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Calculation of the Received dose to the gonads arising from
some common diagnostic radiography
Hasan Zarghani1, Mohammad Taghi Bahreyni Toossi2
Background and Aim: The basic aim in radiography is to scan a clear image from the body organs, but the
issue of the patient's protection against the harmful effects of ionizing radiation should never be
neglected.The present study aimed at calculating the received drug to the perigonadic areas during
radiography.
Materials and Methods: In the current study thermoluminescence dosimeter was used to measure the dose
absorbed by the skin.Dap values for each examination and also the patients demographic information such as
age, body size, weight; and radiographic setting like mA, time, kVp , and focal spot distance from thefilm
were recorded. Gonadal doses were calculated using PCXMC software (V: 2).
Results: Maximum dose received by the testicles in the pelvis AP projection was 0.45 mGy and for the
ovaries in abdomen PA it was, 0.306 mGy. Minimum dose received by the testicles and ovaries in lumbar
LAT was 0.065 and 0.101, respectively.
Conclusion: One of the ways for patients’ gonadal dose reduction is to use appropriate shields for
radiosensitive organs such as gonads. Hence,it is recommended to use appropriate shields for testicles
because of their high radiosensitivity.
Key Words: Skin absorbing dose, Thermoluminescent dosimeter, Organ doses, Gonad doses, Shield,
Radiography.
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مقاله اصیل پژوهشی

محاسبه دوز رسیده به گنادها ناشی از برخی راديوگرافی تشخیصی رايج

چکیده
زمینه و هدف:

در راديوگرافي بيماران قطعاً حفاظت مناطق حساس از جمله گنادها ،از اهميت زيادي برخوردار است .هدف از مطالعه حاضر ،محاسبه دوز پرتوي
رسيده به گنادها در راديوگرافيهاي ناحيه مجاور گنادها بود.
روش تحقیق :در اين مطالعه از دوزيمترهاي ترمولومينسانس ( )TLDبراي اندازهگيري دوز ورودي پوست استفاده شد .مقدار DAP
براي هر معاينه و همچنين اطالعات مربوط به بيماران شامل :سن ،قد ،وزن و شرايط راديوگرافي از قبيل ميليآمپر ،زمان ،کيلوولتاژ
پيک و فاصله فيلم تا کانون ثبت گرديد و با استفاده از نرمافزار  PCXMC 2دوز گنادها محاسبه شد.
يافتهها :بيشترين مقدار دوز رسيده به بيضهها در نماي قدامي -خلفي لگن  0/54 mGyو براي تخمدان نيز بيشترين مقدار در نماي
قدامي -خلفي شکم  0/603 mGyمشاهده شد .کمترين مقدار ميانگين دوز رسيده به بيضهها و تخمدان مربوط به نماي جانبي کمر و
بهترتيب برابر  0/034 mGyو  0/101 mGyبود.
نتیجهگیري :يکي از راهکارهاي کاهش دوز پرتوي رسيده به بيماران و بهويژه گنادها استفاده از حفاظهاي مناسب براي ارگانهاي
حساس به پرتو ميباشد .با توجه به اينکه دوز دريافتي بيضهها در راديوگرافي لگن زياد ميباشد؛ از اين رو استفاده از حفاظهاي
مناسب بهخصوص براي بيضهها در راديوگرافي لگن اکيداً توصيه ميگردد.
واژههاي كلیدي :حفاظ ،راديوگرافي ،دوز گنادها ،دوز ورودي پوست ،دوزيمتري ترمولومينسانس.
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند3196 .؛ .301-303 :)2( 24
دريافت3191/30/26 :
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ارگانهاي بسيار حساس و البته مهم در بحث حفاظت
پرتويي ،گنادها ميباشند .بهدليل اينکه گنادها داراي
سلولهاي تمايزنيافته ميباشند ،به پرتو حساسيت بااليي
نشان ميدهند .از طرف ديگر ،چون اين ارگانها در توليد مثل
دخيل هستند ،آسيب پرتويي به آنها ميتواند منجر به
آسيبهاي ژنتيکي در فرزندان فرد تابشديده شده و اين
آسيب به نسلهاي بعد نيز قابل انتقال خواهد بود (.)0،10
يکي ديگر از مواردي که به آثار پرتوگيري گنادها مرتبط
ميشود ،تأثير پرتو بر غلظت و تعداد اسپرمها و ميزان قدرت
باروري آنها است .پرتوگيري غدد جنسي مردان از پرتوهاي
يونيزان ممکن است باروري آنها را بسته به ويژگيهاي
اسپرم تحت تأثير قرار دهد که به نوبه خود منجر به کاهش
توانايي اسپرم براي بارورسازي تخمک يا افزايش خطر اوليه از
دست دادن جنين شود .اولين نوع اثر پرتوهاي يونيزان بر
اسپرم ،مربوط به غلظت آن ميشود .اثر وابسته به دوز
پرتوهاي ايکس بر توليد اسپرم ،در جمعيتي از زندانيان سالم
بهطور واضح و روشن نشان داده شده است (.)11،11
در دوز رسيده به گنادها در راديوگرافي ،عالوه بر پرتوهاي
مستقيم ،پرتوهاي پراکنده يا ثانويه نيز نقش عمدهاي دارند .از
اين رو ،تالش جهت اندازهگيري دوز رسيده به اندامهاي
حساسي مانند گنادها در معاينات مختلف تشخيصي با
پرتوهاي ايکس ،بهخصوص معاينات اندامهايي که در آنها
گنادها در ميدان تابشي قرار دارد يا گنادها در نزديکي ميدان
تابشي قرار ميگيرند ،از اهميت بااليي برخوردار است.
روش تحقیق
اين مطالعه در  0مرکز راديولوژي موجود در شهرستان
سبزوار وابسته به دانشگاه علوم پزشکي و براي چهار نماي
راديوگرافي مهرههاي کمري قدامي -خلفي و جانبي ،شکم و
لگن قدامي -خلفي انجام شد .اين مطالعه بر روي  110بيمار
بالغ از هر دو جنس ،در بازه وزني  50-108کيلوگرم انجام
شد .بهدليل اينکه براي برخي بيماران بيش از يک
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مقدمه
هدف اصلي تهيه عکسهاي راديوگرافي ،گرفتن
عکسهايي با کيفيت باال از اعضاي بدن بيماران است .با اين
وجود حفاظت بيماران در برابر اثرات زيانبار پرتوهاي يونساز
را نبايد ناديده گرفت ( )1،1براي انجام يک معاينه راديوگرافي،
همواره بايد سه اصل توجيهپذيري ،بهينهسازي حفاظت و
محدودکردن دوز افراد و خطرات آن مورد توجه قرار گيرد
( .)6،5آزمايشاتي که فوايد انجام آن براي بيمار ،بيش از
آسيبهاي ناشي از عدم بکارگيري آزمايش باشد و دوز بيمار
تا حد عملي و قابل قبول پايين باشد توجيهپذير هستند .براي
ارتقاء بهينهسازي حفاظت بيمار در آزمايشات تشخيصي
پزشکي ( ،)4اندازهگيري منظم دوز بيمار در تمامي بخشهاي
پرتوشناسي و تعيين سطوح دوز مرجع ضروري است ،به اين
دليل که تصويربرداري تشخيصي ،بزرگترين منبع پرتوگيري
مصنوعي ميباشد؛ بهطوري که راديولوژي تشخيصي و
پزشکي هستهاي در حدود  00درصد دوز مؤثر تجمعي ناشي
از منابع مصنوعي را در اياالت متحده موجب ميشوند .طبق
گزارش National Council on ( NCRP 130
،)Radiation Protection and Measurements
پرتوگيري پزشکي عامه مردم در اياالت متحده نزديک به
نيمي از پرتوگيري از کل منابع را در بر ميگيرد ( .)3از اين
رو ،توجه روزافزون به بهينهسازي حفاظت بيماران و
توجيهپذيربودن انجام آزمونهاي تشخيص پزشکي با
پرتوهاي يونساز در سراسر جهان صورت ميگيرد .چنين
اندازهگيريهايي در جهت بهينهسازي حفاظت پرتويي بيماران
ميتواند منجر به ايجاد و کنترل استانداردهاي يک آزمون
مطلوب گردد .اندازهگيري دوز ورودي پوست براي معاينات
مختلف تشخيص پزشکي ،عالوه بر افزايش آگاهي عمومي از
ميزان پرتوگيري بيماران ،ميتواند معياري براي مقايسه دوز
بيماران در مراکز پرتونگاري مختلف باشد ( .)8،0يکي ديگر از
فاکتورهاي مهم در ارزيابي خطرات پرتو ،ميزان دوز رسيده به
ارگانهاي حساس به پرتو ميباشد .در اين ميان يکي از
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پوست و اطالعات بيماران توسط نرمافزار  PCXMCمورد
تجزيه و تحليل قرار گرفت و دوز گنادها از آن نرمافزار
استخراج شد .نرمافزار مورد نظر از فانتوم استاندارد
هرمافروديت جهت بررسي سنين مختلف براي شبيهسازي
استفاده ميکند .به کمک اين محاسبات ،ميانگين دوز گنادها
براي چهار نوع راديوگرافي رايج مورد نظر در مطالعه حاضر
تعيين شد.
یافتهها
در نمودارهاي  1و  ،1ميانگين وزن و قد بيماران در
معاينات مورد بررسي نشان داده شده است .در نموادر  6دوز
رسيده به گنادها در چهار نماي مورد مطالعه نشان داده شده
است .همچنين ،ميانگين دوز ورودي سطح پوست ،ميانگين
پارامترهاي مورد استفاده براي هر يک از انواع راديوگرافيها و
ميانگين مقدار  DAPدر جدول  1ارائه شده است .در جدول 1
نيز ،مقادير ميانگين دوز گنادها در اين مطالعه با مطالعه
 )13( Begumو همچنين مقادير قيدشده در گزارش ICRP
 60آورده شده است.
نمودار  -1میانگین وزن بیماران در نماهاي مورد مطالعه

نمودار  -2میانگین قد بیماران در نماهاي مورد مطالعه
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تصويربرداري انجام شد ،تعداد نماهاي مورد مطالعه  610نما
بود .نمونهها بهصورت تصادفي از بيماران بالغ مراجعهکننده به
مراکز راديولوژي شهرستان سبزوار انتخاب شدند .از
دوزيمترهاي ترمولومينسانس ( )TLDکه از نظر فيزيکي
داراي ابعادي کوچک و معادل بافت ميباشند براي
اندازهگيري دوز ورودي پوست استفاده شد ( .)8در هر معاينه،
يک يا دو عدد تراشه در مرکز ميدان روي بدن مريض قرار
گرفت .در مواردي که از دو تراشه استفاده گرديد ،ميانگين دوز
آنها بهعنوان شاخص ورودي سطح پوست در نظر گرفته شد.
عالوه بر استفاده از دوزيمتر ترمولومينسانس ،از دستگاه
Gammex RMI, Model 840A; ( DAP-meter
()Middleton, WIکميّت حاصلضرب دوز در مساحت را
اندازهگيري ميکند) بهطور همزمان در دستگاههاي
راديوگرافي که امکان نصب اين وسيله روي آنها وجود
داشت ،استفاده شد و مقدار  DAPبراي هر معاينه و اطالعات
مربوط به بيماران شامل :سن ،قد ،وزن و شرايط راديوگرافي از
قبيل ميليآمپر ،زمان ،کيلوولتاژ پيک و فاصله فيلم تا کانون
نيز ثبت گرديد.
دوز اندامها را ميتوان با استفاده از فانتومهاي فيزيکي
مناسب که مکانهاي خاصي براي قراردادن دوزيمتر در آنها
تعبيه شده است ،اندازهگيري کرد ( .)16روش ديگر استفاده از
کامپيوتر جهت شبيهسازي آزمون روي يک فانتوم
شبيهسازيشده از بدن انسان است که ميتوان دوز اکثر
اعضاء را بسيار سريع محاسبه نمود ( .)15،14در اين مطالعه،
از نرمافزار  PCXMC 2براي بهدست آوردن دوز ارگانها
استفاده شد ..نرمافزار  PCXMC 2توسط مرکز ايمني
هستهاي و تابش فنالند توليد شده و بر پايه محاسبات
مونتکارلو ( )Carlo-Monteاستوار است .اين نرمافزار با
ثبت اطالعاتي از قبيل :قد ،وزن ،کيلوولتاژ پيک و فاصله فيلم
تا کانون ،مقدار  DAPو تعيين موقعيت ميدان پرتو روي بدن
مريض در فايل ورودي آن ،دوز اندامها را محاسبه مينمايد.
نتايج حاصل از اندازهگيريهاي مقادير  DAPو دوز ورودي
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نمودار  -3میانگین دوز گنادها در نماهاي مورد مطالعه در اين تحقیق

جدول  -1میانگین دوز ورودي سطح پوست DAP ،و پارامترهاي اصلي تابش بر اساس نماي معاينه
)DAP (mGycm2

)ESD (mGy

(30/45 )43-83
(33/04 )30-01
(81/54 )00-30
(80/61 )36-00

AbdomenAP

mAs

(10/81 )11/4-00
(1/14 )0/01-6/56
041/60
(50/18 )13-84
(1/58 )1/11-1/00
855/1
(56/00 )10-00
(1/00 )1/03-6/60
401/00
(30/00 )10-100
(6/06 )1/01-3/50
1004/1
 kVpکيلو ولتاژ پيک mAs ،ميلي آمپر ثانيه ESD ،دز ورودي سطح پوست
جدول  -2میانگین دوز گنادها در اين

Pelvis AP
Lumbar AP
Lat

مطالعه و مطالعه  Begumو گزارش ICRP

گزارش )11( ICRP

مطالعه )11( Begum

Gonads

Ovaries

testicles

Ovaries

testicles

مطالعه حاضر

0/10
1/08
1/05
0/10

-

-

0/84
0/51
1/0

6/01
0/01
0/1

0/61
0/10
0/1
0/15

0/11
0/54
0/03
0/16

بحث
در ميان چهار نماي مورد مطالعه ،در نماي راديوگرافي
جانبي مهرههاي کمري ،بيشترين ميانگين دوز ورودي پوست
بيماران  6/06 mGyميباشد .براي مقادير  DAPنيز،
بيشترين مقدار مربوط به همين نماي جانبي مهرههاي کمري
با ميانگين  1004/1 mGycm2ميباشد .يکي از داليل عمده
باالبودن ميزان دوز ورودي پوست و  DAPدر اين نما،
باالبودن ميانگين ميليآمپر در ثانيه مورد استفاده نسبت به
ديگر نماها ميباشد .در اين نماي راديوگرافي بهطور ميانگين
از ميليآمپر در ثانيه  30/00استفاده شده است .اين پارامتر
تعيينکننده کميت پرتوهاي ايکس خروجي از يک تيوب اشعه
ايکس ميباشد .با توجه به ضخامت بيشتر بدن در اين
وضعيت ،تعداد فوتون بيشتري براي ايجاد تصوير با کيفيت
مناسب الزم است .از اين رو پرتوهاي کم انرژي و پراکندهي
بيشتري توليد ميشود و در نتيجه دوز بيمار افزايش مييابد.
در مورد دوز اندامهاي مختلف بسته به اينکه چقدر هر
اندام از ميدان پرتويي فاصله داشته باشد و حجمي از
بافتهاي بدن سر راه پرتوهايي که به سمت هر اندام

معاينه
AbdomenAP
Pelvis AP
Lumbar AP
Lumbar Lat

ميروند ،ميزان دوز جذبشده در آن اندام متفاوت ميشود .در
اين مطالعه ،بيشترين مقدار دوز رسيده به بيضهها در نماي
راديوگرافي قدامي -خلفي لگن با مقدار ميانگين 0/54 mGy
و براي تخمدان نيز بيشترين مقدار ميانگين دوز رسيده به آن
مربوط به نماي قدامي -خلفي شکم با ميانگين 0/603 mGy
ميباشد .کمترين مقدار ميانگين دوز رسيده به بيضهها و
تخمدان بهترتيب مربوط به نماي جانبي کمر به ميزان mGy
 0/034و  0/101 mGyبود .با توجه به اينکه بيضهها در
نماي راديوگرافيهاي لگن در ميدان تابش قرار ميگيرد،
انتظار ميرود که دوز آنها مقادير باالتري نسبت به ديگر
نماها داشته باشد .براي تخمدانها نيز که در نماي راديوگرافي
شکم مستقيماً در ميدان تابش قرار ميگيرند ،دور از انتظار
نيست که نسبت به ساير نماها داراي ميانگين دوز جذبي
بيشتري باشند .در مورد نماي جانبي مهرههاي کمري با توجه
به اينکه ميزان دوز رسيده به سطح پوست باالتري نسبت به
ديگر نماها دارد .در هر دو مورد بيضهها و تخمدان ميانگين
دوز کمتري دارد که بهنظر ميرسد به اين دليل است که
عرض ميدان در اين نما کمتر است و پرتو پراکنده کمتري به
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kVp

معاينه

محاسبه دوز رسيده به گنادها ناشي از راديوگرافي

حسن زرقاني و محمدتقي بحريني طوسي
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را طوري انتخاب کرد تا ضمن حفظ کيفيت تصوير ،دوز
گنادها مي رسد.
در جدول  ،1نتايج بهدست آمده از اين مطالعه با بررسي دريافتي بيمار کاهش يابد .مثالً ميتوان با استفاده از kVp
 Begumو همچنين مقادير ميانگين دوز براي گنادها در باال و  mAپايين ،مقدار دوز ورودي پوست بيماران را کاهش
گزارش  ICRP 60نشان داده شده است .مطالعه  Begumو داده و بهدليل وابستهبودن دوز اندامها به اين مقدار ،دوز
همکاران ،در چندين نماي مختلف صورت گرفته بود؛ ولي در رسيده به گنادها را کاهش داد .همچنين ،ميتوان با
نماي شکمي مطالعهاي انجام نشده است .نتايج مذکور نشان کليماسيون دقيق ميدان تابش از بازشدن بيش از حد نياز
ميدهد که دوز رسيده به بيضهها در نماهاي مهرهاي کمري -اندازهي ميدان جلوگيري کرد تا پرتوهاي اوليه و پراکندهي
جانبي و قدامي -خلفي در اين مطالعه بيشتر از مطالعه ناشي از حجمهاي اضافي و غيرضروري تابشديده کاهش
 Begumبوده است و در نماي قدامي -خلفي لگن ،دوز پيدا کند .يکي ديگر از راهکارهاي کمکردن دوز بيماران و دوز
دريافتي بيضهها از مطالعه حاضر کمتر بوده است .در مورد دوز گنادها ،استفاده از حفاظهاي مناسب براي اندامهاي حساس
دريافتي تخمدانها در تمام نماهاي مورد مطالعه ،دوز به پرتو است .در اين راستا ،در تمام مراکز راديوگرافي استفاده
محاسبهشده در اين مطالعه کمتر از مقادير مطالعه  Begumاز حفاظهاي مناسب بهخصوص براي گنادها بهدليل حساسيت
بهدست آمد .در گزارش  ICRP 60نيز مقادير مشاهدهشده پرتويي باالتر ،اکيداً توصيه ميشود.
براي دوز گنادها در تمامي موارد بيشتر از مقادير حاصل از
تقدیر و تشکر
مطالعه حاضر بود.
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