مســتقیما بــا تــوان ســوم عــدد
فوتــون هــا بــا اتــم هــای جــاذب تداخــل دارنــد ،امــا پــس از آن در
اتمــی مــاده جــاذب تغییــر مــی نمایــد.
جهتــی دیگــر بــه حرکــت خــود ادامــه مــی دهنــد .میــزان ایــن
تداخــات بــه نــوع بافــت اکســپوژ شــده بســتگی دارد .اســتخوان ،اختــاف زیــاد بیــن جــذب فوتــون هــا توســط بافتهــای نــرم و
بیشــتر تمایــل بــه جــذب فوتــون هــای اشــعه  xدارد ،در حالــی ســخت ،ایجــاد یــک تصویــر رادیوگرافــی را ممکــن مــی ســازد.
کــه بافتهــای نــرم بیشــتر بــه آنهــا اجــازه عبــور میدهنــد .اگــر چــه ایــن تفــاوت جــذب فوتوالکتریــک بــه راحتــی در رادیوگرافــی هــای
پرتــوی کــه بــه بیمــار برخــورد مــی کنــد ،از نظــر فضایــی همــوژن دندانــی بــه شــکل اختــاف دانســیته اپتیــکال مینــا ،عــاج ،پالــپ،
اســت ،پرتــو باقیمانــده – پرتــو تضعیــف شــده ای کــه از بیمــار خارج اســتخوان و بافــت نــرم دیــده مــی شــود.
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احتمــال تداخــل کامپتــون ،بــا دانســیته الکترونــی مــاده جــاذب
نســبت مســتقیم دارد.

		
تضعیف پرتو

BEAM ATTENUATION

اصــوالً میــزان جــذب پرتــو بــه انــرژی پرتــو و ضخامــت و دانســیته
مــاده جــاذب بســتگی دارد.

رادیاســیون یونیــزان ،در واحــد جــرم هــر نــوع مــاده اســت.
واحــد  SIآن گــری مــی باشــد کــه  1Gyمعــادل  1J/Kgاســت.
واحــد قدیمــی دوز جذبــی)rad (radiation absorbed dose ،
اســت Gy .معــادل  100radمــی باشــد.
دوز معادل
EQUIVALENT(RADIATION-WEIGHTED
)DOSE

 ،HVLضخامتــی از یــک مــاده جــاذب ماننــد آلومینیــوم اســت
کــه بــرای کاهــش نیمــی از تعــداد فوتــون هــای اشــعه  xعبــوری از دوز معــادل ( )HTبــرای مقایســه اثــرات بیولوژیــک انــواع مختلــف
آن مــورد نیــاز مــی باشــد .گاهــی عناصــر نــادر زمینــی بــه عنــوان رادیاســیون بــر روی یــک بافــت یــا ارگان ،اســتفاده مــی شــود.
فیلتــر بــکار مــی رونــد ،زیــرا انــرژی باندینــگ اوربیتــال  ،1Sیــا  Kواحــد دوز معــادل ،ســیورت ( )Svاســت .واحــد قدیــم دوز معــادل،
 edgesآنهــا ،جــذب فوتــون هــای پرانــرژی را بــه شــدت افزایــش  )rem (roentgen equivalent manاســت.
مــی دهــد.
اکسپوژر		

EXPOSURE

دوز موثر		

EFFECTIVE DOSE

اکســپوژر ،انــدازه گیــری توانایــی اشــعه هــای  xیــا  γبــرای
دوز موثــر ( )Eبــرای ارزیابــی میــزان خطــر در انســانها بــه کار مــی
یونیزاســیون هــوا اســت .بــه صــورت میــزان بــار در تــوده هــوا انــدازه
رود .مقایســه میــزان خطــر ناشــی از یــک اکســپوژر دندانــی بــا
گیــری مــی شــود .قبـ ً
ا ،ایــن واحــد رونتگــن ( )Rنامیــده مــی شــد.
خطــر ناشــی از مثــ ً
ا بررســی رادیوگرافــی قفســه ســینه ،دشــوار
رونتگــن بــه طــور گســترده ای توســط واحــد معــادل  S1آن یعنــی
اســت ،زیــرا بافتهــای مختلــف بــا رادیوسنســیتیویتی هــای متفــاوت،
 air kermaجایگزیــن شــده اســت.
اکســپوز مــی شــوند.
مقایســه رادیوسنســیتیویتی هــای بافتهــای مختلــف بــا  WTانــدازه
گیــری مــی شــود .فاکتورهــای وزنــی بافتــی ()ICRP 2007
AIR KERMA
شــامل مغــز قرمــز اســتخوان ،پســتان ،کولــون ،ریــه و معــده همگــی
وقتــی اشــعه بــا مــاده تداخــل مــی کنــد ،از طریــق جــذب
0012؛ گنادهــا 008؛ مثانــه مــری ،کبــد و تیروئیــد همگــی 004؛
فوتوالکتریــک و پراکندگــی کامپتــون ،در الکتــرون هــای انــرژی
ســطح اســتخوان ،مغــز ،غــدد بزاقــی و پوســت همگــی 001؛ و ســایر
جنبشــی ایجــاد مــی کنــد.
بافتهــای اختصاصــی مجموعــا  0012میباشــند .واحــد دوز موثــر Sv
 Kermaمخفــف  kinetic energy released in matterاســت اســت.
و انــرژی جنبشــی انتقــال یافتــه از فوتــون هــا بــه الکترونهــا را
انــدازه مــی گیــرد و بــا واحدهــای دوز (گــری  )Gyبیــان مــی شــود
کــه  1Gyمعــادل  1J/kgاســت ،Kerma .مجمــوع مقادیــر انــرژی
هــای جنبشــی همــه ذرات بــاردار آزاد شــده توســط رادیاســیون
یونیــزان غیــر بــاردار (ماننــد اشــعه  )xدر یــک نمونــه از مــاده،
تقســیم بــر جــرم نمونــه مــی باشــد .مقادیــر  kermaکــه در هــوا
بــه دســت مــی آینــد air kerma ،نامیــده مــی شــوند.
		
دوز جذبی

ABSORBED DOSE

دوز جذبــی ،انــدازه گیــری کل انــرژی جــذب شــده توســط هــر نــوع
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