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 اسکن  تی سی   زایی در آزمون و ریسک سرطان مؤثردز ، ها دز ارگان، ارزیابی کیفیت تصویر

 ی کودکان ی سینه قفسه

 
 3علی چاپاریان، 2، جالل باقری1محبوبه کیانی

 
 

چکیده

َذف از اوجام ایه مغالعٍ،  کردٌ است. جادیخغرات سرعان مرتبظ با آن ا لیبٍ دل َایی را ی سیىٍ در کًدکان، وگراوی اسکه قفسٍ یت یس یفراياو صیافسا مقدمه:

 .بًدکًدکان  ی ی سیىٍ قفسٍ اسکه تی سی  زایی در آزمًن سرعان سکیَا، دز مؤثر ي ر دز ارگان ر،یتصً تیفیک یابیارز

ی سیىٍ  اسکه قفسٍ تی پسر( کٍ تحت سی 76دختر ي  52سال ) 15وفر از کًدکان زیر  128تحلیلی از وًع مقغعی است کٍ بر ريی  -تًصیفی ی  مغالعٍایه  ها: روش

افسار  از ورم َا رگاندز ا ی محاسبٍ یضذوذ. برا بىذی عبقٍ سال 10-15 ي 5-10 ،1-5 ،1≥ یدر چُار گريٌ سى مارانیب بذين کىتراست قرار گرفتٍ بًدوذ، اوجام ضذ.
ImpactDose  مقادیر استفادٌ ضذ ي REID عبق گسارشBEIR VII سیبٍ وً گىالیوسبت س س،یوً ضامل ریتصً تیفیک َمچىیه، معیارَای. برآيرد گردیذ 

(Signal-to-noise ratio )SNR ًسیي وسبت کىتراست بٍ و (Contrast-to-noise ratio )CNR ویس مًرد بررسی قرار گرفت. 

با  REID ریمقاد بًد. مرد 100000در َر  59/49ي  زن 100000در َر  43/129 ی کًدکان ی سیىٍ قفسٍ اسکه تی سی  آزمًندر  REID ریمقاد هیاوگیم ها: یافته

ي  14/12، 14/3مربًط بٍ آئًرت وسيلی، چربی زیرجلذی ي عضلٍ بٍ ترتیب برابر با  SNRمقادیر  بًد. اناز پسر طتریب اندختر یي برا افتیکاَص  مارانیسه ب صیافسا
 .بًد 53/17ي  41/15برابر با  بیبٍ ترت CNR یچرب-عضلٍي  CNR یچرب-آئًرت ریمقادبًد. َمچىیه  42/5

ی سیىٍ در کًدکان، فقظ بایذ در  قفسٍ اسکه تی بىابرایه، سیَمراٌ است. سرعان  ی بالقًٌریسک  صیدر کًدکان با افسا ی سیىٍ قفسٍاسکه  یت یس گیزی: نتیجه

 .صًرتی درخًاست ضًد کٍ مسایای تطخیصی آن بیطتر از خغرات واضی از تابص باضذ

 زایی ی سیىٍ؛ کًدکان؛ دز تابطی؛ سرعان اسکه؛ قفسٍ تی سی واژگان کلیدی:

 
اسکن  تی سی   سایی در آسمون و ریسک سزطان مؤثزدس ، ها دس ارگان، کیفیت تصویزارسیابی  .چاپاریان علی ،کیاوی محبًبٍ، باقری جالل ارجاع:

 1029-1036(: 699) 40؛ 1401مجلٍ داوطکذٌ پسضکی اصفُان . ی کودکان ی سینه قفسه

 

 مقذمه

 CT (Computed tomography scan) اعکني  یت یعتقَیزبزداری 

 غیعکز  ـیدر تؾکخ  یا ضُیاعت کِ ًقؼ ٍ یارسؽوٌذ یقیابشار تؾخ

 .(1) کٌککذ هککی فکک یا ٌِیعکک ی قفغککِ یّکک  بیآعکک ی ٌککِیبْ تیزیٍ هککذ

 ظیاعککا یهککَ   یفککَرگ فز  ککِ در اعککنٌزّ  ی ٌکک یّکک  ؾککز تیپ

(Multi-slice CT scanner ) طی ِ  ؼیهَجکب ا کشا  اخیکز   یّک   دّک

َ  ییٍضَح  ض  ایکي هشایک     ؛ؽکذُ اعکت   CTی زبزداریٍ عزػت تقک

ح ل اع ف دُ اس  يیب  ا. دادُ اعت ؼیرا ا شا CTی قیتؾخ یک ربزدّ 

ًقطِ  يیتز بشرگ ،هزتبط ب  آى ییسا ٍ خطزاگ عزط ى شاىیًَی یّ تَپز

تکز   حغک ط  یّ  داؽ ي ب  ت لد یکَدک ى بِ  .(2) ب ؽذ هی  CTضؼف

بکزای بکزٍس ااکزاگ     ،ؾ زیب یبِ سًذف ذیاه يیٍ ّوچٌ ؾؼؾغبِ تًغبت 

در هؼکزك خطکز   ًغکبت بکِ بشرفغک  ى    اس ت بؼ،  یً ؽ ییسا عزط ى

ِ CT ّک ی   آسهَى یاس طز . قزار دارًذ یتز ؼیب بخکؼ   ،ٌِیعک  ی قفغک

. افزچکِ دس  (3) ذٌک دّ یهک  لیاطف ل را تؾکن  CT ی ّ اس آسهَى یبشرف

 يیاس تکک بؼ بکک ً ؽککی ی ااککزاگ غککِیجْککت هق  رایجککی  ریککهؼ ،هککراز

َ   یّ  رٍػ حک ل   يیک ب ؽکذ، بک  ا   یهک  یپشؽکن  یزبزداریهخ لکف تقک
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  کزدی  غک  یر يیِب هٌظکَر تخوک   را هرازدس  اع ف دُ اسهط  ؼ گ بغی ری، 

 ٍ (6-4) دادُهکَرد هط  ؼکِ هکَرد اً قک د قکزار       تیاس ت بؼ در جوؼ یً ؽ

ّ ی ریغ  عزط ى ٍابغک ِ   هذلاس  هرازاًذ کِ بِ ج ی دس  تَفیِ کزدُ

  ِ  ی  بکککِ عکککي ٍ جکککٌظ ارا کککِ ؽکککذُ در فکککشارػ ّفککک ن کوی ککک

(Biological Effects of Ionizing Radiation )BEIR (7)   بکزای

 تخویي ریغ  عزط ى در جوؼیت اع ف دُ ؽَد. 

ی عکیٌِ در   قفغِ CT ت کٌَى دس ت بؾی ٍ ریغ  عزط ى ً ؽی اس

اهک  اس ًظکز هکَاردی     ،چٌذیي هط  ؼِ هَرد بزرعی قکزار فز  کِ اعکت   

ریغک  عکزط ى    ،هکراز دس  ،ّک   ی دس ارف ى ّ ی هح عبِ ّوچَى رٍػ

 ّک یی   دارای تفک ٍگ  CTٍ ّوچٌکیي هکذل دعک   ُ     ً ؽی اس تؾؼؾکغ 

ِ  (10-8 ،3)بَدًذ  ی بغکی ر ًشدیک     . اس طز ی ب  تَجِ بِ ٍجَد رابطک

ّ  ٍ  بیي دس ت بؾی ٍ کیفیت تقَیز، ؽ یغ ِ اعت کِ ارسی بی دس ارف ى

ِ  CTریغ  عزط ى هزتبط ب   ی اطاػک گ هزبکَب بکِ کیفیکت      ب  ارا ک

. بک  ایکي ٍجکَد تک  بکِ اهکزٍس در ّکی         (12 ،11)تقَیز ّوزاُ ب ؽکذ  

ریغ  عزط ى هکزتبط بک  اؽکؼِ ٍ     ،ای ایي عِ پ راه ز دس ت بؾی هط  ؼِ

ی عیٌِ بِ طَر ّوشه ى هَرد ارسی بی قزار  قفغِ CTیت تقَیز در کیف

 ،ارسی بی کیفیکت تقکَیز   ،ی ح ضز اًذ. بٌ بزایي ّذف اس هط  ؼِ ً ز  ِ

ّ ی  ٍ ریغ  عزط ى هزتبط ب  تؾؼؾغ در آسهَى هرازدس  ،ّ  دس ارف ى

CT ِب ؽذ. ی کَدک ى هی ی عیٌِ قفغ 

 

 ها ريش

ًفکز اس   128تحلیلی اس ًَع هقطؼکی، بکز رٍی    -ی تَفیفی ایي هط  ؼِ

ِ  76دخ ز ٍ  52ع ل ) 15بیو راى سیز  هک ُ   ی بْوکي  پغز( کِ در   فکل

بیو رع  ى تخققی کَدک ى اه م  CTبِ بخؼ  1401ه ُ  ت  آب ى 1400

قفغکِ بکذٍى کٌ زاعکت     CTحغیي )ع( اففْ ى هزاجؼِ کزدُ ٍ تحت 

 10-5 ،1-5 ،1≥فزٍُ عٌی  4اًج م ؽذ. بیو راى در  ،قزار فز  ِ بَدًذ

 بٌذی ؽذًذ. طبقِ ع ل 10-15 ٍ

 16ّک  بک  اعک ف دُ اس دعک   ُ      توک هی اعکني   ّک :  آٍری دادُ جوغ

بک    (Optima CT540, GE Healthcareاعایظ جٌکزال ا ن زیک  )  

ّک ی   ی دس ارف ى بِ هٌظَر هح عبِ اًج م فز ت. زالیاع ف دُ اس هذ اعپ

پ راه زّ ی اعکني   ،بیو راى، اطاػ تی اس جولِ عي ٍ جٌغیت بیو راى

سهک ى   ،ّک ی آؽن رعک س   تؼکذاد ردیکف  ، ٍ  ک ص تیکَ    ،)جزی ى تیکَ  

ضکخ هت اعکایظ(    ٍ ی اعني هحذٍدُ ،  ک َر پی  ،چزخؼ ف ً زی

تکی   ضزیب حجوی ؽک خـ دس در عکی  ؽ هل  CTّ ی دس  ٍ ؽ خـ

(volume computed tomography dose index    یکCTDIvol ٍ )

 DLP( Dose length productح فکل ضکز  دس در ٍاحکذ طکَل )    

آٍری ٍ ابکت فزدیکذ. ّوچٌکیي قطکز      بزای ّز یک  اس بیوک راى جوکغ   

ِ     -قذاهی ِ  خلفکی ٍ قطکز طز کی قفغک ی بیوک راى ًیکش اس رٍی    ی عکیٌ

فیکزی   بیوک ر اًکذاسُ   ی ّز ی عیٌِ تق ٍیز تَپَفزام رخ ٍ ًیوزخ قفغِ

ِ  یاعني بزا یپ راه زّ ؽذ. ؽزایط ت بؼ ٍ   یعکٌ  یّک   فکزٍُ  ی ّوک

 ِ . فککحت خافککِ ؽککذُ اعککت  1در جککذٍل  هخ لککف ایککي هط  ؼکک

ًوکک یؼ دادُ ؽککذُ بککز رٍی   (CTDIvol ٍDLPّکک ی دس ) ؽکک خـ

 (Polymethylmethacrylateففح گ فشارػ دس بک  اعک ف دُ اس  ک ً َم )   

PMMA  (13)فزدیذ  ذییتأٍ دسیو ز قلوی. 

بزای ّکز   هرازّ  ٍ دس  دس ارف ى :هرازّ  ٍ دس  ی دس ارف ى هح عبِ

  ِ   ImpactDoseی هح عککککککب تی  بیوکککککک ر تَعککککککط بزً هکککککک

(version 2.2, vamp GmbH, Erlangen, Germany)  ُب  اع ف د ٍ

اس پ راه زّ ی اعني ّز بیو ر هح عبِ فزدیکذ. رٍػ هح عکبِ در ایکي    

ِ  هرازب ؽذ. دس  ک ر َ هی ع سی هًَت بزً هِ بز اع ط ؽبیِ ی  ًیش بز پ یک

ّ ی هح عبِ ؽذُ تَعط بزً هِ طبق  زهکَل سیکز    جوغ ٍسًی دس ارف ى

 هح عبِ ؽذ.
 

  ∑                                                                            1  
 

ب ؽکذ   ی   ک َر ٍسًی ّز ب  ت هی دٌّذُ ًؾ ىWT  ،در ایي  زهَل

دّذ. در ایکي هط  ؼکِ    کِ هیشاى حغ عیت آى ب  ت بِ پزتَ را ًؾ ى هی

بز اع ط   ک َرّ ی ٍسًکی ب  کت هٌ ؾکز ؽکذُ در      هرازی دس  هح عبِ

ا وللکککی حف رکککت رادیَ کککَصی    کویغکککیَى بکککیي  103فکککشارػ 

(International Commission on Radiological Protection )

ICRP (14) اًج م ؽذ. HT ی هخ لف را ًؾک ى   ًیش دس جذبی ارف ى ّ

ِ  هککی هح عککبِ ؽککذ. دقککت  ImpactDoseی  دّککذ کککِ تَعککط بزً هکک

ِ    ىی دس ارف  هح عبِ در تحقیقک گ   ImpactDoseی  ّک  تَعکط بزً هک

 . (16 ،15)ؽذُ اعت  ذییتأقبلی اػ ب رعٌجی ٍ 
 

 َای سىی بیماران مقادیر پارامترَای اسکه بٍ تفکیک گريٌمیاوگیه ي اوحراف استاوذارد  .1جذيل 

 مارانیب سه

 (سال)

 ًبیت يلتاش

 (لًيلتیک)

 ًبیت انیجر

 (آمپر یلیم)

 یگاوتر چرخص زمان

 (هیثاو)

 برش ضخامت چیپ فاکتًر

 (متر یلیم)

 ًنیماسیکًل

 (متر یلیم) دتکتًر

 16×25/1 25/1 15/1 ±22/0 63/0 ± 09/0 96/112 ±79/34 91/118 ± 57/4 مارانیب کل

1  ≤  23/7 ± 00/117 44/20 ± 45/89 08/0 ± 67/0 10/0 ± 96/0 25/1 25/1×16 

(5-2) 92/2 ± 57/119 82/19 ± 94/99 09/0 ± 65/0 22/0 ± 12/1 25/1 25/1×16 

(10-5 ) 0/0 ± 00/120 16/36 ± 45/147 09/0 ± 57/0 09/0 ± 35/1 25/1 25/1×16 

(15-10) 0/0 ± 00/120 60/11 ± 74/154 04/0 ± 58/0 002/0 ± 37/1 25/1 25/1×16 
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ایي هط  ؼِ جْت تخویي ریغک  عکزط ى   در  تخویي ریغ  عزط ى:

( Risk of exposure-induced cancer deathی ً ؽی اس تک بؼ )  کؾٌذُ

REID ِی  اس بزً هPCXMC    اع ف دُ فزدیذ. تخویي ریغک  عکزط ى

ّ ی ریغ  عزط ى ارا ِ  ی هذل هزتبط ب  تؾؼؾغ در ایي بزً هِ بز پ یِ

ّک ی   دس ارفک ى  ؽکَد.  اًج م هکی  BEIR ی ؽذُ در فشارػ ّف ن کوی ِ

ػٌَاى   یکل ٍرٍدی بکِ ّوکزاُ      بِ ،ImpactDoseهح عبِ ؽذُ تَعط 

 REIDعي ٍ جٌغیت بیو راى در ایي بزً هِ ٍارد ؽکذًذ ٍ در ًْ یکت   

ِ  تَضیح گ بیؾ ز در هَرد ًحَُ بزای ّز بیو ر بزآٍرد فزدیذ. ی  ی هح عکب

REID ِی  در بزً هPCXMC (17) در تحقیق گ هَجَد اعت. 

کیفیت تقَیز در ایکي هط  ؼکِ بک      ارسی بی ارسی بی کیفیت تقَیز:

 فیککزی پ راه زّکک ی ًککَیش تقککَیز، ًغککبت عککی ٌ ل بککِ ًککَیش    اًککذاسُ

(Signal to noise ratio )SNR    ًغککبت کٌ زاعککت بککِ ًککَیش ٍ

(Contrast to noise ratio )CNR     اًج م فز کت. پ راه زّک ی هکَرد

ی تق ٍیز در عطح ک ریٌک ی   ًظز جْت ارسی بی کیفیت تقَیز در کلیِ

 ی هذی عکککک ي بزرعککککی فزدیذًککککذ. عککککِ  تزاؽککککِ ٍ در پٌجککککزُ

(Region of interest )ROI ُب  اًذاس     ِ  ی ّک ی هٌ عکب در عکِ ً حیک

ی ٍ آ کَرگ ًشٍ ک  ( Back muscle) یپؾک   ی ػضلِ ی،جلذ زیس یچزب

تی در ّکز   اػذاد عی اع  ًذارد اًحزاف قزار فز  ٌذ ٍ هق دیز هی ً یي ٍ

تکی،   فیزی ؽذ. هق دیز اًحزاف اع  ًذارد بزای اػکذاد عکی   ً حیِ اًذاسُ

 ،یجلکذ  زیس یچزب SNR ی هَرد ًظز بَد. هؼزف هیشاى ًَیش در ً حیِ

 زیک بک  اعک ف دُ اس  زهکَل س    یآ کَرگ ًشٍ ک   ّوچٌیي ٍ یػضاگ پؾ 

 :فزدیذهح عبِ 
 

    
ًِ حی هَرد ًظز    

ً حیِ هَرد ًظز  
                                                     2   

 

 ًغبت کٌ زاعت بِ ًَیش ًیش طبق  زهَل سیز هح عبِ فزدیذ.
 

ػضلِ پؾ ی چزبی     

ػضلِ پؾ ی     چزبی     

چزبی  
             3  

آ َرگ ًشٍ ی چزبی     

آ َرگ ًشٍ ی     چزبی     

چزبی  
           4  

 

 ی ًغخِ SPSSا شارّ ی  آً  یشّ ی آه ری تَعط ًزم آً  یش آه ری:

26 (version 26, IBM Corporation, Armonk, NY)   اکغکل ٍ

ّک  اس آسهکَى    ًزه ل بَدى تَسیکغ دادُ  ذییتأاًج م ؽذ. جْت ارسی بی ٍ 

Kolmogorov-Smirnov  ِ   ی هیکک ً یي اعکک ف دُ ؽککذ. بککزای هق یغکک

هغک قل   tدارای تَسیکغ ًزهک ل بکیي دٍ جٌغکیت اس آسهکَى       ه غیزّ ی

(Independent Samples T-test    بزای عک یز ه غیزّک  اس آسهکَى ٍ )

Mann-Whitney دار بیي  اع ف دُ فزدیذ. جْت ارسی بی اخ اف هؼٌی

ی عٌی هخ لف بزای ه غیزّ ی دارای تَسیغ ًزهک ل اس  ّ  هی ً یي فزٍُ

( ٍ بزای ع یز One-way ANOVAآسهَى آً  یش ٍاری ًظ ی  طز ِ )

اعکک ف دُ ؽککذ. عککٌجؼ هیککشاى   Kruskal-Wallisّکک  اس آسهککَى  دادُ

ِ ّوبغ  ی ٍ ارتب ب بیي دٍ ه غیز ه ًٌذ  دس هکراز ٍ عکي    يیبک  ی رابطک

ب  اع ف دُ اس  ًیش و راىیٍ عي ب REIDی بیي هق دیز  ی  رابطٍِ  و راىیب

اس ًظکز   > P 05/0اًجک م فز کت. هقکذار     Pearson یّوبغ   بیضز

 .دار در ًظز فز  ِ ؽذ آه ری هؼٌی

 

 ها افتهی

پغز( هکَرد بزرعکی قکزار     76دخ ز ٍ  52بیو ر ) 128در ایي هط  ؼِ، تؼذاد 

 ٍ هیک ً یي عکٌی پغکزاى     2/4 ± 8/3فز  ٌکذ ککِ هیک ً یي عکٌی دخ کزاى      

خلفکی ٍ قطکز طز کی قفغکِ      -ع ل بَد. هی ً یي قطز قذاهی 95/4 ± 43/4

ٍ بکزای   31/21 ± 99/5ٍ  34/14 ± 58/3عیٌِ بکزای دخ کزاى بکِ تزتیکب     

 بَد.   33/22 ± 55/6ٍ  85/14 ± 67/4پغزاى ِب تزتیب 

هزبکَب بکِ    زیهق د بیو راى: هرازّ  ٍ دس  دس ارف ىً  یج هزبَب بِ 

ٍ  CTDIvol ٍ (mGy.cm) DLP (mGyؽ هل ) CTّ ی دس  ؽ خـ

بککِ تفنیکک   ( هح عککبِ ؽککذmSvُهککراز ) یدسّکک  يی ً یککه يیّوچٌکک

ّو ى طَر ککِ در ایکي    ؽذُ اعت. آٍردُ 2در جذٍل  ،یعٌ ّ ی فزٍُ

ِ دس هراز  يی ً یهجذٍل ًؾ ى دادُ ؽذُ،  ّک ی عکٌی،    ی فکزٍُ  در ّوک

 .ى بَدپغزا اس ؾ زیب دخ زاى یبزا
 

 
 َای سىی بیماران بٍ تفکیک گريٌ مؤثري دز  CT َای دز میاوگیه ي اوحراف استاوذارد مقادیر شاخص .2جذيل 

 سه بیماران

 )سال(

CTDIvol گری( )میلی DLP سیًرت( )میلی مؤثردز  متر( ساوتی ×گری  )میلی 

 پسران دختران پسران دختران پسران دختران

 60/3 ± 19/1 13/5 ± 47/1 75/109 ± 34/45 47/108 ± 67/33 93/4 ± 43/1 00/5 ± 09/1 کل بیماران

1  ≤  27/1 ± 09/5 73/1 ± 31/4 78/27 ± 87/88 42/35 ± 43/74 46/1 ± 21/6 42/1 ± 89/3 

(5-2) 10/1 ± 91/4 42/1 ± 57/4 84/22 ± 09/105 13/29 ± 64/94 20/1 ± 06/5 31/1 ± 70/3 

(10-5 ) 90/0 ± 61/4 49/0 ± 77/5 65/24 ± 06/112 22/17 ± 00/138 98/0 ± 40/4 56/0 ± 72/3 

(15-10) 0/0 ± 80/5 11/0 ± 80/5 73/12 ± 70/177 77/17 ± 41/169 67/0 ± 33/3 65/0 ± 80/2 
CTDIVOL: Computed tomography dose indexVOL; DLP: Dose length product 
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 بیمار در معرض اشعٍ بٍ تفکیک جىسیت 111111( در َر REIDمیاوگیه ي اوحراف استاوذارد مقادیر ریسک سرطان ) .3جذيل 

 بیماران سه

 (سال)

 درصذ 59 اطمیىان سطح P مقادیر (وفر صذ هسار هر در) تطعطع از واضی میر ي  مرگ ریسک مقادیر

 باال حذ پاییه حذ پسران دختران بیماران کل

1  ≤  07/63  ±99/104 9/38 ± 47/176 77/21 ± 11/62 001/0> 47/91 24/137 

(5-2) 47/46 ± 2/91 06/33 ± 82/127 55/19 ± 98/52 001/0> 88/58 81/90 

(10-5 ) 53/27 ± 95/60 36/20 ± 39/92 73/6 ± 99/42 001/0> 24/32 55/66 

(15-10) 81/14 ± 37/35 74/12 ± 34/55 76/6 ± 24/28 001/0> 69/17 5/36 

REID: Risk of exposure-induced cancer death 

 

فکزی بکِ تزتیکب بکزای قلکب       ّ  بزحغب هیلکی  هی ً یي دس ارف ى

 ( ٍ تیوکککککَط 98/11 ± 64/3ّککککک  ) (، ریککککک26/12ِ ± 72/3)

( بیؾکک زیي هقککذار را داؽککت. ّوچٌککیي، دس دریکک   ی 86/11 ± 35/3)

 تَجْی ب   بَد.  در سً ى بِ هیشاى ق بل (11/10 ± 77/2پغ  ى )
ّکز   یبِ اسا REID زیهق د بیو راى: REIDً  یج هزبَب بِ هق دیز 

فکزٍُ   در چْک ر  تیبز اع ط جٌغک  در هؼزك تؾؼؾغ و ریب 100000

، آسهکَى  پغکزاى   ىیک در ه ؾک ى دادُ ؽکذُ اعکت.   ً 3 در جکذٍل  یعٌ

 ؼیبک  ا کشا   REID زیدر هقک د  داری هؼٌیک ّؼ  Pearson یّوبغ  

  یک (. بِ طَر هؾ بِ،  > 611/0r = - ،001/0pًؾ ى داد ) و راىیعي ب

َ  یّوبغ   در  وک راى یٍ عکي ب  REID زیهقک د  يیٍ هؼنکَط بک   یقک

 ، = r-754/0بکَد )  دار یهؼٌک  یهؾ ّذُ ؽذ کِ اس ًظکز آهک ر   دخ زاى

001/0P < .)  خطکی  َىیرفزعک تحلیل  جی  ً 1ؽنل REID   در ّکز(

بکِ طکَر   هکزداى ٍ سًک ى    یاس عي بزا یػٌَاى ت بؼ  ( را بًِفز 100000

 یػولنزد ی رابطِ  ی خطی، َىیرفزع لیتحل. دّذ یًؾ ى هجذاف ًِ 

ِ   ،را ًؾ ى داد ٍ عي بیو راى REIDهقذار  يیب ککِ اهنک ى    یا بکِ فًَک

 ٍجَد دارد. و ریعي خ ؿ بّز  یبزا REIDهقذار  یبیتقز ی بی درٍى

ًؾک ى   1در ؽکنل   شیک ( R2ً) يییتؼ بیٍ ضزا َىیهؼ د گ رفزع

ًؾ ى  REID يی ً یهّ ی آه ری در هَرد  ً  یج آسهَى دادُ ؽذُ اعت.

ِ    فزٍُ  رْچحذاقل بیي دٍ فزٍُ اس داد کِ  ، تفک ٍگ  عکٌی ایکي هط  ؼک

دٍ بککِ دٍ  ی غککِی(. هق P < 001/0داری ٍجککَد دارد ) هؼٌککیآهکک ری 

 تفک ٍگ  عک ل  1-5 ٍ عک ل  1 ≥ یًؾ ى داد کِ دٍ فکزٍُ عکٌ   ّ  فزٍُ

 زیعکک ، در حکک  ی کککِ (P < 05/0ًذاؽکک ٌذ )  زینککذیبکک   یدار هؼٌککی

دار بکَد   یهؼٌک  یاس ًظکز آهک ر   یعکٌ  ّ یُ فزٍ يیب یسٍج یّ  غِیهق 

(05/0 < P.) يی ً یککه REID ٌ08/63) عکک ل 1≥ یدر فککزٍُ عکک ± 

 جیعي کَدک ى بِ تکذر  ؼیهقذار را داؽت ٍ ب  ا شا يیؾ زبی( 99/104

هقکذار   يیتکز  ع ل بکِ ککن   10-15 یدر فزٍُ عٌ ٌنِیت  ا   تیک ّؼ 

ًؾک ى دادُ   3طَر کِ در جکذٍل   . ّو ىرعیذ (37/35 ± 81/14خَد )

آهکک ری  زیتککأا دارای وکک راىیه ًٌککذ عککي بًیککش  تیؽککذُ اعککت، جٌغکک

 يیک ا یعکٌ ّک ی   فزٍُ ی وِدر ّب ؽذ.  هی REID زیبز هق د یدار یهؼٌ

دار  یهؼٌ یاس ًظز آه ر یتدٍ جٌغ يیب REID يی ً یهط  ؼِ، تف ٍگ ه

ٍ  P < 001/0) بَد ِ  عکٌ  ی ّک ُ (. در توک م فکز  يی ً یک ه ،ی ایکي هط  ؼک

REID زیهقک د  يی ً یک ه 4 جکذٍل بکَد.   پغزاىاس  ؾ زیب دخ زاى بزای 

REID یتّکز دٍ جٌغک   ی( را بز اع ط ًکَع عکزط ى بکزا   َىیلی)در ه 

ؽَد، بز اعک ط ً ک یج    ّو ى طَر کِ در جذٍل دیذُ هی .دّذ هیًؾ ى 

بکزای   REIDبزای اًَاع هخ لف عزط ى، تٌْک  هیک ً یي    t-testآسهَى 

دار  عزط ى هث ًِ در بیي دخ زاى ٍ پغکزاى دارای تفک ٍگ آهک ری هؼٌکی    

بکزای عک یز اًکَاع     REID(، در حک  ی ککِ هیک ً یي    < P 05/0ًبَد )

 دار بَد. تف ٍگ آه ری هؼٌی ّ  در بیي دٍ جٌغیت دارای عزط ى

 

  
ًان تابع  ( ٍبRisk of exposure-induced cancer death) REID یبرا یخط ًنیرگرس لیي تحل ٍیتجس جیوتا یومًدار پراکىذگ .1شکل   از سه  یعى

 دختران )الف( ي پسران )ب( یکًدکان برا ی ىٍیس ی قفسٍاسکه  تی سیدر آزمًن  مارانیب

 ب الف
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ًاع مختلف سرطان بٍ تفکیک جىسیت بیماران (REIDمیاوگیه ي اوحراف استاوذارد مقادیر ریسک سرطان ) .4جذيل   برای او

 P  ریمقاد (ًنیلیاز تطعطع )در م یواض ریم ي  مرگ سکیر ریمقاد وًع سرطان

 پسران دختران مارانیکل ب

 <001/0 93/5 ± 03/2 36/4 ± 33/1 29/5±93/1 یلوسم

   54/311 ± 93/120  پستان

 001/0 75/5 ± 41/4 80/3 ± 27/2 96/4 ± 81/3 کوله

 <001/0 18/21 ± 94/8 09/16 ± 13/6 11/19 ± 28/8 کبذ

 <001/0 87/291 ± 20/115 13/693 ± 91/248 88/454 ± 07/268 هیر

   28/1 ± 00/1  تخمذان

 <001/0 44/24 ± 26/11 59/37 ± 41/15 78/29 ± 57/14 معذه

 206/0 55/0 ± 64/0 69/0 ± 63/0 61/0 ± 64/0 مثاوه

 <001/0 19/146 ± 29/68 72/226 ± 87/100 91/178 ± 74/91 ها سرطان ریسا
  REID: Risk of exposure-induced cancer death 

 

 زیهق د ،(SD) زیتقَ شیًَ :زیتقَ تیفیکی  بیارس هزبَب بِ جیً  

SNR ی سیزجلکذی  چزبک  ،ًشٍ ی آ َرگ ٍ ِ ٍ ّوچٌکیي هقک دیز    ػضکل

CNR   ٍُارا کِ ؽکذُ اعکت.     5ّک ی عکٌی در جکذٍل     بِ تفنیک  فکز

-Kruskalؽَد، ً  یج آسهکَى   طَر کِ در ایي جذٍل هؾ ّذُ هی ّو ى

Wallis  در هَرد پ راه زّ ی کیفیت تقَیز ًؾ ى داد کِ تف ٍگ آه ری

ٍ  SNRداری در هقکک دیز پ راه زّکک ی کیفیککت تقککَیز )ًککَیش،   هؼٌککی

CNRٍُبیي فز ) ( 05/0ّ ی عٌی هخ لف ٍجَد ًذاؽتP > .) 

 

 بحث

ِ  ایي اٍ کیي  ح ضز، ی هط  ؼِ ً  یج طبق ِ  اعکت  ای هط  ؼک  دس آى در کک

 CT ّک ی  آسهکَى  بک   هکزتبط  عکزط ى  ریغک   ٍ تقَیز کیفیت ت بؾی،

ِ  قکزار  ارسیک بی  هکَرد  ّوشهک ى  طکَر  بِ کَدک ى ی عیٌِ ی قفغِ  فز  ک

 اعک ف دُ  بک   بیو ر ّز بزای هراز دس ٍ ّ  ارف ى دس هط  ؼِ، ایي در. اعت

 ب ؽکذ،  هی ک ر َ هًَت ع سی ؽبیِ بز هب ٌی کِ Impactdose ی بزً هِ اس

 اس اعک ف دُ  بک   ًیش تؾؼؾغ اس ً ؽی هیز ٍ هزگ ریغ . فزدیذ هح عبِ

ِ  جکٌظ  ٍ عکي  بِ ٍابغ ِ عزط ى ریغ  ّ ی هذل  تَعکط  ؽکذُ  ارا ک

   .ؽذ سدُ تخویي BEIR VII ی کوی ِ

ّک ی عکٌی هخ لکف در     فکزٍُ  هح عکبِ ؽکذُ در   هکراز هق دیز دس 

. ایي هق دیز (19 ،18 ،8)ی ح ضز ب  ع یز هط  ؼ گ ه ف ٍگ بَد  هط  ؼِ

ّ ی عٌی ًغبت بِ عک یز هط  ؼک گ بک  تز بکَد، در      در بزخی اس فزٍُ

فکشارػ ؽکذُ در    هکراز ّ ی دی ز هق دیز دس  بزخی فزٍُ ح  ی کِ در

بکزآٍرد ؽکذُ    هرازػٌَاى هث ل هق دیز دس  ی ح ضز کو ز بَد. بِ  هط  ؼِ

ع ل کو ز اس هق دیز فشارػ  10-15ی ح ضز در فزٍُ عٌی  در هط  ؼِ

ٍ  (18) ٍ ّونک راى  Ataçؽذُ بزای ّویي فکزٍُ عکٌی در هط  ؼک گ    

بَد، در حک  ی ککِ ّوکیي هقک دیز در      (19) ٍ ّون راى Gao ّوچٌیي

را  فاخک ا  يیک ا ی ح ضز بک  تز بکَد.   ع ل در هط  ؼِ 1-5فزٍُ عٌی 

، CT ًککَع اعککنٌزاس جولککِ تفکک ٍگ در  یهخ لفکک لیککد  تککَاى بکک  هککی

ّک ی   رٍػٍ  kV  ٍmAsهکَرد اعک ف دُ بکِ ٍیکضُ      اعني یپ راه زّ 

 اعکک ف دُدر هط  ؼکک گ هخ لککف هککراز  دس يیتخوکک یکککِ بککزا یه فکک ٍت

  تَجیِ کزد.ؽَد،  یه

ِ    در هط  ؼِ کذ هط  ؼک ٍ ّونک راى، ریکِ،    de Baseaی  ی ح ضکز ّو ًٌ

ذ  عیٌِ ی ٍ هزی دس ارف ى ب  یی در اعني قفغِپغ  ى   .(10)ی کَدک ى داؽٌ 
 

 َای سىی مختلف میاوگیه مقادیر پارامترَای کیفیت تصًیر بٍ تفکیک گريٌ .5جذيل

 بیماران سه

 (سال)

 SNR CNR تصًیر وًیس

 چربی -عضله چربی -آئًرت عضله چربی آئًرت عضله چربی آئًرت

 53/17 ± 56/5 41/15 ± 96/4 42/5 ± 76/1 14/12 ± 95/3 14/3 ± 90/0 64/9 ± 19/3 66/9 ± 12/3 83/9 ± 70/2 بیماران کل

 ≤ 1 85/2 ± 97/9 53/2 ± 88/8 37/3 ± 93/9 04/1 ± 16/3 18/4 ± 16/13 50/1 ± 08/5 15/5 ± 67/16 73/5 ± 77/18 

(5-2) 64/2 ± 80/9 29/3 ± 30/10 92/2 ± 14/9 86/0 ± 12/3 91/3 ± 41/11 03/2 ± 80/5 02/5 ± 52/14 62/5 ± 55/16 

(10-5 ) 83/2 ± 72/9 64/3 ± 85/9 57/3 ± 26/10 78/0 ± 11/3 49/3 ± 70/11 58/1 ± 20/5 37/4 ± 86/14 07/5 ± 14/17 

(15-10) 11/1 ± 35/9 34/1 ± 97/7 54/0 ± 36/9 28/0 ± 19/3 14/2 ± 59/13 29/0 ± 53/5 66/2 ± 36/17 22/3 ± 17/20 

 P 95/0 22/0 68/0 91/0 18/0 52/0 17/0 21/0 مقذار
SNR: Signal to noise ratio; CNR: Contrast to noise ratio 
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ِ  CT  آسهکَى در  REID زیهقک د  يی ً یک هط  ؼِ، هایي  در ی  قفغک

در ّکککز  59/49ٍ  سى 100000در ّکککز  43/129 ی کَدکککک ى، عکککیٌِ

ح ضکز   ی در هط  ؼِ تخویي سدُ ؽذُ REID زیهق د بَد. هزد 100000

ب  ع یز هط  ؼ گ  یهؾ بْ یاس رًٍذّ  اىو ریبٍ جٌغیت ًغبت بِ عي 

 .(21 ،20 ،12 ،10-8) کٌٌذ هی یزٍیپ

تکز هؾک ّذُ    طَر کلی، ریغ  عزط ى ب  تز در بیو راى جکَاى  بِ

در ّز دٍ جٌغیت ب  ا شایؼ عي بیو راى کک ّؼ   REID ؽذ ٍ هق دیز

تکَاى بکِ حغ عکیت     هکی  را REID زیدر هق د زاگییتغ يیا لید  ی  ت.

 تکز ًغکبت داد.   ّ  ًغکبت بکِ تؾؼؾکغ در بیوک راى جکَاى      بیؾ ز ارف ى

د یل ایي اهکز  بَد.  پغزاى اس ؾ زیب دخ زاىدر  REID زیهق د ،ّوچٌیي

، ه ًٌکذ  ّک   ارفک ى اس  یداد کِ بزخ حیتَض تیٍاقؼ يیتَاى ب  ا یهرا ًیش 

حغ عیت بیؾ زی ًغبت بکِ تؾؼؾکغ   پغ  ى، در سً ى ًغبت بِ هزداى 

ریغک  عکزط ى هکزتبط بک  تؾؼؾکغ       يیح ضز ب  تز ی در هط  ؼِدارًذ. 

(REIDدر آسهَى ) CT ِهزبَب بِ عزط ى ریِ ٍ  ی کَدک ى ی عیٌِ قفغ

ٍ  (10ٍ ّون راى ) de Baseaعزط ى عیٌِ بَد کِ ایي ی   ِ ب  هط  ؼ گ 

 ( هط بقت داؽت.8ٍ ّون راى ) Razavi ًیش

هزبَب بِ آ َرگ ًشٍ ی، چزبی  SNRی ح ضز، هق دیز  در هط  ؼِ

بکَد.   42/5ٍ  14/12، 14/3سیزجلکذی ٍ ػضکلِ بکِ تزتیکب بزابکز بک        

 -)آ کَرگ  41/15هح عبِ ؽذُ در ایي هط  ؼکِ   CNRّوچٌیي هق دیز 

ِ ی، هق زح ضک  ی ر هط  ؼِچزبی( بَد. د -)ػضلِ 53/17چزبی( ٍ   ی غک

ػَاهکل   زایک هط  ؼ گ دؽکَار بکَد. س   زیب  ع  زیتقَ تیفیک یپ راه زّ 

ًکَع   ٍ (زُیک ٍ غ kVp ،mAsاعکني )  یاس جولکِ پ راه زّک    یه ؼذد

ِ  )هذل ٍ ع سًذُ(  CTاعنٌز هط  ؼک گ   زیح ضکز بک  عک     ی در هط  ؼک

 .بَده ف ٍگ 

کِ اففْ ى  ییج  اس آى اٍ ً .داؽت تیهحذٍد دٍ ح ضز ی هط  ؼِ

ِ  CTّک ی   آسهکَى ، کَدک ى داردبیو رع  ى تخققی   یتٌْ   ی  قفغک

 16  یک بک  اعک ف دُ اس اعکنٌز جٌکزال ا ن ز     ٍ هزککش  يی قط در ا عیٌِ

هذل اعکنٌز   يیٍ چٌذ ؾ زیهزاکش ب ی بیارس يیاًج م ؽذ. بٌ بزااعایظ 

پیؾکٌْ د   یدر هط  ؼ گ آتک  اػ و دتز  ق بل یآه ر جیبِ ً   ی بیدع  یبزا

 یپ راه زّک   زیه ًٌذ هقک د  یػَاهل بَد کِ يیا دٍم تیهحذٍد .فزدد هی

 هکراز ٍ دس  ّ  ارف ىدس  ی هح عبِ یّ  ، رٍػٍ ...(  kV،mAs) اعني

 زیهق د ی غِیهق  ل،ید  يیبِ ّو ه ف ٍگ بَد.هخ لف، هط  ؼ گ  يیب در

 زیح ضکز بک  عک     ی هط  ؼِ زیتقَ تیفیعزط ى ٍ ک ریغ ، ت بؾی دس

 دؽَار بَد. یقبل ق گیتحق

 

 گیری وتیجه

ی عیٌِ ب  ٍجکَد داؽک ي هشایک ی     قفغِ CTایي هط  ؼِ، بز اع ط ً  یج

اغو ك عزط ى در کَدک ى ّوزاُ  ق بل  تؾخیقی  زاٍاى، ب  ریغ  غیز

 لیبِ د  و راىیعزط ى ب  ک ّؼ عي ب ریغ  يیاج یی کِ  اعت. اس آى

 ؼیا کشا  ًغبت بکِ تؾؼؾکغ  ْ  ب   ٍ ْ  یی ارف ًپزتَ تیحغ ع ؼیا شا

اًج م ؽَد ککِ عکَد هکَرد     یسه ً  قط ذیب  ی عیٌِ قفغِ CT ی بذ، هی

ِ  ب ؽکذ.  اگ هزتبط بک  تک بؼ  اس خطز ؾ زیب و ریب یاً ظ ر بزا ی ّک   ی   ک

  ِ عکک سی پشؽککن ى ٍ   در آفکک ُ تَاًککذ هککی ح فککل اس ایککي هط  ؼکک

بک  تک بؼ در آسهکَى     اس خطزاگ هکزتبط ی رادیَ َصی ّ  تنٌَ َصیغت

پشؽن ى ب یذ  رٍ اس ایي ب ؽذ. هراز ی کَدک ى ی عیٌِ اعني قفغِ تی عی

آى  ی یک ا بک  در ًظکز فکز  ي هشا   ی عیٌِ ر قفغCTِ آسهَى درخَاعت 

ّ    یک اس  ـیتؾکخ  یبزا اس  یعکزط ى ً ؽک   اگاس خطکز  یعکَ ٍ آفک 

 .کٌٌذ ِیتَج  زید یتؾؼؾغ اس عَ

 

 تطکر ي قذرداوی

 داًؾککجَیی تحقیقکک گ ی کوی ککِ هکک  ی حو یککت تحککت هط  ؼککِ ایککي

طزح  ی ؽو رُ ب  اففْ ى پشؽنی ػلَم داًؾ  ُ پیزاپشؽنی ی داًؾنذُ

 IR.MUI.MED.REC.1399.1033ٍ کذ اخکا    199560هقَ  

ِ   . بذیياًج م ؽذ داًؾک  ُ ٍ   داًؾکجَیی  تحقیقک گ  ی ٍعکیلِ اس کوی ک

هؼ ًٍت پضٍّؾی داًؾ  ُ ػلَم پشؽنی اففْ ى بِ ػلت حو یت ه  ی 

 .فزدد هیٍ اػ ب ری ایي طزح تؾنز ٍ قذرداًی 
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Abstract 

Background: The increasing frequency of pediatric chest CT scans has raised concerns regarding the radiation-

induced cancer risks. The aim of this study was to evaluate image quality, organ doses, effective dose, and 

radiation-induced cancer risk from pediatric chest CT scans.  

Methods: This is a cross- sectional study that was conducted on 128 children under 15 years old (52 girls and  

76 boys) who underwent non-contrast chest CT scans. Patients were classified into four age groups of ≤1, 1-5,  

5-10, and 10-15 years old. ImpactDose software was used to calculate organ doses, and risk of exposure-induced 

death (REID) values were estimated according to the BEIR VII report. In addition, image quality criteria 

including image noise, signal-to-noise ratio (SNR), and contrast-to-noise ratio (CNR) were also investigated. 

Findings: The mean values of REID in pediatric chest CT scans were 129.43 per 100,000 women and 49.59 per 

100,000 men. REID values decreased with the increasing age of patients and were higher for girls than for boys. 

The SNR values for the descending aorta, subcutaneous fat, and back muscle were 3.14, 12.14, and 5.42, 

respectively. In addition, CNRaorto-fat and CNRmuscle-fat values were equal to 15.41 and 17.53, respectively. 

Conclusion: Chest CT scan in pediatrics is related to an increased potential risk of cancer. Therefore, chest CT 

in children should only be requested if the diagnostic benefits outweigh the radiation-related risks. 
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