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فریدون نجم آبادی: تالیففیزیک تشعشع و رادیولوژی    

:منابع

1

یا تکاورتشمیگورابی یا مح: ترجمهفیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستن سن  

دکتر تکاور: مترجمکامرون: تالیففیزیک پزشکی 

X

2

1895رنتگن 

رویقطعه شیشه آغشته به سولفید

جنبشی پرتوهای الکترومغناطیس یونیزانی هستند که از تبدیل انرژیی: تعریف 
الکترون ها به پرتوهای الکترومغناطیس بوجود می آید

:با توجه به تعریف
از جنس پرتوهای الکترومغناطیس -1
کافی برای یونش اتم و ملکولانرژی-2
نتیجه تبدیل انرژی جنبشی و پتانسیل الکترونها-3

3

بمباران مواد بوسیله الکترون سریع•

(اختصاصی)طیف پیوسته و طیف خطی طیف پرتو ایکس•

فضا تهی از هوا•
Thermionicپدیده ترمی یونیک تولید الکترون •

شتاب الکترون توسط اختالف پتانسل زیاد•
انرژی الکترون به اختالف پتانسل بستگی دارد

4

سرعت نور% 55سرعت الکترون

د؟سرعت را چگونه حساب می  کنن

منبع الکترون

5

استفاده می شود10Vو ولتاژ  6Aرشته کاتد با جریان 

ونتغییر در نشر الکترتغییر حرارت رشتهجریان رشته تغییر

تغییر در شدت جریان المپ 

Thermionicپدیده ترمی یونیک تولید الکترون 

رشته تنگستن که درون یک متمرکز کننده قرار دارد کاتد، 
6

آند

انرژی الکترون به حرارت تبدیل می شود% 99در المپ تشخیصی 

کیلو ولت است بدست آورید؟200میلی آمپر و ولتاژ اعمالی 30که جریان xتوان المپ اشعه : مثال

P=VI = …= 6000W

If   V=100kv , I=500mA     P=50,000w



(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    

www.iranclg.ir

8/23/2019

(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    

www.iranclg.ir 2

7

آند دوار: ب

mA200بیشترین شدت جریان اشکال اندهای کانونی خطی 

شدت جریان تغییر کند xبمباران سطح وسیع بدون اینکه اندازه چشمه اشعه 
mA500را می تواند تحمل کند
دارای ساختمان پیچیده است ، آند باید در خال دوران کند: اشکال 

8

راه های  واگذاری انرژی توسط الکترون

9

(برخورد)از طریق تصادم : الف•
از طریق تابش: ب•

10

Zمتناسب  تابش ترمزی به میزان بار هسته وابسته است 

z=7 ،       آبZ=82سرب
برابر آب است12عمل مشاهده شده که میزان تشعشع در سرب در

تبدیل می شودبه گرما % 99به تشعشع و % 1کمتر از 100kevدر انرژی

11

نزدیک اگر الکترونهای سریع، بدون برخورد به الکترونهای محیطی به هسته ای
ر می تقریبا تمام انرژی بصورت تابش منتششود و ناگهان متوقف شود 

شود        

12

(در تیوب اشعه ایکس: )xمکانیزم تولید اشعه 

(Characteristic Radiation)اشعه اختصاصی -1

ن با خروج الکترون از مدارهای نزدیک هسته در اتم های سنگین و جایگذی
شدن از الکترونهای مدار های مجاور اشعه اختصاصی تولید می شود

K ،L ،M
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13

:تابش ترمزی-2
در یک هدف نازک   

ید شدت اشعه تولتعداد الکترون های تولید زیاد می شود mAافزایش 
افزایش می یابد

: علت انتخاب تنگستن به عنوان هدف

Z=74  3370، دمای ذوب C

 Z=79طال 

14

وابسته است( ثابت یا پالسی)شکل موج و ( Kv)ولتاژ به : xکیفیت پرتو 
وابسته استشکل موج و Kv^2 ،Z،زمان، mAمتناسب با : xکمیت پرتو 

15

برخورد فوتون با ماده  

16

Linear Attenuation Cofficientضریب تضعیف خطی 

بعد از ضخامت باشد Nاگر تعداد فوتون بعد از ضخامت       برابر •
جذب یا پراکنده شده اند( )معینی       تعداد معینی 

)      ( تعداد فوتون های حذف شده •
و ضخامت ماده جاذب ( N)متناسب با فوتونهای اولیه 

17

وابسته است  Zو Eضریب تضعیف خطی برای یک ماده مشخص به 

ه احتمال برخوردش و جذب آن با مادیعنی اگر تعداد فوتون اولیه دوبرابر شود 
دوبرابر می شود 

احتمال تضعیف و برخورد پرتو دوبرابر خواهد شد ضخامت اگر دوبرابر شود 

18

وابسته است  Zو Eضریب تضعیف خطی برای یک ماده مشخص به 
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19

سانتیمتر بافت عبور 6کیلوالکترون ولت از 100چه کسری از پرتو ایکس با انرژی 
)                    (خواهد کرد؟ درصد تضعیف چقدر است؟ 

20

: (Half Value Layer)ضخامت نیم جذب 
ضخامتی که مقدار اشعه ایکس یا گاما را به نیم کاهش می دهد

21 22

200چه ضخامتی از آلومینیوم بمنظور کاهش پرتوی گامای فرودی با انرژی : مثال
الیه نیم جذب آلومینیوم )مقدار اولیه اش، نیاز است؟ % 10کیلوالکترون ولت به 

(سانتیمتر استKev200 ،2/14برای پرتوی 
(HVL=.068)در صورتی که از سرب استفاده شود ضخامت الزم را محاسبه کنید؟

ا از یک بیم فوتونی تک انرژی تابش شده ر% 25میلیمتر از ماده ای 2اگر ضخامت 
را محاسبه کنید؟HVLعبور دهد، 

23

T enth-Value Layers
اولیه خودش کاهش می دهد1/10ضخامتی که شدت اشعه را به 

به 

24

ییر تغ.. ماهیت الکترونی و اگر ضخامت ماده را با فشرده کردن به نصف کاهش دهیم 
ضریب تضیعفخواهد ماند ثابتمیزان کاهش شدت اشعه فرودی نمی کند 

شده استدوبرابرخطی 

ضریب تضعیف خطی وابسته به چگالی ماده است 



(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    

www.iranclg.ir

8/23/2019

(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    

www.iranclg.ir 5

25

ضریب تضعیف خطی وابسته به چگالی ماده است 

تقسیم برای حذف این وابستگی به چگالی، ضریب تضعیف خطی را بر چگالی ماده جاذب
می کنند  

یکای ضریب تضعیف جرمی؟ ؟ ؟: سوال
یکای ضخامت ماده جاذب؟ ؟ ؟ 

26

(: Mass Attenuation Coff)ضریب تضعیف جرمی 

ضریب تضعیف جرمی مستقل از چگالی است

است، اگر ، حدود 60kevضریب تضعیف جرمی هوا برای فوتونهای 
؟چگالی هوای اتاق                               باشد، ضریب تضعیف خطی را بدست اورید

27

با به محیطالکترون واگذاری انرژیپر انرژی الکترونایجاد اثر فوتون ماده 
....شکست کروموزمی  و برخوردهای پی در پی 

سریع را ایجاد می کنند الکترونهایاشعه ایکس و گاما  با سه مکانیزیم 
(پوزیترون و الکترون)اثر فوتو الکتریک ، اثر کمپتون، تولید زوج 

28

با ماده ( ایکس و گاما ) برخورد فوتون پرانرژی 

(Photoelectric)پدیده فوتو الکتریک : الف

از ونلکترامداری واگذار می کندالکترونخود را به تمام انرژی فوتون با انرژی        ، 
مدار کنده می شود 

انرژی جنبشی الکترون خروجی چقدر خواهد بود؟ ؟

29

با ماده ( ایکس و گاما ) برخورد فوتون پرانرژی 

(Photoelectric)پدیده فوتو الکتریک : الف

ون از الکترخود را به الکترون مداری واگذار می کندتمام انرژی فوتون با انرژی        ، 
مدار کنده می شود 

انرژی جنبشی الکترون خروجی چقدر خواهد بود؟ ؟

30

پدیده جذب یا پراکندگی کامپتون:ب

تمابرخورد با الکترونهای آزاد

Wبسادگی قابل حذف است
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31

coherentتامسون یا برخوردبرخورد االستیک، : ج

32

تولید زوج: د•

33

است در انرژی پایین اثر فوتو الکتریک غالب•
 امکان مشاهده گلوله ، جسم خارجی و

استخوان را می دهد 

صاستفاده از اشعه ایکس در تشخی

با )رایجاد کنتراست بهتمواد حاجب استفاده از 
(توجه به جذب باالی این مواد 

مشاهده راههای عبور هوا در ریهاستفاده از بخار روغنی دارای ید •
وارشمشاهده بهتر قسمت فوقانی دستگاه گخوراندن ترکیبات باریوم •
مشاهده قسمت تحتانی دستگاه گوارشروده تزریق باریوم به راست•
هامشاهده بهتر سرخ رگ(با و بدون ماده حاجب )روش تفریق  از استفاده•

34

اغذ استفیلم پوشیده شده توسط کونیاز به پرتو ایکس   بمنظور تهیه تصویر  •

رادیوگرافی

از به نیاما برای تهیه تصویر با کیفیت خوب همراه با دوز دریافتی اشعه بیمار 
یکسری مالحظاتی است 

35

کاهش نیم سایه :الف
ناواضح و ماتلبه تصویرل نیم سایه یتشکاگر چشمه بزرگ باشد•

استمیلیمتر 2تا 1اندازه لکه کانونی در دستگاه ها ی اشعه ایکس بین 

کاهش  نیم سایه فاصله فیلم و منبع با افزایش•
شدت اشعه سانتیمتبر180در  تصویر برداری از سینه فاصله معموال 

ایکس با عکس مجذور فاصله کاهش می یابد
کاهش  میزان نیم سایه فاصله کم کاغذ و جسم 

را به دندان می چسباننددر دندان پزشکی فیلم

36

:کاهش پرتوهای پراکنده: ب
تصویر در تصویر برداری از بخش های ضخیم مانند شکم و لگن، پرتو پراکنده به کیفت

آسیب می رساند 
:برای کاهش این اثرات 

تنظیم اشعه ایکس به ناحیه مورد نظر -1
(نوارهای سربی  که بین آن با پالستیک پرشده) استفاده از گرید یا شبکه   -2

Buckyامروزه استفاده از گرید 



(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    

www.iranclg.ir

8/23/2019

(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    

www.iranclg.ir 7

37

استفاده از صفحه های تشدید کننده :ج•

جذب Uvنور پرتو ایکس صفحه های تشدید کننده بر اثر برخورد
کاهش دوز دریافتی بیمارتوسط فیلم Uvبهتر 

فقط فیلم استفاده می شود ، : دندان پزشک•
حه های تابش بیشتر از تصویر قفسه سینه که با صفبرابر 30

تشدید کننده گرفته می شود
(کمی مات تصویر کنندهاستفاده از صفحه تشدید )

38

(: R)پرتودهی پرتو ایکس رونتگنیکای

میزان بار الکتریکی تولید شده در هوا •

:اندازه معمول تابشی دهی در تشخیص•
270mR: کاسه سر

560mR: شکم 

650mR:دندانها

یمار است مناسب یکی از مهمترین عامل در کاهش پرتو غیر ضروری دریافتی توسط بفیلتر

(:تموگرافی خطی)توموگرافی معمولی 

، تکنیک را توموگرافی نامید( مقطع)tomosاز لغت یونانی :  1935گراس من 

دتصویری از مقطعی از بدن که موازی با فیلم گرفته می ش

، دانشمندان به دنبال شیوه ای برای نمایش یک مقطع از بدن انسان1920اوایل دهه 
”رادیوگرافی مقطعی ”

توموگرافی معمولی

(CT)توموگرافی کامپیوتری 
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بازسازی تصویر

تصویربعد از ثبت ها و جمع آوری اطالعات به میزان کافی به کامپیوتر برای پردازش

CTیکی از قسمت های مهم در دستگاه کامپیوتر

46

یفیزیک پرتو درمان

..  ..مشاهده اسیب هایی مانند سرخی پوست و زخم پس از یک سال از کشف پرتو ایکس 
   پیشنهاد در درمان (انرژی اشعه کم ، طراحی درمان وجود نداشت) تالش ها موفقیت امیز نبود

1Gy=1 J/Kgگری   :  یکای دوز جذبی 

فتهای وارد کردن حداکثر اسیب به تومور و حداقل آسیب به بااصل اساسی در پرتو درمانی 
هدایت بیشترین پرتو تابش به تومور از جهات مختلف  طبیعی  

47 48

دوز جذب شده به تنهایی بمنظور پیش بینی آسیب  و آثار بیولوژیکی کافی نیست

دوز معادل

H=D.Q F

↑QFهرچه اثار تخریبی پرتو بیشتر باشد 

Qاخیرا بجای   F از ضرب وزنی(Wr  )پرتو استفاده می شود برای پرتوهای مختلف در
.انرژی مختلف محاسبه می شود

Wr

X , γ 1

e  , µ1

n  1kev>5

n  100-10kev10

n  100-10kev20

n  2Mev-100kev10

n  20Mev-2Mev5

n  20Mev <5

α,  ions20
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49

ست؟برای کشتن یک شخص به چند گلوله نیاز ا

چه میزان تابش برای نابودی یک سلول الزم است؟

عوامل موثر بر آثار پرتویی

دوز جذب شده -1
باال آسیب بیشتری خواهد رساند LETپرتو با : نوع پرتو -2

 باالتری برخوردار است RBEو QF ،Wrاز 

بعضی از انواع تابش  در نابود ساختن سلول ها کارامد ترند
RBE(Relative biological effectiveness  )تاثیر نسبی زیست شناسی 

RBE کیلوولت برای ایجاد اثر زیستی به مقدار250مقدار پرتو اشعه ایکس با انرژی
پرتو الزم برای ایجاد همان اثر 

Linear Energy Transfer – LET

RBE

1 Gamma

1 Electron

5 Neutron

>10 Alpha

50

آثار بیولوژیکی بیشتردوز معینی در مدت زمان کوتاه : آهنگ دوز-3

داردوجود اکسیژن در محیط سلول در میزان حساسیت پرتویی سلول نقش: اثر اکسیژن-4
ود استفاده می شنسبت افزایش اکسیژن برای بیان این خاصیت از کمیت 

Oxygen Enhancement Ratio                                                         

باعث پایدار شدن آسیب ناشی از رادیکالهای آزاد می شود

OER=1باال بی تاثیر است              LETبرای پرتوهایی با 

سیب تومورهای سرطانی که کمتر در معرض اکسیژن است از اثرهای غیرمستقیم کمتر آ
می بییند

The OER typically 
ranges between values 
of  2.5-3.0.

Direct & indirect action of radiation 

52

survival curve
LD50/30 

?
?

?

?

تمرین 

54

حفاظت در مقابل پرتو

...بعضی نواحی پرتو های زمینه باالیی دارند،   رامسر، مکزیکوسیتی، 

تابش زمینه % 20متر 3000مناطق باالی جو مقداری از پرتوهای کیهانی را جذب می کند 
بیشتر نسبت به سطح دریا دارند 

از دود تابشی که ناشیبرگ های توتون هنگام خشک شدن رادیواکتیو جمع آوری می کند 
شاید یکی از عللبرابر افراد غیر سیگناری است  5سیگار فرد سیگاری دریافت می کند  

سرطان ریه در این افراد باشد

عه تصویربردار پزشکی هسته ای ، رادیوگرافی و رادیو تراپی  باعث دریافت مقدار زیاد اش
توسط افراد مراجع می شود
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: سه راه اصلی در حفاظت پرتویی
...کاهش زمان در کنار بیمار و منبع پرتو :  زمان-1
با مجذور عکس فاصله  شدت اشعه کاهش می یابدموثرترین راه :  فاصله-2
باالzاز مواد با استفاده از موانع ثابت و متحرک  :   shildingحفاظ -3

هر تشعشی بالقوه مضر استاصل حفاظت پرتویی

20msv       2rem =:ماکزیمم دوز معادل افراد پرتوکار در سال

100mrem = 1msv:      پرتو کاران1/20دوز  عموم مردم  

دوز موثر ؟: تمرین 
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در تومورهای جامد، اکسیژن باعث برگشت سرطان می شود

مشاهده کرد که سلولهای مجاور اکسیژن بسیار آسان از بین می روند1955گری

:سه حالت مرگ برای سولی وجود دارد
(در دوز بسیار زیاد):  مرگ فعالیتی -1
(در دوز کم) سلول قابلیت تکثیر را از دست می دهد :  مرگ میتوزی-2
تاثیر روی تلومربطور طبیعی اتفاق می افتد :   مرگ برنامه ریزی شده -3

LET

RBE

X-rays 100 keV/u 200 keV/u

20 A DNA

* *

*

**
**

*

ظر نیاز مقدار دوز کمتری برای آسیب مورد نتابش که یونش متراکم تری ایجاد کند
(5= نوترون ( ) 10<ذرات آلفا  REB)بزرگتری خواهد داشت   RBEدارد 
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در پرتوگیری پزشکی نواحی خاصی از بدن تحت تابش قرار می گیرد
در پرتوگیری های خارجی و بعضی پرتوگیری داخلی تمام بدن پرتوگیری می کند

خطر یک آزمایش قفسه است 0.06mSvدر ر ادیوگرافی قفسه سینه دوز موثر :  مثال
اشعه به تمام بدن است  0.06mSvسینه برابر با خطر ناشی از تابش 

Effective doseدوز موثر 

تعریف دوز موثر بمنظور مقایسه پرتوگیری نواحی خاصی از بدن با پرتوگیری سراسر بدن 
شد

R tD W W 

دوز موثر =دوز معادل یک قسمت خاص × ( Wt)ضریب توزین بافت 
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پايان
يا استاد   يا محصل   : دوست ندارم جواني از شما را ببينم مگر آنكه صبح كند و رفت و آمدش در يكي از اين دو حالت با شد

((ع)امام صادق) 


