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مقدمه 

به نام خدا

کتاب رادیولوژي دهـان اصـول و تفسـیر وایـت و فـارو بـه عنـوان کتـاب مرجـع دانشـجویان، دسـتیاران و            

در کتاب حاضر با توجه به اهمیت ایـن مرجـع  . باشدالتحصیالن دندانپزشکی عمومی و تخصصی مطرح میفارغ

در این . هاي دوره دندانپزشکی، ورودي دستیاري، بورد و ارتقا رادیولوژي فک و صورت، تدوین شده استآزمون

وار و با پرهیز از ذکر حواشی عنوان شده است تا خوانندگان بتواننـد  کتاب، مطالب مهم هر فصل به صورت نکته

ها، بـه منظـور سـهولت فهـم    جداول و زیرنویس، رهم چنین تصاوی. بندي مطالب دست یابندبه سرعت به جمع

مطالعـه ایـن کتـاب بـه کلیـه دانشـجویان       . خوانندگان و اهمیت در طرح سؤال، در این کتاب لحاظ شده است

. گرددهاي دستیاري و بورد و ارتقا پیشنهاد میدندانپزشکی و داوطلبان آزمون

دکتر میترا کرباسی
متخصص رادیولوژي دهان و فک و صورت

رتبه برتر بورد تخصصی





1فصل 
فیزیک

در هسـته، عـدد   هاي موجـود  تعداد پروتون·
، براي هر عنصر منحصر بـه فـرد   (Z)1اتمی
.است

هاي موجـود در  به مجموع پروتون و نوترون·
.گویندمی(A)2هسته اتم جرم اتمی

ها تعیین کننـده  ها به پروتوننسبت نوترون·
میزان پایداري هسته و پایـه و اسـاس زوال   

.باشدمی3رادیواکتیو

اي جداگانـه  ها را در مدارهمدل بور الکترون·
Lو Kگیرد که به صورت یا الیه در نظر می

اي مشخص شده بـه گونـه  Pو M ،N ،Oو 
. ، نزدیکترین الیه به هسته اسـت Kکه الیه 

-در نظر گرفته میKعدد کوانتومی الیه 1
. شود

الکتـرون را  Zn2داري هر الیه توانـایی نگـه  ·
گویـاي عـدد کوآنتـومی    nداشته، در اینجا 

. باشدمیظرالیه مورد ن
-ها را درون اربیتـال مدل مکانیک کوآنتومی، الکترون

. کنـد هاي سه بعدي یا ابرهاي الکترونی توصـیف مـی  
اي کـه از هسـته   الکترونی بر پایـه فاصـله  هاي اربیتال
و شـکل  ) .…,n=1,2,3قوانین عـدد کوانتـومی   (دارند 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.atomic number
2. atomic mass
3. radioactive decay

ــه صــورت (اربیتــال  معــین iو S ،P ،d ،f ،g ،hکــه ب
الکترون امکان حضـور  2تنها . شوندف میتوصی) شده

هـاي  نحوه پر شـدن الکتـرون  . در یک اربیتال را دارد
، 1S ،2S ،2P ،3S ،3P ،3dها به ترتیب شـامل  اربیتال

4S ،4P ،4d ،4fباشدو به همین ترتیب می.... و .
میزان انرژي مورد نیاز براي غلبه به نیـروي  ·

الکترون به الکترو استاتیک که عامل اتصال 
انرژي باندینگ الکترون . باشدمیهسته اتم
شود و به عدد اتمی و نوع اربیتال نامیده می

عناصري با میزان عـدد اتمـی   . بستگی دارد
انـرژي  . باالتر انرژي باندینگ الکترون دارند

اي براي فهـم  باندینگ الکترون مفاهیم پایه
-ایجـاد مـی  Xیونیزاسیون که در اثر اشعه 

.کندا فراهم میشود، ر
به فرایند تشکیل جفـت یـون، یونیزاسـیون    ·

.گویندمی
میزان انرژي UVو Xذرات پر انرژي، اشعه ·

کافی جهـت جابجـایی الکتـرون از اربیتـال     
باشند، کـه  خود و یونیزاسیون اتم را دارا می

.گویندبه این دسته پرتو، اشعه یونیزان می
و و نور مرئی، مادون قرمز و امـواج مـاکرووی  ·

رادیویی انرژي کافی جهت خارج کردن باند 
الکترون از اربیتال خود نداشته و پرتوهـاي  

.غیر یونیزاسیون هستند
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اشعه عبور انرژي از میان ماده و فضاسـت و  ·
ايذره) 2الکترو مغناطیسی ) 1: است2در 

اشعه (تشعشعات پر انرژي الکترومغناطیس ·
ن الکتـرو (و تشعشعات ذرات پر انرژي ) گاما

که در درمـان سـرطان اسـتفاده    ) و پروتون
.شوندمی

فلورئورودئوکسی گلوکز متصل بـه فلـورین   ·
(F-FDG)  ــت ــدي در جهــ ــامی کلیــ گــ

)1-1جدول (.باشدمیPETتصویربرداري 

تشعشعات الکترو مغناطی در واقـع حرکـت   ·
-انرژي در فضا به عنوان ترکیبـی از میـدان  

باشــد و هــاي الکتریکــی و مغناطیســی مــی
زمانی که سـرعت ذره داراي بـار الکتریکـی    

)1-2شکل (.شودتغییر کند، ایجاد می
هـاي رادیواکتیـو   از درون هسته اتمγاشعه·

گیرد که بطور شاخص نسـبت بـه   منشأ می

در . میـزان انـرژي بیشـتري دارنـد    Xاشعه 
در خـارج از هسـته تولیـد    Xمقابل، اشـعه  

.شودمی
الکترومغناطیسی با برخی خصوصیات امواج ·

و بقیه با تئوري امواج توجیه تئوري کوانتوم
تئوري کوانتوم در مـرتبط کـردن   . شوندمی

هاي تجربی و آزمایشگاهی درخصـوص  داده
ها پدیده فوتوالکتریـک و  تداخل اشعه با اتم

موفق است و تئـوري مـوجی   Xتولید اشعه 
زمانی که اشعه به صورت توده مورد توجـه  

ــرار مــی ــرق هــاي شکســت، د در پدیــدهگی
انعکــاس، انکســار، تــداخل و پالریزاســیون، 

.شودمفید واقع می
تمامی امواج الکترومغناطیس با سرعت نـور  ·

.کننددر خالء حرکت می
بـه  γو Xهاي پر انرژي مثـل اشـعه   فوتون·

هـایی  ، فوتـون (eVs)طور معمول به وسیله 
بـراي مثـال نـورمرئی و    (با انـرژي متوسـط   

بطور معمـول بـه وسـیله طـول     ) UVامواج 
براي (هاي کم انرژي و فوتون) نانومتر(موج 

ــویی   ــواج رادی ــال ام ــور ) FMو AMمث بط
ــانس   ــب فرک ــول برحس (MHz,KHz)معم

)1-1کادر . (شوندشناخته می
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نابرابر پروتون هاي بزرگتر به دلیل توزیع اتم·
ها ناپایـدار بـوده، و ممکـن اسـت     و نوترون

یـا  ) بتا(βیا) آلفا(αشکسته شده و ذرات 
γ) آزاد کننـــده بــر ایـــن پروســـه  ) گامــا

.گویندرادیواکتیویته می
دخیــل γکـه در تولیــد اشـعه   γفروپاشـی  ·

از βیـا  αاست، اغلب بعـد از انتشـار ذرات   
اي رخ ههسته یا بعد از فیوژن یا فیوژن هست

.دهدمی
هاي اضافی هاي ناپایدار که داراي پروتوناتم·

هستند، ممکن است دچار فروپاشی شـده و  
و یــک ) پــوریترون(+Bبــه یــک نــوترون و 
پوزیترون به سرعت در . نوترینو تبدیل شود

2اثر ترکیب با الکترون خنثـی شـده و بـه    
شود و این واکنش اساس تبدیل میγاشعه 

.باشدمیPETري سیستم تصویربردا
هـاي اضـافی   اتم ناپایدار کـه داراي نـوترون  ·

هستند، ممکن است دچار فروپاشی شـده و  
و یـک نوترینـو   -Bبـه یـک پروتـون، و ذره    

بـه عنـوان الکتـرون    -Bذرات . تبدیل شوند
ــی  ــناخته م ــوندش ــد  -Bذرات . ش ــه از ی ک
شــود بــراي سـاطع مــی 131رادیواکتیـو ـ   

تیروئیـد کـاربرد   هـاي  درمان برخی سرطان
.دارد

2هــاي اتــم هلیــوم شــامل هســتهαذرات ·
ــتند  ــوترون هس ــون و ن ــر  . پروت ــا در اث آنه

فروپاشی رادیواکتیو تعدادي از عناصر داراي 
بار 2به دلیل . شوندعدد اتمی باال ایجاد می

-شدیدًا مادهαمثبت و جرم سنگین، ذرات 
کنند کند را یونیزه میاي که از آن عبور می

انایی نفوذ کمی در حد چند میکرومتـر  و تو
این رنـج محـدود،   . هاي بدن را دارداز بافت

مانند αعامل استفاده از مواد ساطع کننده 
ــوم  ــد 223رادی ــوتراپی هدفمن در 1در رادی

.متاستازهاي استخوانی است
اي در یـونیزه کـردن   توانایی تشعشعات ذره·

.اتم بستگی به جرم سرعت و بار ذره دارد
ــزان· ــک ذره  می ــرژي از ی ــت دادن ان از دس

هنگامی که در طول مسـیر خـود در میـان    
کند را، انتقال خطی حرکت می) بافت(ماده 

هــر چــه ســایز . گوینــدمــی(LET)انــرژي 
فیزیکی ذره بزرگتر، بار ذره بیشتر و سرعت 

.باالتر استLETکمتر باشد میزان 
و Xتیوب اشعه Xجزء اولیه دستگاه اشعه ·

است که درون سر تیـوب قـرار   منبع تغذیه 
.دارد

مواد عایق الکتریکی که معموالً روغن اسـت  ·
. تیوب و ترانسفورمر را احاطـه کـرده اسـت   

اغلب تیوب در بخش خلفی سر تیوب قـرار  
) فاصله جسم تا منبـع (SODدارد تا میزان 

.افزایش یافته و دیستوریشـن کـاهش یابـد   
)5-1شکل (

از فیالمـان  هـا  ، الکترونXبراي تولید اشعه ·
کاتد به سمت تارگت آند ساطع شده، جایی 

Xهـا بـه اشـعه    که انرژي برخی از الکترون

.شودتبدیل می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.targeted radiation therapy
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شامل فیالمان و Xکاتد در یک تیوب اشعه ·
.باشدکاسه متمرکز کننده می

ها در تیوب فیالمان به عنوان منبع الکترون·
.باشدمیXاشعه 

ریـوم  تو% 1به طور معمول فیالمـان شـامل   ·
ــی ــازي  م ــزایش آزادس ــل اف ــد کــه عام باش

) فیالمـان (ها از سیم حرارت دیـده  الکترون
.باشدمی

کاسه متمرکز کننده از جنس مولیبرن با بار ·
شــکل منحنــی و ســهمی وار . منفــی اســت

هـاي سـاطع   کاسه متمرکز کننده الکتـرون 
شده از فیالمان را به صورت باریکه اشعه به 

.کندمتمرکز میناحیه مربع شکل در آند 
کامًال وکیوم و محـیط خـالء   Xتیوب اشعه ·

هـاي سـریع بـا    است تا از برخورد الکتـرون 
اي هاي گاز که بطـور قابـل مالحظـه   ملکول

عامل کـاهش سـرعت آنهاسـت جلـوگیري     
ــانع  . شـــود محـــیط خـــالء همچنـــین مـ

.شوداکسیداسیون یا سوختگی فیالمان می
ــعه   · ــوب اش ــد در تی ــامل تارگــت  Xآن ش

اي مسی محاط شده ی است در پایهتنگستن
.است

تبـدیل  Xهدف از تارگـت در تیـوب اشـعه    ·
هـاي برخـوردي بـه    انرژي جنبشی الکترون

.استXهاي اشعه فوتون

آل تنگستنی بـه عنـوان   چندین ویژگی ایده·
، )74(عدد اتمی باال : ماده تارگت عبارتند از
. دهـد کـافی را مـی  Xکه اجازه تولید اشعه 

، بــراي تحمــل )C°3422(نقطــه ذوب بــاال
میزان حرارت باالیی که حین تولیـد اشـعه   

X173)هدایت گرمایی باال . شود، ایجاد می

Wm-1K-1)،    جهت پراکنـده کـردن گرمـاي
فشار بخار پایین در دماهاي .تولید از تارگت

، بـراي حفـظ خـالء    Xکارکرد تیوب اشـعه  
.موجود در تیوب در دماي باالي کارکرد

اي از تارگت اسـت کـه   ناحیهفوکال اسپات ·
ها را به سمت کاسه متمرکز کننده الکترون

در Xاي که اشعه دهد و ناحیهآن جهت می
.شودآن تولید می

سایز فوکال اسـپات یـک پـارامتر تکنیکـی     ·
مهم مربوط به کیفیت تصویر است ـ فوکال  

تـر  اسپات کوچکتر عامـل تصـویري شـارپ   
ــود محــدودیت در ســایز فوکــال. خواهــد ب

.اسپات گرماي تولیدي است
اي به اندازه حدوداً در آند ثابت، آند در زاویه·

هـاي  درجه نسـبت بـه دسـته الکتـرون    20
گیرد و عامـل کـوچکتر   قرار می) برخوردي(

از فوکال اسـپات  1شدن فوکال اسپات موثر
این مسئله اجازه تولیـد  . خواهد شد2واقعی
از یک فضاي بزرگتر در عین پخش Xاشعه 

اي بهتر را داده که عامل حفظ کیفیـت  گرم
-تصویر ناشی از فوکال اسپات کوچک مـی 

.باشد
ــ· ــه شــکل  د دواردر آن تارگــت تنگســتنی ب

باشـد کـه در طـول    دیسک بـول شـده مـی   
بنـابراین  .چرخـد مـی Xفرایند تولید اشعه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. effective focal spot
2. actual focal spot
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هــا بــه نــواحی متــوالی از دیســک الکتــرون
تارگت اصابت کرده و گرما در ناحیه وسیعی 

.شودگت پخش میاز تار
ــوب· ــعه تی ــاي اش ــد دوار Xه ــه داراي آن ک

-توانند در مدت اکسپوژر طوالنیهستند می
تري استفاده شده و جریان تیـوب بـاالتري   

آمپر تولیـد  میلی100تا 500(mA)در حد 
.کنند

عملکرد اولیه منبع تغذیـه ترانسـفورمرهاي   ·
ــ تـأمین جریـان    1: شاملXدستگاه اشعه 

ولتاژ پایین براي گرم کردن فیالمات تیـوب  
ایجاد اختالف پتانسیل باال جهـت  -2اشعه 

ها جهـت حرکـت از   شتاب دادن به الکترون
.کاتد به آند

جریان الکترون از کاتد به آند جریانی را در ·
ایجاد کرده که بـه آن  Xعرض تیوب اشعه 

جریان به گویند بزرگی این جریان تیوب می
کـه  شودتنظیم میآمیر کنترلوسیله میلی

جریان فیالمـان را تنظـیم  مقاومت و شدت 
)10-1شکل (.کرندمی

و آنـد در  زمانی که ولتـاژ در سراسـر کاتـد   ·
در Xباالترین حد باشد، کارایی تولید اشعه 

-باالترین حالت است بنابراین شدت پـالس 
در مرکز هـر سـیکل حـداکثر    Xهاي اشعه 
.خواهد بود

جریان متنـاوب  Xزمانی که به تیوب اشعه ·
(AC) پـالس  60سیکل اعمال شـود،  60با
در هر ثانیه تولید خواهـد شـد، بـه    Xاشعه 
-ثانیـه طـول مـی   اي که هر کدام گونه
)11-1شکل (.کشد

زمانی که از منبع تغذیه با جریـان متنـاوب   ·
(AC)ولید اشعه استفاده شود، تX به نصف

اینگونــه . محــدود خواهــد شــدACســیکل 
بـه عنـوان خـود یکسـو     Xواحدهاي اشـعه  

-نامیده می2یا یکسو شده نیم موج1شونده
ــعه بســیاري از سیســتم. شــود ــاي اش Xه

.باشنددندانی از نوع خود محدود شونده می
Xهــاي اشــعه برخــی ســازندگان دســتگاه·

اند که منبع دندانی دستگاهی را تولید کرده
تغذیه فرکـانس بـاال بـوده و اغلـب جریـان      

در نتیجـه ایـن   . کنـد مستقیم را تامین مـی 
ها پتانسیل ثابـت بـین آنـدو کاتـد     سیستم

در طول تمام سیکل Xبرقرار نموده و اشعه 
Xحداقل انرژي باریک اشعه . شودتولید می

شـود  ها تولید مـی که به وسیله این دستگاه
هاي ي ناشی از سیستمنسبت به حداقل انرژ

محدود شـونده نـیم مـوج در ولتـاژ مشـابه      
)2-1کادر (.کارکرد، باالتر خواهد بود

واحدهاي ولتاژ ثابت نیازمند زمان اکسـپوژر  ·
هـاي  تري جهت تولیـد تعـداد فوتـون   کوتاه
مشابه اند و باعـث کـاهش حرکـت    Xاشعه 

. شوندبیمار در حین گرافی می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Self rectified
2. half wave rectified



2019نکات طالیی رادیولوژي دهان وایت و فارو 12

نسـبت بـه   (واحدهاي داراي پتانسیل ثابـت  ·
میـزان حـداقل   ) دستگاههاي با ولتاژ متغیر

باالتر بوده که باعث کـاهش  Xانرژي اشعه 
.کنتراست تصویر حاصله خواهد شد

طیــف انـــرژي بــاریکتر واحـــدهاي داراي   ·
هـاي  منجر به کاهش فوتون،پتانسیل ثابت

کم انرژي شده و میزان دز بیمار بـه انـدازه   
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در مقایسه با ژنراتورهـاي اشـعه   % 40تا 35
X کانونشنالACیابدکاهش می.

تایمر در مدار ولتاژ باال تعبیه شده تا طـول  ·
را کنترل کندXمدت اکسپوژر اشعه

گرماي تولید شده در آند بـه وسـیله واحـد    ·
شود که یک گیري میاندازه(HU)1گرمایی

S×mA× KVP= HUباشدمی.
گرماي تولیدي در آند از طریق رسانس بـه  ·

آند مسی و بعد بـه روغـن احاطـه کننـده و     
محافظ تیوب و از طریق همرفتی به اتمسفر 

. شوددفع می
داراي یک چارت تـوان  Xهر دستگاه اشعه ·

ــوب  ــع  (tube rating)تی ــه در واق ــوده ک ب
-زمان اکسپوژري که تیوب میترین طوالنی

و جریان تیـوب  (KVP)تواند رنجی از ولتاژ 
(mA)    کـاربردي بـدون ریســک آسـیب بــه

تارگت به دلیل گرماي بیش از حد کار کند 
.دهدرا نمایش می

ــار  · ــه کـ ــانس (Duty cycle)چرخـ فرکـ
تواند بدون گـرم  اکسپوژرهاي موفقی که می

گویند شدن بیش از حد آند ایجاد شود، می
) باشـد فرکانس تعداد اکسپوژر درثانیه مـی (

فاصله بین اکسپوژرهاي موفق باید به میزان 
کافی طوالنی باشد تا اجازه پراکندگی گرما 

.را فراهم کند
هاي برمشتروالنگ بـه عنـوان منبـع    فوتون·

.باشندمیXاولیه رادیاسیون تیوب اشعه 
هـا بـه   الکتـرون : هاي برمشـتروالنگ فوتون·

شـوند، و  ار مثبت جذب میسمت هسته با ب
. دهندمقداري از سرعت خود را از دست می

ایـن کـاهش ســرعت عامـل از دســت دادن    
انرژي جنبشی بوده که در نهایت به صورت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.heat unit

شـکل  (.شـود خارج میXهاي اشعه فوتون
1-12(

هاي پر سرعت به هسته اتم هر چه الکترون·
-نزدیکتر باشند، نیروي الکترواستاتیک قوي

سته اتم و الکترون ایجاد شـده و  تري بین ه
هاي برمشتروالنگ تولیدي در نتیجه فوتون

.انرژي باالتري خواهند داشت
کارایی تولید فوتون برمشتروالنگ با مجذور ·

.عدد اتمی تارگت متناسب است
-تداخالت برمشتروالنک عامل تولید فوتون·

اي از انـرژي  با طیـف پیوسـته  Xهاي اشعه 
باشندمی

: Xعلت ایجاد طیف پیوسته اشعه ·
اختالف ولتاژي که بـه طـور پیوسـته    .1

کنـد  بین تارگت و فیالمان تغییر مـی 
هاي برخوردي شود الکترونموجب می

به تارگـت داراي سـطوح مختلفـی از    
. انرژي جنبشی باشند

هاي بمباران کننده از فواصـل  الکترون.2
هـاي تنگسـتن   مختلف پیرامون هسته

ــا  ــرده و بن ــور ک ــزان  عب ــه می براین ب
در نهایـت  . شوندمتفاوتی منحرف می

ــرم   ــه ف ــرژي ب ــاوتی از ان مقــادیر متف
) الکترون را(هاي برمشتروالنگ فوتون

.کنندترك می
هـا قبـل از اینکـه تمـام     اکثر الکترون.3

انرژي جنشی خود را از دسـت دهنـد   
ــترونگ در   ــداخل برمش ــدین ت در چن

ــرده   ــرکت ک ــت ش ــه . تارگ در نتیج
مقادیر مختلفی انرژي را بعـد  الکترون 

ــته  ــا هس ــق ب ــداخالت موف ــاي از ت ه
. کنندتنگستن حمل می
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شـود کـه   اشعه اختصاصی زمانی ایجاد مـی ·
الکترون برخـوردي عامـل خـروج الکتـرون     

سپس . شودداخلی از اتم تنگستن می) الیه(
رونی از الیه خارجی سریعاً جذب فضاي الکت

موجــود در اربیتــال داخلــی (Void)خــالی 
شود و فوتونی با می) الکترون(داراي کمبود 

انرژي معـادل اخـتالف انـرژي بانـدینگ دو     
. شودالیه اربیتال ساطع می

هاي اختصاصی گسسته است و انرژي فوتون·
. هاي تارگت استمشخصه اتم

شـود،  برابـر مـی  2ر زمانی که زمان اکسپوژ·
ــون هــاي تولیــد شــده در تمــام  تعــداد فوت

2نیـز  Xطیـف اشـعه   ها موجـود در  انرژي
هـا  امـا میـزان انـرژي فوتـون    . شودبرابر می

)16-1شکل (.ماندبدون تغییر باقی می

کوتاه نگه داشـتن زمـان اکسـپوژر تـا حـد      ·
blurringممکن جهت به حـداقل رسـاندن   

. ناشی از حرکت بیمار مطلوب خواهد بود
Xاي که به وسیله تیوب اشـعه  کمیت اشعه·

شود بطور مسـتقیم بـا تنظیمـات    تولید می
.میلی آمپر متناسب است

در زمـان اکسـپوژر   mAحاصلضرب میـزان  ·
mAs) یا(mA×s   به عنوان پـارامتري مجـزا

هـاي  جهت نشان دادن کـل تعـداد فوتـون   
.ودرتولیدي بکار می

هـاي در آن  واژه کمیت پرتو به تعداد فوتون·
.کنداشاره میXدسته پرتو اشعه 

Xواژه کیفیت اشعه به میانگین انرژي اشعه ·

.گرددبر می
افزایش Xدر دستگاه اشعه KVPبا افزایش ·

میانگین انرژي ،هاي تولیديتعداد فوتوندر
ــرژي فوتــونهــا، فوتــون هــا رخحــداکثر ان

)17-1شکل (.دهدمی
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هاي کم انرژي را فیلتر بطور ترجیحی فوتون·
هاي پـر  از دسته پرتو خارج کرده اما فوتون

تواننــد در تشــکیل تصــویر انــرژي کــه مــی
-1شکل (.دهدشرکت کنند اجازه عبور می

18(

فیلتراسیون ذاتی شـامل مـوادي اسـت کـه     ·
زمانی که در طی مسیر Xهاي اشعه فوتون

از فوکال اسپات تا دسته پرتو قابل استفاده 
-را خارج از پوشش تیوب، با آن برخورد می

اي تیـوب اشـعه   کنند و شامل دیواره شیشه
Xو ماده محصور کننده روغن ،، روغن عایق

.باشدمی

Xفیلتراسیون ذاتی اکثر دستگاههاي اشعه ·

-م میمتر آلومینیومیلی2تا 5/0در حدود 
.باشد

فیلتراسیون کلی مجموع فیلتراسیون ذاتـی  ·
.باشدو اضافی می

5/1mmوجــود فیلتراســیون کلــی معــادل ·

ــوم بــراي دســتگاههایی کــه در     آلومینوی
کنند و میزان فعالیت میKVP70حداکثر 

5/2mm   آلومینویوم براي ولتاژهـاي بـاالتر
.باشدالزامی می

ردن کولیماتور براي شکل دادن و محدود ک·
سایز دسته پرتو و حجم بافت تحـت تـابش   

.رودبکار می
کولیماتورهاي مستطیلی سایز دسته پرتو را ·

بــه مقــداري بیشــتر از رســپتورهاي داخــل 
کننـد و موجـب کـاهش    دهانی محدود مـی 
همچنین به دلیل . شوندبیشتر دز بیمار می

کاهش حجم اکسپوز شـده و بـه دنبـال آن    
ده، کیفیـت  هاي پراکنـ کاهش تعداد فوتون
.بخشندتصویر را بهبود می

شدت پرتو متناسب با عکس مجذور فاصـله  ·
)20-1شکل (.باشداز منبع می

اگرچه پرتو برخوردي که به بیمار برخـورد  ·
کند از نظر فضایی همـوژن اسـت، پرتـو    می

باقی مانده ـ پرتو تضعیف شده که از بیمـار   
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شود ـ بطور فضایی به دلیل جذب  خارج می
آناتومیک که افتراقی به وسیله ساختارهاي 

.از آنها عبـور کـرده، هتـروژن خواهـد بـود     
)21-1شکل (

جذب فوتوالکتریک اساس تشـکیل تصـاویر   ·
ــی  ــک م ــدرادیوگرافی ــاً .( باش از % 27تقریب

)تداخالت
دهـد کـه   جذب فوتوالکتریک زمانی رخ می·

رونی از الیه اربیتـال  فوتون برخوردي با الکت
. کنـد داخلی اتم در بدن بیمار تـداخل مـی  

فوتــون برخــوردي تمــام انــرژي خــود را از 
کند و از دست داده و به الکترون منتقل می

انرژي جنبشی انتقال یافته بـه  . رودبین می
الکترون برگشـتی یـا فوتـوالکترون معـادل     
ــرژي    ــاي ان ــوردي منه ــون برخ ــرژي فوت ان

.باشدیالکترون مبستگی
تداخالت فوتوالکتریک و پراکندگی کمپتون ·

و 3-1کادر(.باشندعامل یونیزاسیون اتم می
)4-1کادر 

احتمال تـداخالت فوتوالکتریـک مسـتقیماً    ·
مـاده  (Z)متناسب با توان سوم عـدد اتمـی   

جاذب و تناسب معکوس با توان سوم انرژي 
)22-1شکل . (دارد(E)فوتون برخوردي 

از % 57تقریبـــاً (کمپتـــون در پراکنـــدگی ·
فوتون برخوردي با الکترون الیـه  ) تداخالت

اربیتال خارجی برخـورد کـرده کـه انـرژي     
جنبشی دریافت کـرده و از ناحیـه برخـورد    

شود و در مسیر جدیدي پراکنـده  خارج می
انرژي این فوتون پراکنـده معـادل   . شودمی

انــرژي فوتــون برخــوردي منهــاي مجمــوع 
آمــده بــه وســیله انــرژي جنبشــی بدســت 

. الکترون برگشتی و انرژي بستگی آن است
)2-1جدول (

احتمال رخداد پراکندگی کمپتون با انـرژي  ·
فوتون نسبت عکس داشته و به عـدد اتمـی   

ــدارد   ــتگی ن ــال رخ دادن . مــاده بس احتم
پراکندگی کمپتون به دانسیته الکترون ماده 
جاذب وابسته بوده که بطور نسبی در بافت 

)23-1شکل (. ثابت است
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ــت  · ــدگی کوهرنــ ــا پراکنــ ،Rayleighیــ
Classical،elastic) از کل تعـداد  % 7حدود
انرژي فوتون برخوردي زمانی که ) تداخالت

شکل (.شودمیایجاد(Kev 10)باشدینپای
1-24(

کوهرنت تـأثیر حـداقلی بـر روي    پراکندگی ·
.کاهش کیفیت تصویر دارد

میزان تضعیف پرتو بطور اولیه بسـتگی بـه   ·
ــاده   ــو و ضــخامت و دانســیته م ــرژي پرت ان

.تضعیف کننده دارد
باالتر باشد، احتمال نفوذ پرتو KVPهر چه ·

.شوددر ماده بیشتر می
·HVL  ــاذب ــاده ج ــع ضــخامتی از م در واق

هاي اشعه داد فوتونمانند آلومینویوم، که تع
X هنگــامی کــه . دهــدکــاهش مــی% 50را

افزایش یابـد، مقـدار   Xمتوسط انرژي اشعه 
پرتو بـه  ماده مورد نیاز جهت کاهش شدت 
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-1شـکل  (.یابـد افزایش مـی (HVL)نصف 
25(

از میان ماده عبور Xهنگامی که پرتو اشعه ·
کند، شدت پرتو در اثر حـذف ترجیحـی   می

بـه دلیـل   . یابدهش میفوتون کم انرژي کا
هـاي عبـوري غالبـًا پـر انـرژي      اینکه فوتون

هستند، میانگین انـرژي پرتـو بـاقی مانـده     
beam)واژه سـختی پرتـو   . یابدافزایش می

hardening) جهت توصیف افزایش میانگین
ــه وســیله حــذف ترجیحــی   ــرژي پرتــو ب ان

. شودهاي کم انرژي استفاده میفوتون
برخـوردي افـزایش   زمانی که انرژي فوتـون  ·

1sاي که با انرژي باندینگ الیه یافته بگونه

ماده جاذب جور شود، احتمال جـذب فوتـو   
الکتریک به شـدت افـزایش یافتـه و تعـداد     

یابد، بـه  هاي جذبی بسیار افزایش میفوتون
.گویندمیK-edge absorptionاین پدیده 

عناصر نادر زمینی گـاهی بـه عنـوان فیلتـر     ·
هـاي بانـدینگ   زیرا انرژي. شونداستفاده می

بـاال بـوده کـه    K-edgesدر آنها یـا  1sالیه 
هـاي پـر   خود عامل افـزایش جـذب فوتـون   

.انرژي خواهد شد
γو Xگیري توانـایی اشـعه   اکسپوژر، اندازه·

بـه صـورت   . باشدجهت یونیزاسیون هوا می
. شـود گیري میمیزان بار در توده هوا اندازه

(Coulombs/kg))4-1جدول(
جفت یـون  58/2×108هر رونتگن به میزان ·

. کنددر هوا تولید می
·Kerma  بوده و انرژي جنبشی منتقل شـده

گیرد و ها را اندازه میها به الکتروناز فوتون
شـود،  بیان می(gray 1Gy)با واحدهاي دز 

Kerma   هـاي  مجموع مقـادیر اولیـه انـرژي
جنبشــی تمــام ذرات بــاردار آزاد شــده بــه 

مثـل  (رادیاسیون یونیزان غیر بـاردار  وسیله 
باشد که در یک نمونه از ماده، می) Xاشعه 

از تقسیم این مقدار بـر جـرم مـاده بدسـت     
.آیدمی
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·1Gy 1معادلj/kgباشدمی
گیري کـل انـرژي جـذب    دز جذبی با اندازه·

وسیله هر نوع از رادیاسیون یونیزان شده به 
-اي محاسبه مـی در واحد جرم هر نوع ماده

.شود
ــادل · ــرات (HT)دز معـ ــه اثـ بـــراي مقایسـ

بیولوژیک انواع مختلفی رادیاسیون بـر روي  
شود و حاصلضرب بافت یا ارگان استفاده می

و میــانگین دز (WR)فــاکتور وزنــی اشــعه 
.جذبی یک بافت یا ارگان است

براي تخمین ریسک در انسانها (E)دز موثر·
ــاربرد دارد ــرب دز  . ک ــوع حاصلض و از مجم

معادل هر ارگان یـا بافـت و فـاکتور وزنـی     
)5-1جدول (. یدآمیبه دست(WT)بافت 

اي ، میزان تخریب نمونـه (A)رادیواکتیویته ·
.کنداز ماده رادیواکتیو را توصیف می
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2فصل 
اثرات بیولوژیک رادیاسیون یونیزان

v      تداخالت اولیـه مربـوط بـه پرتـو اشـعهX

تشخیصی یا درمانی اغلب به صورت آنی در 
ــدت  ــپوژر رخ   10-13م ــد از اکس ــه بع ثانی

هاي تغییرات متعاقب آن در ملکول. دهدمی
بیولوژیک ظرف مدت چنـد ثانیـه تـا چنـد     
ساعت ادامه داشته، و آسیب ناشـی از ایـن   

هـا،  تغییرات ممکـن اسـت در طـی سـاعت    
هـا خـود را اشـکار    روها، سالها و حتی نسل

که بستگی بـه وسـعت و نـوع آسـیب     سازد
.دارد

v اثرات بیولوژیک رادیاسیون یونیزان از طریق
ــتقیم  ــرد مس ــتقیم 1عملک ــر مس رخ 2و غی

.دهدمی
vــنش ــتقیم، ملکــول  در ک هــاي هــاي مس

یک ملکـول و  Rکه در آن RH(بیولوژیک 
Hانـرژي ناشـی از   ) یک اتم هیدروژن است

ــرده و در   ــونیزان را جــذب ک رادیاســیون ی
هاي آزاد ناپایـدار  ثانیه رادیکال10-10مدت 

هاي آزاد سریعاً این رادیکال. گیردشکل می
یـا کـراس   ) شکسته شـدن (از طریق تجزیه 

به فـرم پایـدار   ) پیوستن دو ملکول(3لینک
.شوندتبدیل می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. direct
2. indirect
3. Cross-linking

+ RHg Ro + H+ + e- اشعهX

R0g X + Yo) تجزیه(

Ro + Sog RS) کراس لینک(

vهـایی بـا   وسیله اشعههاي مستقیم به کنش
باال غالب بوده و (LET)انتقال خطی انرژي 

LETهاي با با احتمال کمتري با رادیاسیون

.دهندرخ میXپایین مانند اشعه 
v  در کنش غیر مستقیم، تداخل اولیه فوتـون

در مجمـوع  . گیـرد با ملکول آب صورت می
. شـوند ها سبب رادیولیز آب میاین واکنش

بـا آب  Xتوالی اولیه تداخالت فوتون اشعه 
و (°H)هــــاي آزاد هیــــدروژن رادیکــــال

کنـد کـه بـا    تولید می(°OH)هیدروکسیل 
. کندهاي بیولوژیک تداخل میماکرو ملکول

vهاي هیدروکسیل به شدت واکـنش  رادیکال
هاي بیولوژیک به آسیبپذیر بوده و دلیل 

Xاشــعه هــاي پسـتانداران ناشــی از  سـلول 

)1-2شکل (. برآورد شده است
+ H2Og H° + OH° اشعهX

R-H + OH° g R° + H2O
R-H + H° g R° + H2
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v  ــیل و ــیژن، هیدروپراکسـ ــور اکسـ در حضـ
گیـرد ـ اینهـا    هیدروژن پراکسید شکل مـی 

عوامل اکسیداسیون قوي هستند کـه بطـور   
هاي غیر مسـتقیم  اي در کنشقابل مالحظه

.کنندشرکت می
H° + O2 g HO2°
HO2° + HO2° g H2O2 + O2

v آســیب بــه دئوکســی ریبونوکلئیــک اســید
(DNA)      ،سـلول دلیـل اولیـه مـرگ سـلول

اثرات وراثتی و کارسینوژنیک ناشی از اشعه 
. باشدمی

vرادیاسیون یونیزان از طریق تولید رادیکال-
DNAهاي آزاد، انواع مختلف تغییـرات در  

: کند، شاملرا ایجاد می
به باز آسیب●
اي شکست تک رشته●
اي شکست دو رشته●
DNA Proteinو DNA-DNAکراس لینک ●

vهاي که مکانیسم1مسیرهاي انتقال سیگنال
. کنـد فعال کرده یا تنظیم میDNAترمیم 

هاي تـرمیم  ترمیم جدا شدن باز و مکانیسم
جدا شدن نوکلئوتید بطـور کارآمـدي اکثـر    

اي و رشـته هاي تکهاي باز، شکستآسیب
.کندرا ترمیم میDNAکراس لینک 

vاي شکســت دو رشــتهDNA ــل اصــلی عام
ها، القاء تومور و اثرات وراثتـی  کشتن سلول

. باشدناشی از رادیاسیون یونیزان می
v اي شکســت دو رشــتهDNA  ــه وســیله ب

homologous recombination یـــاnon-

homologous end-joiningشودترمیم می.
Non-homologous end-joining
مکانیسمی مسـتعد خطـا بـراي بسـیاري از     

-هاي ناشی از اشعه محسوب میموتاسیون
.شود

vاي آســیب خوشــهDNA،2 یــا بــیش از دو
است ) هاي باز، شکست رشتهآسیب(آسیب 

رخ DNAهـاي مـارپیچ   که درون چـرخش 
الگوي رسوب انرژي ناشی از فوتون . دهدمی

اســت باعــث ایــن منفــرد ممکــنXاشــعه 
شود اي شود، که تصور میهاي خوشهآسیب

ــیب  ــلول و    آس ــتن س ــراي کش ــی ب بحران
)2-2شکل (. موتاسیون باشد

v در طول فازS هـا  کرومـوزوم ،چرخه سـلول
کروماتیـــد 2همانندســـازي کـــرده و بـــه 

در محلی تحت نام سـانترومر بـه   2خواهري
.هم متصل هستند

vر محل در طول میتوز، کروماتید خواهري د
ســلول 2سـانتروم از هـم جـدا شـده و بـه      

)3ـ2شکل . (شونددختري تفکیک می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Signal transduction Pathways
2. Sister chromatid



23اثرات بیولوژیک رادیاسیون یونیزان: 2فصل 

v زمــانی کــه رشــتهDNA پــیش از هماننــد
Sو ابتداي فاز G1مراحل (شکند سازي می

شکست همانند سازي شـده  ) چرخه سلولی
و هـر دو کروماتیـد خـواهري آسـیب را بـه      

انحرافـات حاصـل، انحرافـات    . همراه دارنـد 
.نام دارند1کروموزومی

v   در صورتی که سلول بعد از هماننـد سـازي
کروموزوم تحت تابش قرار گیـرد، شکسـت   

یکی از کروماتیدهاي خـواهري رخ  فقط در 
روماتیـدي ایجــاد  خواهـد داد و انحرافــات ک 

)4-2شکل (. کندمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Chromosome aberration

v فرکانس ایجاد انحرافات بطور کلی با میزان
.دز دریافتی متناسب است

v انحرافاتRing chromosome، دیستریک و
anaphase bridge بــراي ســلول کشــنده و

عامل ایجاد مـرگ سـلولی در طـول میتـوز     
)5-2شکل (. باشندمی

v انحرافــــات جابجــــایی(translocation) و
غیـر  (Small deletions)هاي کوچک حذف

کشنده بوده و ممکن است عامل القاء تومور 
.یا اثرات وراثتی ناشی از اشعه باشند

v      اثرات احتمـالی نتبجـه تغییـرات زیـر حـد
یک سلول DNAدر (Sublethal)کشندگی 

تظاهرات اثرات احتمالی بسـته  . منفرد است
. به نوع آسیب سلول منفرد، متفـاوت اسـت  
-براي مثال، اثرات ارثی تنها زمانی رخ مـی 

هـاي جنسـی   دهند که موتاسیون در سلول
. رخ دهد

v علت اثرات احتمالی همچنین به موتاسیون
بـراي مثـال،   . معین القاء شده بسـتگی دارد 

ــینوژنز،     ــرات کارس ــداد اث ــوص رخ درخص
موتاسیون باید مزیت رشد انتخـابی سـلول   

.خاص را تحت تاثیر قرار دهد
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v     اثرات احتمـالی بـدون دز آسـتانه در نظـر
هاي این باور براساس یافته. شوندگرفته می

هـاي ملکـولی   اخیر مـا در مـورد مکانیسـم   
. شکل گرفته استDNAترمیم 

v فوتون اشعهX  منفرد پتانسیل اینکه بتوانـد
بنـابراین  . شود، داردDNAعامل موتاسیون 

توانـد باعـث   مـی حتی کوچکترین دز اشعه
. اثرات وراثتی یا سرطان شود
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vیابد، تعـداد  هنگامی که دز اشعه افزایش می
DNAهاي آسیب ناشـی از اشـعه در   سایت

هایی با عـالم  افزایش یافته و ریسک بیماري
بنـابراین،  . رودقباً بـاالتر مـی  موتاسیون متعا

ــزایش دز،    ــا اف ــرات احتمــالی ب ــال اث احتم
)2-1جدول (. یابدافزایش می

vاي است کارسینوژنز یک پروسه چند مرحله
ــیون   ــه طــی آن موتاس ــلول DNAک در س

هـا رشـد   انباشته شده کـه ایـن موتاسـیون   
.دهندانتخابی سلول را تحت تاثیر قرار می

v اینکــه رادیاســیون شــواهد قــوي مبنــی بــر
باشـد،  یونیزان عامـل مسـبب سـرطان مـی    

ــان   ــاق زی ــرین اتف ــود دارد و مهمت ــار وج ب
)2-1کادر (.ترادیاسیون تشخیصی اس

v به غیر از لوسمی لنفوسیتک (شیوع لوسمی
بعد از اکسـپوژر مغـز اسـتخوان بـه     ) مزمن

ها ریسک ابتال در بچه. یابداشعه افزایش می
سالگی و بعد 7حدود باالترین بوده و تقریباً 

.شودسالگی متوقف می30از 
v    شیوع کارسینوم تیروئیـد، غالبـًا کارسـینوم

پاپیالري تیروئید، بعد از اکسپوژر بـر اشـعه   
یابد و وابستگی شدیدي به سـن  افزایش می

هنگام اکسپوژر دارد
v استعداد ابتال به سرطان تیروئید وابسته به

-یاشعه در کودکان بیش از بزرگسـاالن مـ  
.باشد

v مرتبـه نسـبت بـه آقایـان بـه      3تا 2زنان
گیر یـا وابسـته بـه    هاي تیروئید تکسرطان

ترنداشعه حساس
v   شیوع تومورهاي غدد بزاقی اکثـرا وارتـین و

در رادیاسیون ،موکو اپی درموئیدکارسینوما
هــاي ســر و گــردن جهــت درمــان بیمــاري
. افزایش نشان داده است

v    بـه  ) ابـتال (رابطه خطـی بـین دز و ریسـک
ریسـک بطـور   . سرطان پسـتان وجـود دارد  

20اي در صورت اکسپوژر زیر قابل مالحظه
. سال باالتر خواهد بود

v  ارتبـاطی بـین   مطالعات موردي ـ شـاهدي
هاي مننژیوماهاي اینتراکرانیال و رادیوگرافی

پیشــین پزشــکی و دندانپزشــکی نشــان    
.اندداده
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v ــه ــی هســتند ک ــرات وراثتــی، تغییرات در اث
. گرددفرزندان افراد اشعه دیده، مشاهده می

هـاي  در سـلول DNAآنها نتیجه آسیب به 
در اکسـپوژرهاي سـطوح   . باشندجنسی می

پایین، همانند آنچه در دندانپزشـکی بـا آن   
روبرو هستیم، آنها اهمیت کمتري نسبت به 

.اثر کارسینوژنز دارند
vیابند کـه  اثرات قطعی تنها زمانی تظاهر می

یاسیون به بافت یا ارگـان از حـد میـزان    راد
این ) شدت(میزان بزرگی. آستانه تجاوز کند

در . دز آستانه بـه نـوع بافـت بسـتگی دارد    
تر از آستانه، اثرات قابل رویت دزهاي پایین

اغلـب افـرادي کـه    . دهـد نیست و رخ نمـی 
دزهاي باالتر از حد آستانه دریافت کردنـد،  

بیمارانی کـه  اغلب در. اثرات را نشان دادند
هـاي سـر و   تحت رادیوتراپی براي بدخیمی

گیرنـد بـا ایـن اثـرات روبـرو      گردن قرار می
.هستند

v  نوع غالب مرگ سلولی ناشی از اشعه مـرگ
باشـد کـه در نتیجـه انحرافـات     میتوزي می

-کروموزومی و کروماتیدي کشـنده رخ مـی  
حساسیت سلول بـه ایـن نـوع مـرگ     . دهد

ــزان میتــوز و د ــه می رجــه تمــایز ســلولی ب
.بستگی دارد

vقـــانون برگـــونی و تریبونـــدو:	
	میزان	میتوز

	درجه	تمایز
α

حساسیت سلول به کشندگی 

vهایی که سلول. کندبینی میاین قانون پیش
شــوند رادیــو کــه بــه ســرعت تقســیم مــی

هـاي تمـایز   سنسیتوتر خواهند بود و سلول
هـایی مقـاوم بـه    یافته پس از میتوز سـلول 

بنـدي بـه   سیستم تقسیماشعه هستند؛ این
هاي مشخص ها و ارگانفهم حساسیت بافت

جهت نشـان دادن اثـرات   ) نسبت به اشعه(
)2-2جدول (. کنندمیقطعی کمک 

vترین سلول پسـتانداران  ها حساسلنفوسیت
نسبت به اشعه بوده و استثنایی نسـبت بـه   

. شوندقانون برگونی و تریبوندو محسوب می
اي سـروزي غـدد   هبه همین ترتیب، آسینی

-بزاقی با وجود اینکه به سرعت تقسیم نمی
در . باشـند شوند به شدت رادیوسنسیتو می
تـرین نـوع   این انواع سـلول، آپوپتـوز شـایع   

. باشدمرگ سلول ناشی از اشعه می
v بر خالف مرگ میتوزي، مرگ آپپتوز نیاز به

ورود سلول به فرایند میتوز و مرگ سـلولی  
.در حین اینترفاز ندارد

v      شواهد قـوي دال بـر اینکـه سـیگنال اولیـه
ناشـی از  DNAآپوپتوز به وسیله آسیب به 

. شود، وجود دارداشعه تحریک می
vــور هــاي ســرکوبژن تنظــیم P53گــر توم

.باشندکننده عمده آپوپتوز می
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v در اثرBy standerهـاي نزدیـک بـه    سلول
هاي اشعه دیـده کـه بطـور مسـتقیم     سلول

هاي ناشی از اشعه را اند آسیباکسپوز نشده
.دهندنشان می

v     حساسیت بافت یا ارگـان بـه اشـعه بـه دز
اشعه و حساسیت انـواع سـلول سـازنده آن    

)2ـ2کادر (.بستگی دارد

v   در طـی ماههـا و   (اثرات بلند مـدت قطعـی
که بطور ) اکسپوژر ایجاد شدهها بعد از سال

هـاي تکثیـري،   اولیه به وسیله مرگ سـلول 
و آسیب به ،هاي فیبروزهجایگزینی با بافت

.شوندواسکوالسیون ظریف ایجاد می
vاي نسبت رویان و جنین بطور قابل مالحظه

هـاي  ترند زیرا اکثر سلولبه بالغین حساس
رویانی نسبتًا تمـایز نیافتـه بـوده و سـرعت     

.باالیی دارندمیتوز
v در ) سن رویان(اثرات به دز و سن بارداري

رادیاسیون در . طی رادیاسیون وابسته است
9تـا  0روز (طی دوران قبل از النه گزینـی  

. شودموجب مرگ رویان می) در انسان
vــان ــا  در انسـ ــین بـ ــیون جنـ ــا، رادیاسـ هـ

رادیاسیون در (میکروسفالی در ارتباط است 
و کنـدذهنی  ) اريبـارد 8تـا  15طی هفته 

) بـارداري 8تا 25رادیاسیون در طی هفته (
.باشدمی

v شکست(Fractionation)  دز کلی اشـعهX

در رادیوتراپی تخریب بیشتر تومـور نسـبت   
. ســازدبــه دز منفــرد بــزرگ را ممکــن مــی

همچنین اجـازه تـرمیم سـلولی    شکست دز
هاي نرمال اطراف که بـه  افزایش یافته بافت
انـد را  پذیري اکسپوز شـده صورت اجتناب نا

.سازدممکن می
vFractionation  ــار ــانگین فش ــین می همچن

اکسیژن در تومـور اشـعه دیـده را افـزایش     
هـاي تومـورال را بـه اشـعه     دهد، سـلول می

.کندتر میحساس
v هفتـه تـا  7تا 6کورس رادیوتراپی به مدت

ــال 70Gyتـــا 60میـــزان دز کلـــی  اعمـ
)2-6شکل (.شودمی

v  ــدي ــه بع ــک س -Intensity (IMRT)تکنی

modulated radiotherapy ــرل جهــت کنت
بـاال جهـت کـاهش    accuracyتوزیع دز بـا  

هـاي نرمـال اطـراف بکـار     اکسپوژر به بافت
.رودمی
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v   ــرگ ــوتراپی، م ــه دوم رادی ــاي هفت در انته
سلولی عامل ایجـاد پاسـخ التهـابی شـده و     
غشاء مخاطی شروع به نمایان کردن نواحی 

. کندمی) موکوزیت(و ملتهب قرمز
v  در انتهاي رادیوتراپی، معموالً موکوزیـت در

شدیدترین حالت خود بوده و ناراحتی بیمار 
حـداکثر بـوده و غـذا خـوردن بـراي بیمــار      

. شودمشکل می
v   عفونت قارچی ثانویه بـه وسـیلهCandida

albicans     به عنـوان عـوارض شـایع بـوده و
نیازمند درمان است

vرض رادیوتراپی، مخاط به سرعت در پی عوا
بهبــودي معمـوالً در طــی  . یابـد بهبـود مــی 

امـا فیبـروزه   . شـود ماه کامـل مـی  2حدود 
شدن بافت همبندي زیرین باعث آتروفیـک  
شدن، نازك و نسبتاً فاقد عروق شدن بافت 

شودمخاط می
vهاي چشایی نسبت به اشعه حسـاس  جوانه

دزهاي در محدوده درمانی باعث از. هستند
دست رفتن حس چشـایی در طـول هفتـه    
دوم یا سـوم رادیـوتراپی، و حـس چشـایی     

ــاکتور  ــا ف ــا 1000معمــوالً ب ــار 10000ت ب
-کاهش در طی دوره رادیوتراپی ایجاد مـی 

. شود
v   غدد بزاقی به شدت حساس بـه اشـعه انـد .

غـده ســاب منــدیبوالر نســبت بــه پاروتیــد  
.تر استنسبت به اشعه مقاوم

v ـ کـاهش در  % 50وتراپی، در هفته اول رادی
دهـد، کـه بـه آپپتـوز     جریان بـزاق رخ مـی  

میــزان . هــاي آســینار مــرتبط اســتسـلول 
در % 10جریان بزاق به تدریج بـه کمتـر از   

. یابدطول یکسال کاهش می

v   تغییـرات دیــرس در غـده شــامل فیبــروز و
کاهش واسکوالریته، تحت فشار قـرار دادن  

.باشدبازیابی عملکرد غده بزاقی می
vباقی مانده فعالیت غده، وابسته به دز می-

. باشد
v کاربردIMRT  با کمک به حفظ غده بزاقـی

سمت مقابل به عنوان ذخیره بـه کـاهش از   
-دست رفتن فعالیت غدد بزاق کمـک مـی  

. کند
v بیماران مبتال به خشکی دهان در جویدن و

بزاق داراي . بلعیدن با مشکل مواجه هستند
PH ــروع کمتراســــت کــــه جهــــت شــ

. کلسیفیکاسیون میناي نرمال کافی است
vیابدقدرت بافرینگ بزاق کاهش می.
v پوسیدگی ناشی از اشعه، فرم منتشر شونده

(rampant)است .
v    پوسیدگی که در نتیجـه تغییـرات در غـدد

بزاقی و بزاق شـامل کـاهش جریـان بـزاق،     
ــا فرینــگ،  PHکــاهش  ــایی ب ، کــاهش توان

نرمـال  افزایش ویسکوزیته و تغییـرات فلـور  
. شودبزاق ایجاد می

v    بزاق باقی مانده داراي غلظـت پـایین یـون
Ca2+  ــاختار ــوده؛ و در نتیجــه انحــالل س ب

دندانی بیشتر شده و میزان رمینرالیزاسیون 
.یابدکاهش می

v3 الگو براي پوسیدگی ناشی از اشعه وجود
ترین نـوع آن ضـایعات سـطحی    شایع. دارد

ــو   ــال، اکل ــطوح باک ــه س ــرونده ک زال، پیش
-انسیزال و پاالتال را مورد حمله قـرار مـی  

نـوع دیگـر بـه صـورت اولیـه عـاج و       . دهند
. کنـد سمنوم ناحیه سرویکال را درگیـر مـی  

این ضایعات ممکن است در محـیط دنـدان   
پیشرفت کرده و عامل از دست رفـتن تـاج   
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نوع سـوم خـود را بـه صـورت     . دندان باشد
ان پیگمانتاسیون تیره در کل تاج دندان نش

لبـه انسـیزال ممکـن اسـت بطـور      . دهدمی
.مشخصی ساییده شود

vها بسـته بـه   تاثیر رادیاسیون بر روي دندان
.مرحله تکاملی دندان متفاوت است

v  اگر اکسپوژر در مراحل ابتدایی تکامـل رخ
دهد، رادیاسیون ممکن است عامل تخریـب  

هایی که بطـور  جوانه دندانی شود در دندان
انـد، رادیاسـیون ممکـن    کامل تکامل نیافته

است از تمایز سلولی ممانعت کنـد و عامـل   
مالفورماسیون یا توقـف رشـد کلـی دنـدان     

اینگونه اکسپوژر ممکـن اسـت عامـل    . شود
گیري ریشه شودتاخیر یا قطع شکل

v      مکانیسم رویشـی دنـدان نسـبتاً مقـاوم بـه
هـاي اشـعه دیـده بـا     دنـدان . باشداشعه می

ه بطور معمـول  گیري ریشه تغییر یافتشکل
.حتی اگر بدون ریشه باشند. یابدرویش می

vباشددر کل شدت آسیب وابسته به دز می .
کودکانی کـه تحـت رادیـوتراپی در ناحیـه     

اند ممکن است نقایصـی را  فکین قرار گرفته
ــد،   ــدان دائمــی نشــان دهن در سیســتم دن

dwarfedهمانند تکامـل ریشـه تـاخیري،    

teeth،ري یـک یـا   گیو یا شکست در شکل
).2ـ9شکل . (چند دندان
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v اســتئورادیونکروز(ORN) ــررس عارضــه دی
اي از رادیــوتراپی بــوده و بــه عنــوان ناحیــه

استخوان اشعه دیده و اکسپوز که در طـول  
ماه در ترمیم شکست خورده، و فاقد 3دوره 

-تومور باقی مانده یا عود کننده میهرگونه 
باشد؛ و زمانی که سایر دالیل استئونکروز از 

.شودشوند تعریف میذهن خارج می
v ORN  مـاه بعـد از   12تـا  6بطور معمـول

شـود، امـا در هـر    دوره رادیوتراپی ایجاد می
زمان دیگري، شامل ماهها تا سـالها بعـد از   

ــده مــی ــوتراپی دی و معمــوالً در. شــودرادی
مندیبل نسبت به ماگزیال با شیوع بیشـتري  

. شوددیده می
v ریسکORN  ریسـک  . وابسته بـه دز اسـت

فاکتورهاي مهم قابل توجه از لحاظ بـالینی  
هـاي  هـاي پوسـیده، بیمـاري   شامل دنـدان 

پریودنتال، و تروماي ناشی از خـارج کـردن   
-دندان یا دنچرهاي با تطـابق ضـعیف مـی   

. باشد
v پریودنتال در طـول  گشادي فضاي لیگامان

ــدان ــایع  دن ــه ش ــدیبل یافت ــاي من اي در ه
مندیبل اشعه دیده بوده اما در صـورتی کـه   
استخوان پیرامـون حالـت لیتیـک نداشـته     

.باشد نیاز به درمان خاصی ندارد
v    کنـد،  هنگامی کـه بیمـاري پیشـرفت مـی

ــب اســـتخوان بصـــورت نـــواحی     تخریـ
در نمـاي رادیـوگرافی   Patchyرادیولوسنت 

ــراه  ــودنس از اســتخوان  هم ــر رادی ــا جزای ب
تخریـب  . شودنکروتیک یا سکستر دیده می

استخوان ممکن است به اندازه کافی جهـت  
. ایجاد شکسـتگی پاتولوژیـک شـدید باشـد    

)Bو 2Aـ11شکل (
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3فصل 
ایمنی و حفاظت

v  عامــل اصــلی اکســپوژر رادیاســیون عمــوم
اي طبیعی و پزشـکی  جمعیت، منابع زمینه

کـل حیـات بـر روي کـره زمـین در      .است
اي حضور اکسپوژر دائمی بـه تـابش زمینـه   

.تکامل یافته است

v  ـ عنصري رادیواکتیو اسـت کـه   222رادون 
اي بینـابینی در اسـتحاله   به عنـوان مرحلـه  

ـ   که یکی از مهمترین عناصر ،238اورانیوم 
رادیواکتیو طبیعی پوسته زمین است، تولید 

. شودمی
vشـود  رادون گازي است که از زمین آزاد می

. شدها وارد میها و ساختمانو به خانه
v   ــتحا222رادون ـ ــول اسـ له آن، و محصـ

.کنندساطع میβذرات ،218پولونیوم ـ 
v ًدرصــــد از 73رادون مســــئول تقریبــــا

.اي جمعیت جهان باشداکسپوژرهاي زمینه
v تابش فضایی ناشی از خورشید و یا تـابش-

هــاي کیهــانی اســت و در درجــه اول از    
هــاي هلیــوم و عناصــر هــا، هســتهپروتــون
تر و نیـز سـایر ذراتـی کـه از بـرهم      سنگین
تابش فضایی اولیه بـا اتمسـفر زمـین    کنش 

.شوند، تشکیل شده استایجاد می
v    اکسپوژر ناشی از تـابش فضـایی در درجـه

ــه ازاي هــر   ــاع اســت و ب ــابعی از ارتف اول ت

برابر 2متر افزایش در ارتفاع، تقریباً 2000
.دشومی

v  ،ــابش داخلـــی ــر از منـــابع تـ یکـــی دیگـ
. رادیونوکلئیــدهاي خـــورده شـــده اســـت 

اکسپوژر داخلی ناشی از غـذاهاي  بیشترین 
ــوالت   ــوم و محص ــوم و توری ــوي اورانی محت

است 400ها که عمدتاً پتاسیم استحاله آن
باشد، اما سایر محصوالت استحاله نظیـر  می

ـ   ـ  87روبیدیوم  و غیـره نیـز در   14، کربن 
.این امر دخیلند

v    ،اکسپوژر کلی ناشی از مـواد خـورده شـده
ــاً  ــپو 9تقریب ــد از اکس ــهدرص اي را ژر زمین

.شودشامل می
v    اکسپوژر به نوکلئیـدهاي موجـود در خـاك

و محصـوالت  40است کـه عمـدتاً پتاسـیم    
. اسـت 232و توریوم 238استحاله اورانیوم 

20از ایـن منـابع، ناشـی از    γبیشتر تابش 
.متر فوقانی خاك استسانتی

v درصد از اکسـپوژر  7اکسپوژر زمینی تقریبًا
)3-1شکل(. شودل میاي را شامزمینه

v    ــیون ــی از رادیاس ــپوژر ناش ــانگین اکس می
میلــی ســیورت و 1/3تشخیصــی پزشــکی، 

. اي طبیعــی اســتمعــادل اکســپوژر زمینــه
)3-2شکل (
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v    اساس اولیه تصـویربرداري تشخیصـی ایـن
است که منفعت آن براي بیمار بسیار بیشتر 

. از خطرات مرتبط با تابش باشد
v  به منظور حصول به این هدف دوز ناشـی از

: تصویربرداري دنتوماگزیلوفاسیال باید
به منظور ایجاد تصویري کـه از لحـاظ تشخیصـی    ●

. قابل قبول باشد، بهینه گردد

کمتر از آستانه مورد نیاز جهت ایجاد اثرات قطعـی  ●
(deterministic)باشد .

را (stochastic)کاهش یابد تا خطر اثرات احتمالی ●
. اي قابل قبول نگه دارددر محدوده
v خطر اساسی رادیوگرافی دنتوماگزیلوفاسیال

احتمال کم سرطان ناشی از اشعه است
v  الگوي فعلی حفاظت اشعه براساس فرضـیه

-Linear non)خطــی بـــدون آســـتانه  

threshold)(LNT)بینــی اســت کــه پــیش
کند که بین دوز و خطر ایجـاد سـرطان   می
دید، حتی در دوزهاي بسیار پـایین، یـک   ج

ـ ) 3-3شـکل  . (داردرابطه خطی وجود  ن ای
کندکـه هـیچ آسـتانه و یـا     فرضیه بیان می

نداریم که در زیر آن دوز، » دوز بی خطري«
.افزایش ریسک سرطان وجود نداشته باشد

v   تابش دوز پایین ممکن است اثـر حفـاظتی
hormesisداشته باشد که از آن بـه عنـوان   

.شودد مییا
v   ،دوز تابش ناشی از رادیوگرافی بـه بیمـاران

اغلب بـه عنـوان دوز مـؤثر کـه مقیاسـی از      
.شودخطرات احتمالی است، گزارش می

v     سه اصل راهنمـا در حفاظـت اشـعه وجـود
: دارد

ــه  1 ــا کــه    : (Justification)ـــ توجی ــن معن ــه ای ب
دندانپزشک باید شرایطی را که سود ناشی از اکسپوژر 

براي بیمـار بـیش از خطـر آسـیب اسـت،      تشخیصی 
در عمل، این اصل ایـن موضـوع را کـه چـه     . بشناسد

بیماري جهت رادیوگرافی انتخاب شـود و اینکـه چـه    
دهدرادیوگرافی انتخاب گردد، تحت تأثیر قرار می

کند کـه  عنوان می: (Optimization)ـ بهینه سازي 2
ر هاي معقول اکسـپوژر غیـ  دندانپزشکان باید به روش

از . ضروري بیماران، کارکنان و خود را کـاهش دهنـد  
ایــن فلســفه حفاظــت اشــعه اغلــب بــه عنــوان اصــل 
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ALARAکند که اکسپوژر به شود که بیان مییاد می
اشعه یونیزان بایستی با توجه به فاکتورهاي اقتصادي 

.االمکان، کم نگه داشته شودو اجتماعی حتی
هـاي  محـدوده :(Dose limitation)ـ محدودیت دوز 3

-هاي شغلی و عمومی را تعیـین مـی  دوز جهت تابش
کند تا مطمئن باشیم که هیچ فردي به دوزهاي باالي 

این اصـل در مـورد   . شودغیر قابل قبول، اکسپوز نمی
کارکنانشان که از لحاظ شـغلی تحـت   دندانپزشکان و

.کندگیرند، صدق میقرار میاکسپوژر
vــوگرافی بــه منظــور ــالگري رادی کشــف غرب

بیمــاري، نبایــد پــیش از معاینــه کلینیکــی 
.انجام شود

v    مؤثرترین رویکرد جهـت کـاهش اکسـپوژر
هاي غیر غیر ضروري، کاستن از رادیوگرافی

. ضروري است
vها باید تنها زمانی تهیه شوند که رادیوگرافی

اي در رود که اطالعات اضافهاحتمال آن می
.مورد تشخیص و طرح درمان فراهم سازند

vز نظر بالینی فیلم با سرعت اE/F حدوداً دو
از فیلم با سـرعت  ) ترحساس(تر برابر سریع

D است و بنابراین تنها به نیمی از اکسپوژر
.آن نیاز دارد

vبا سرعت هاي فیلمE/F   محـدوده دانسـیته
مفید، دامنـه، کنتراسـت و کیفیتـی مشـابه     

و بدون از دست رفتن Dهاي با سرعت فیلم
. خیصی دارنداطالعات تش

v  سنسورهاي دیجیتال کاهش دوزي برابر یـا
داشته و از E/Fهاي با سرعت بیشتر از فیلم

.کنندلحاظ تشخیصی نیز با آنها برابري می
v  استفاده از صفحات تشدید کننده از جـنس

هاي در همراهی با فیلم... عناصر نادر خاکی
، )یـا بیشــتر 400ســرعت (بـا ســرعت بـاال   

فحات تشـدید کننـده   شـود، صـ  توصیه مـی 
امروزي مورد استفاده در رادیوگرافی خـارج  
دهانی از عناصر نـادر خـاکی گـادولینیوم و    

)3-1کادر . (گیرندمیالنتانوم بهره 
v استفاده از فاصله زیاد منبع تا پوست در حد

20متر، نسبت بـه فاصـله کوتـاه    سانتی40
25تا 10متري، اکسپوژر را به میزان سانتی

. دهدش میدرصد کاه
v   ،هر چه فاصله منبع تا پوست بیشـتر باشـد

. یابـد حجم بافت تحت تـابش کـاهش مـی   
)3ـ5شکل (


