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خالصه
سابقه و هدف :در بخشهای پرتوشناسی تشخیصی ،به طور روزافزون دستگاههای پرتونگاری دیجیتال جایگزین دستگاههای پرتونگاری فیلم-اسكرین میشوند .علیرغم تفاوت در
ویژگیهای آشكارسازهای جدید ثبت تصاویر ،همان پروتكلهای پرتونگاری که برای سامانههای فیلم-اسكرین بكار گرفته میشد همچنان بدون بازنگری ویژهای برای دستگاههای
دیجیتال نیز بكار میروند .در این پژوهش ،کیفیت تصویر و دُز بیمار در تصویربرداری دیجیتال از قفسه سینه مورد بررسی و بهینهسازی قرار گرفتند.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی از دو دستگاه پرتونگاری دیجیتال  Shimadzu, RDA Speedو  Siemens, G2107استفاده شده است .در فواصل مختلف چشممه
تا فانتوم و با کیلوولتاژهای مختلف ،تصویربرداری و اندازهگیری دُز انجام گرفت .برای اندازهگیری کیفیت تصویر در این مطالعه ،فانتوم بررسی جزئیات -کنتراسمت بكمار گرفتمه شمد.
برای بررسی بهینهسازی ،از پارامتر نسبت کیفیت تصویر به مجذور دُز بیمار ( )IQFinv/E2استفاده گردید.
یافتهها :بررسی پارامترهای اندازهگیری شده برای بهینهسازی نشان داد که در هر دو دستگاه با کاهش اندازه کیلوولتاژ علمیرغم افمزایش دُز مموثر بیممار ،نسمبت  IQFinv/E2نیمز
افزایش مییابد .بیشترین اندازه این نسبت برای دستگاههای  Shimadzu, RDA Speedو  Siemens, G2107بترتیب برابر  2/2612و  2/2219اندازهگیری گردید.
نتیجهگیری :یافته های این پژوهش نشان داد که با افزایش کیلوولتاژ نسبت کیفیت تصویر به دُز بیمار کاهش پیدا میکند .بنابراین برای بهینهسازی تصویربرداری از قفسه سینه
بایستی ،تا جای ممكن اندازه کیلوولتاژ را با توجه به جثه بیمار و هدف بالینی مورد نظر کاهش داد.
واژههای کلیدی :پرتونگاری دیجیتال ،تصویربرداری قفسه سینه ،فانتوم جزئیات-کنتراست ،بهینهسازی.

مقدمه
در رادیولوژی تشخیصی ،یكی از اصول بهینهسازی این است که پرتودهی به

تصویر در سامانههای دیجیتالی FPاز سامانههای  CRو فیلم-اسكرین یا آنالوگ

بیمار بگونهای باش د که هدف از تصویربرداری را بدون دادن دُز اضافی برآورده

بهتر شده است (1و .)7یک روش عالی برای ترکیب مفهوم تفكیک کنتراست و

نماید .از طرفی پروتكلهای تصویربرداری رادیولوژی با بررسی رابطهی بین

مكان ،منحنی جزئیات –کنتراست ( )Contrast-Detail Curvesاست که

کیفیت تصویر و دُز میتوانند بهینه گردند ( .)6برای تشخیص درست در پرتونگاری

معموال با استفاده از یک فانتوم )Contrast-Detail in Radiography

و براساس آن انتخاب شیوهی مناسب درمان از یک سو و برای جلوگیری از

 )CDRADبدست میآید ( .)7این منحنیها یک گذار از اشیایی که دیده

دُزهای پرتوی ناخواسته به بیماران از سوی دیگر ،بهینهسازی کیفیت تصویر و دُز

میشوند ،به اشیایی که دیده نمیشوند است ،بنابراین منطقی است تغییراتی در

بیمار در شرایط تصویربرداری بسیار ضروری است .با پیشرفت فنآوری دیجیتال و

تفسیر و تحلیل بین ناظران انتظار داشته باشیم .اما برای برآورد سریع ذهنی یک

رایانهها ،روشهای تصویربرداری دیجیتال گوناگونی همانند storage

سامانه تصویربرداری بسیار مفید هستند .یكی از روشهای تحلیل این منحنیها

) phosphor-based computed radiography (CRو سامانههای

استفاده از نمودارهای مشخصه عملیاتی دریافت کننده ( Receiver Operating

) FP (Flat-Panelبا آشكارسازها و روشهای گردآوری دادههای گوناگون،

 ROC )Characteristicsاست که میتواند با ناظر انسانی و یا با یک نرمافزار

برای جایگزینی روشهای فیلم-اسكرین یا آنالوگ گسترش یافتهاند (.)6-4

بگونه خودکار انجام شود .کار بررسی کیفیت تصویر در ابتدا با فانتومهای جسم

سامانه های دیجیتالی به جهت داشتن گستره پویایی بیشتر ،دامنه پرتودهی بزرگتر،

آزمون جزئیات-کنتراست سادهتری انجام میگرفت ،با اینحال توانسته بودند امكان

امكان پسپردازش ،کاهش هزینهها ،دسترسی آسانتر به تصویرها و نیز امكان

کاهش دُز ،بدون از دست دادن کیفیت تصویر را در سامانههای  FPنسبت به

جابجایی آسان و فراهم کردن نظر چند رادیولوژیست از راه Picture ( PACS

 CRبه نمایش بگذارند ( .)1اما امروزه فانتوم پیشرفتهتری همراه با نرمافزار تحلیل

 )Archive and Communication Systemمورد اقبال زیادی قرار

داده ها در دسترس است که کار بررسی را خیلی ساده کرده است .البته تاکنون

گرفتهاند .با بررسیهایی که تاکنون انجام گرفته است ،مشخص شد که کیفیت

روشهای گوناگون دیگری برای بررسی کیفیت تصویرهای رادیولوژی معرفی

 این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی به شماره  3997361دانشگاه علوم پزشكی بابل میباشد.
*مسئول مقاله :دکتر سیدحسین موسویانیجدان
آدرس :بابل ،دانشگاه علوم پزشكی ،دانشكده پیراپزشكی ،گروه تكنولوژی پرتوها .تلفن266-96632627 :

E-mail: shmosavia@mubabol.ac.ir
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بهینهسازی کیفیت تصویر و دُز بیمار با دستگاه پرتونگاری دیجیتال؛ رضا پایدار و همكاران

شدهاند ( .)3هنگامی که ساختارهای آناتومی مد نظر هستند ،روشهای VGA

بیان شدهاند .برای بررسی شرایط گوناگون تصویربرداری ،اندازه  IQFinvبا دُز

( )Visual Grading Analysisبا و بدون تصویرهای مرجع ،روشهای

موثر ) E (μSvمربوطه مورد مقایسه قرار گرفتند.

ترجیحی برای بررسی کیفیت تصویر میباشند .گرچه در تصویربرداری از قفسه
سینه دُز زیادی به بیمار داده نمی شود ،ولی چون این روش در کارهای بالینی زیاد
مورد نیاز است ،بنابراین دُز جمعی این روش تصویربرداری ،باال میباشد
(66و62و7و .)6از طرفی چون هنوز در بخشهایی از مراکز رادیولوژی کشور که

 Depthiو  Diameteriبترتیب عمق و قطر خانه  iام فانتوم جسم آزمون

دستگاههای آنالوگ ،با نوع دیجیتال آن جایگزین نشدهاند و همچنین در برخی از

جزئیات -کنتراست ( CDRADشكل  )6است ( .)6در ابتدا اندازههای دُز ورودی

بخشها که هر دو دستگاه در کنار هم هستند ،هنوز رفتار پرتوکاران در دادن

پوست در شرایط گوناگون با این دستگاههای پرتونگاری فراهم شدند .دُز ورودی

شرایط مناسب ،نهادینه نشده است .همچنین تمایل به اعمال شرایط بیشتر در

پوست براساس حاصلضرب خروجی دستگاه رادیولوژی در فاکتور پراکندگی به

تصویربرداری دیجیتال زیاد گزارش شده است و نیز مرجعی جز توصیه کارخانه

عقب  )Back Scatter Factor( BSFبر روی سطح پوست برآورد گردید.

سازنده در این زمینه وجود ندارد ( 66و .)6بنابراین در این مطالعه با بكارگیری

ضرایب پراکندگی به عقب ،برای کیلوولتاژهای مختلف براساس مدرک فنی شماره

فانتوم کیفیت تصویر و نرمافزارهای وابسته ،شرایط تصویربرداری بهینه بر روی

 477آژانس بینالمللی انرژی اتمی محاسبه گردیده است ( .)69با استفاده از دُز

دستگاه پرتونگاری دیجیتال برای رویه تصویربرداری قفسه سینه مورد بررسی قرار

ورودی به پوست و با استفاده از نرمافزار  ،PCXMCاندازههای دُز موثر

گرفت.

( )Effective Doseقفسه سینه در شرایط تصویربرداری گوناگون برآورد شدند
(شكل  .)6در این نرم افزار با استفاده از شبیهسازی مونته کارلو ،دُز معادل
ارگانهای گوناگون بدن و همچنین دُز موثر تمام بدن قابل محاسبه میباشد.

مواد و روشها
در این مطالعه تجربی با کد اخالق MUBABOL.REC. 6937.7
تاریخ  ،39/9/69دو دستگاه پرتونگاری دیجیتالShimadzu, RDA Speed
و  Siemens, G2107مورد بررسی قرار گرفتند .هر دو دستگاه از حالت فیلم
اسكرین به دیجیتال تبدیل شده بودند .پیش از انجام پژوهش ،آزمونهای کنترل

کیفی

بر اساس ضوابط ملی National Diagnostic ( NDRL

 )Reference Levelبر روی این دستگاهها انجام گردید .این آزمونها شامل
آزمونهای دُزیمتری و کیفیت تصویر بر روی دستگاه دیجیتال بود .بر اساس نتایج
آزمونها ،خروجی هر دو دستگاه بر اساس میكروگری در فاصله یک متری برای
کیلوولتاژهای مختلف بدست آمد .برای بررسی کیفیت تصویر از فانتوم جسم

شكل  )a( .6فانتوم جسم آزمون جزئیات -کنتراست ) (CDRADو

آزمون جزئیات -کنتراست یا  CDRADنوع  6شرکت  Artinisکمک گرفته

( )bتصویر پرتونگاری آن

شد .این فانتوم از یک صفحه (  )PMMA=polymethyl methacrylateبه

ضخامت  6سانتیمتر و سطح  61/7×61/7سانتیمتر مربع

تشكیل شده است .بر

روی این صفحه یک ماتریس  67×67خانه مربعی قرار دارد .در این خانهها
حفرههایی با اندازه و عمق متغیری وجود دارد.
در طول یک ستون عمق حفره ثابت است ،ولی قطر آن ،نمایی افزایش
می یابد .در سه سطر نخست تنها یک حفره به ازای یک مربع وجود دارد و در
باقیمانده خانهها ،یک حفره در مرکز و حفره دوم کاتورهای در چهار گوشه قرار
میگیرد .قطر حفره در راستای افقی (لگاریتمی از  2/9تا  1میلیمتر) و نیز عمق آن
در راستای عمودی (لگاریتمی از  2/9تا  1میلیمتر) تغییر میکند .شكل ( )6نمایش
فانتوم و تصویر رادیولوژی با یک دستگاه دیجیتال است .نرمافزار تحلیلگر
 CDRADویرایش  6/6شرکت  ،Artinisبرای بررسی خودکار جزئیات
کنتراست تصویر جای حفرههای فانتوم بكار گرفته شد .در برخی از کارها به هر دو
روش بررسی کیفیت تصویر با نرمافزار بگونه خودکار و بررسی دستی توسط چند
مشاهدهگر نیز پرداخته شد ،اما در این بررسی تنها از روش خودکار نرمافزاری
بهرهبرداری شد .یافتهها برحسب شاخص کلی کیفیت تصویر که بگونه وارون

شكل  .6نرم افزار  PCXMCجهت محاسبه دُز موثر در تصویربرداری

شكل کیفیت تصویر ( )Inverse Image Quality Figureتعریف میشود،

قفسه سینه
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یافتهها
نتایج حاصل از اندازه گیری خروجی دستگاه ،دُز ورودی پوست ،دُز موثر و
فاکتور کیفیت تصویر در فواصل مختلف آورده شده است .بسته به نوع دستگاه در
هر مرکز ،کیلولتاژهای  77تا  32اعمال شده بود و فاصله چشمه تا آشكارساز ،662
 672و  612سانتیمتر بوده است .دادهها نشان داد که در همه حالتهای
تصویربرداری ،با افزایش شرایط پرتونگاری IQFinv ،و  IQFinv/E2رو به
کاهش میباشند .همچنین با افزایش کیلوولتاژ ،اندازه  EDکه نشان دهنده دُز
موثر بیمار میباشد نیز افزایش پیدا کرده است (جدول 6و.)6
جدول .6اندازههای دُز ورودی پوست ،دُز موثر قفسه سینه و فاکتورهای کیفیت

شكل  .9نمونهای از تصاویر بدست آمده از فانتوم  CDRADوآنالیز آن

تصویر در شرایط تصویربرداری گوناگون برای Shimadzu, RDASpeed
فاصله چشمه

kVp

تا آشكارساز
cm 612

cm 672

cm 662

ESD@10mAs
)(μGy

)ED(μSv

IQFinv

IQFinv/E2

12

662

66

1/66

2/2612

17

647

63

1/61

2/2231

72

672

91

1/24

2/2216

12

672

61

1/73

2/2692

17

622

97

1/61

2/2212

72

642

41

1/16

2/2297

12

972

12

1/17

2/2269

32

412

667

7/67

2/2227

12

972

74

1/71

2/2263

72

472

34

1/63

2/2223

نمودار  .6نمودار

IQFinv/E2

برحسب  kVpبرایShimadzu, RDA Speed

و  Siemens, G2107در فاصله چشمه تا آشكارساز  612سانتیمتر

جدول .6اندازه های دُز ورودی پوست ،دُز موثر قفسه سینه و فاکتورهای کیفیت
تصویر در شرایط تصویربرداری گوناگون برای Siemens, G2107
فاصله چشمه
تا آشكارساز

cm 612

cm 662

ESD@10mAs

)ED(μSv

IQFinv

IQFinv/E2

77

677

63

7/26

2/2219

17

692

41

1/12

2/2296

77

972

12

1/72

2/2262

32

742

647

1/71

2/2229

77

472

16

1/21

2/2261

17

742

664

1/12

2/2224

72

322

612

7/62

2/2226

kVp

)(μGy

نمونهای از تصویر فانتوم و یک نمودار تحلیل شده خروجی نرمافزار

نمودار  .6نمودار

/E2

 IQFinvبرحسب  kVpبرایShimadzu, RDA Speed

 ،Artinisبا نقطههای نشان دهنده نمرههایی که با معیارهای پیشنهادی کارخانه

در فاصله چشمه تا آشكارساز  672سانتیمتر و  Siemens, G2107در فاصله چشمه تا

سازنده فانتوم و نمودار کنتراست جزئیات پیرو آن و اندازه  IQFinvتصحیح

آشكارساز  662سانتیمتر

میشود ،در شكل  9نشان داده شده است .همچنین نمونهای از نمودارهای
 IQFinv/E2برحسب  kVpدر فواصل مختلف چشمه تا آشكارساز در نمودار  6و
 6نشان داده شده است .در این نمودارها روند کاهشی  IQFinvو IQFinv/E2
با افزایش شرایط پرتونگاری ،در همه حالتهای تصویربرداری دیده میشوند.

بحث و نتیجه گیری
یافتههای این پژوهش که در جدولهای  6و  6و نیز نمودارهای  6و  6نشان
داده شدند گویای این هستند که در همه حالتهای تصویربرداری ،با افزایش
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شرایط پرتونگاری IQFinv ،و  IQFinv/E2رو به کاهش میباشند .این موضوع

سامانههای  DRاز  CRبهتر پاسخ دادند .در بررسی  Jablanovicو همكاران،

با یافتههای کار  Compagnoneسازگاری دارد ( .)6همچنین نتایج حاصل از این

بیان شد که جایگزینی کامل دستگاههای پرتونگاری آنالوگ به دیجیتال ،نیازمند

مطالعه نشان میدهد که با افزایش کیلوولتاژ ،مقدار  EDکه نشان دهنده دُز موثر

آموزش پرتوکاران و بهینهسازی سامانهها برای جلوگیری از دُزهای ناخواسته به

بیمار میباشد نیز افزایش پیدا میکند .این نتایج با یافتههای  Paydarو

بیماران میباشد (.)61

همكاران تطابق دارد (.)66

 Paydarو همكاران با دستگاههای مشابه تغییرات گسترده شرایط تابش و

گرچه بررسی کیفیت تصویر با  CDRADدادههای با ارزشی را در اختیار

دُز پرتوگیری را نشان دادند که بیشتر از اندازه  NDRLهم بوده است (.)66

قرار می دهد ولی بدلیل نبود نویز آناتومیكی ،تصویربرداری بالینی محدود یا ناقصی

بنابراین نیاز به آموزش پرتوکاران در قالب بازآموزی و بهینهسازی شرایط

را به نمایش میگذارد ( .)64اگرچه بسیاری از گزارشها نشاندهنده کاهش دُز و

تصویربرداری میبایستی جزء برنامههای دستاندرکاران قرار گیرد .از تحلیل

همزمان افزایش کیفیت در تصویربرداری دیجیتال میباشند ،ولی برخی دیگر

پارامترهای موثر بر کیفیت تصویر در سامانههای دیجیتال میتوان نتیجه گرفت:

عكس این حالت را نیز گزارش کردند ( .)67-67محدودیت گستره پویایی

کنتراست که یكی از پارامترهای مهم مورد بررسی در انتخاب ولتاژ تیوب برای

سامانههای فیلم-اسكرین به ناچار ،به بكارگیری شرایط باالی تصویربرداری قفسه

تصویربرداری از بافتهای گوناگون است ،به آسانی میتواند اعمال و نمایش داده

سینه نیاز دارد .در صورتی که ولتاژهای پائینتر تیوب میتواند برای سامانههای

شود .از طرفی نكته قابل تامل ،اعمال شرا یط پرتونگاری (انتخاب ولتاژ و جریان

دیجیتال بكار روند .بنابراین شرایط فنی تصویربرداری مناسب ،میبایستی مورد

تیوب) در بخشهای رادیولوژی مورد بررسی ما با دیگر بررسیها است .چنانچه در

بازنگری قرار گیرند (.)6

بررسی  Asadinezhadو همكاران و  Seoو همكاران نیز نشان داده شد،

از طرفی سامانههای دیجیتال ،گستره پویایی وسیعی دارند و بنابراین باعث
تغییرات دامنه زیاد دُز میشوند .در صورتی که پروتكلهای رادیولوژی میبایستی

عالوه بر نوع و اندام مورد تصویربرداری ،کاربران کشور ما بیشتر در اعمال mAs
باالتر بجای  kVpباالتر ،تمایل دارند (67و.)62

برای فراهم کردن یک تصویر باکیفیت و با کمترین دُز ممكن بر اساس اصل As

گرچه این موضوع که به همه انواع تصویربرداری اعم از آنالوگ و دیجیتال

) Low As Reasonably Achievable (ALARAبهینه گردند .در

برمیگردد ،می تواند به عنوان یک موضوع جداگانه مورد بررسی قرار گیرد .با توجه

بررسی  Compagnoneو همكاران ،نشان داده شد که با بهبود کیفیت تصویر

به نتایج بدست آمده از این پژوهش میتوان به مراکز پرتونگاری دیجیتال پیشنهاد

در ولتاژهای تیوب پایین ،همبستگی خوبی بین مشاهدات انسانی و یافتههای

داد که با توجه به کیفیت تصویر بالینی مورد انتظار مرکز تا جایی که ممكن است

نرمافزارهای رایانهای وجود دارد ( .)6تصاویر بدست آمده از  CRدر ولتاژهای

برای تصویربرداری از قفسه سینه ،از کیلوولتاژهای پایینتر برای تصویربرداری

 37 kVpو  17 kVpدارای کیفیتی بهتر از تصاویر بدست آمده در ولتاژهای

استفاده کنند تا ضمن حفظ کیفیت ،کمترین دُز موثر به بیمار داده شود.

باالتر داشتند و دُز موثر به ترتیب  4و  69درصد کمتر از دُز موثر در ولتاژ kVp
 667بوده است .علت این پدیده ،ترکیب اثر تغییر در پاسخ آشكارساز با انرژیهای
فوتون و افزایش کنتراست سیگنال در پتانسیلهای کمترِ تیوب بیان شد .بنابراین

تقدیر و تشكر

پروتكلهای تصویربرداری رادیولوژی از قفسه سینه با دستگاههای دیجیتال،

بدینوسیله از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشكی بابل به دلیل

میتوانند با کیلوولتاژهای پایینتر و با کمی افزایش در میلیآمپر و البته کاهش در

حمایت مالی از این تحقیق و همچنین از دفتر امور حفاظت در برابر اشعه کشور،

پرتوگیری با همان کیفیت تصویر و یا حتی بهتر ،بهینه گردند .در این میان

بابت در اختیار گذاشتن فانتوم  ،CDRADتشكر و قدردانی میگردد.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Digital systems have been replacing with screen-film analogue systems in
diagnostic radiology departments, rapidly. Despite the differences in the properties of new x-ray imaging detectors, the
same radiographic protocols that had been used for radiographic film-screen are used for digital imaging systems,
without any review yet. In this study, the image quality and the patient dose in digital imaging of the chest are
evaluated and optimized.
METHODS: Two digital radiography machines from two separated hospitals (Imam Khomeini and Bu Ali HospitalsSari) have been used in this experimental research. Imaging and dose measurement are carried out at different source to
phantom distances and kilo-voltages. For measurement of the image quality, a contrast-detail radiography (CDRAD)
phantom is used. For evaluation of optimization, the Inverse Image Quality Figure per patient dose squared (IQFinv/E2)
is used.
FINDINGS: Evaluation of measured data for optimization shows that for both of these two digital radiography
machines, despite of increasing in patent dose, with reducing of kilo-voltage, the IQFinv/E2 is increased. The maximum
values of this parameter for Imam Khomeini and Bu Ali Hospitals are measured 0.0180 and 0.0083, respectively.
CONCLUSION: The results of this study indicate that despite the traditional notion of using higher kilo-voltages for
chest radiography, with increasing kilo-voltage, the ratio of image quality per patient dose is reduced. So, for
optimization of chest radiography, as much as possible the kilo-voltage should be reduced based on the size of patient
and clinical purpose.
KEY WORDS: Digital radiography, Chest radiography, Contrast-Detail Phantom, Optimization
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