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 رير ز يو غردد بزا ر   ديروئيت د،يها، پاروت به چشم دهيرس يدوز سطح نييتعمنظور  مطالعه حاضر بهها: مواد و روش

و آنرالو((   تاليجي)د يربرداريفرد( به دو مرکز تصو 02کننده ) مرازعه مارانيدر ب کيکروم گف لميبا استفاده از ف يفک

( ارير مع )انحراف نيانگيصورت م به جيشده و نتا اربار تکر سه يريگ هر اندازه ،يريتکرارپذ شيافزا ي. برارفتيصورت پذ

 .ارائه شد

)چرپ   دي)چپ و راست(، پاروت ديروئي(، تياني)چپ، راست و م يرفکيبه غدد ز دهيرس يمتوسط دوز سطح ها:يافته
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اشووعه،  وزد نيتوور در کووم ر،يمناسوو  تصووو تيووايبووا حاوو  ک

 يهوا يموار ي[. ب1-4،1را به انجام برسواند ]  ماريب يوگرافيراد

در جوامع بووده و   يمشکالت پزشک نيتر عياز شا يکي يدندان

 يربرداريتصو ،يپزشک يربرداريمختلف تصو يها روش نياز ب

 نيا صيتشخ يبرا ها روش نيتر جي( جزء راOPG)  کيپانورام

 رنوده يو گ کسياشعه ا وبيروش، ت ني. در اباشد يمشکالت م

حرکوت نمووده و    موار يب سر اطراف در هماهنگ طور به ريتصو

. از شوود  يثبوت مو   موار يب يها از دندان کيپانورام ريتصو کي

 رياز فک به تصو يمنطقه بزرگ ريروش تصو نيدر ا که يجائ آن

 صيتشووخ مناسوو  روش عنوووان بووه OPG شووود، يموو دهيکشوو

جمله متوائل مهوم    ازشود.  يدر نظر گرفته م يمشکالت دندان

 ،يحتوا  ماننود دودد بزاقو     يها ارگان يري، پرتوگOPGدر 

اسووت. بوور اسووا   يربرداريتصووو نيو مغووز در حوو ديووروئيت

بوه   ديو جد يموورد ابوتال   26895صورت گرفته،  يبرآوردها

متحوده در   انتيو مورگ در ا  1985و حدود  ديروئيسرطان ت

در زنوان   3موورد،   4گزارش داده شده که از هور   6514سال 

سورطان   نيو ا وعي. در طول چند دهه گذشته، شو افتد ياتااق م

 شيافوزا  ليدل ممکن است بهبوده که  شيافزا حال در سرعت به

 تور  حتا  يصيتشخ يها با استااده از روش صيتشخ ييتوانا

 د،يروئيسرطان ت يبرا شده شناخته خطر عوامل جمله از. باشد

 د،يو روئينودول ت  ايو بزرگ  ديروئيبه زن بودن، داشتن ت توان يم

 يزنودگ  ليدر اوا يريو پرتوگ ديروئيسرطان ت يسابقه خانوادگ

 ازدرصد  95[. مطالعات نشان داده که در حدود 9اشاره نمود ]

دندان است  يوگرافيمربوط به راد ديجذب دده پاروت يدوز کل

 نيچنو  دودد در بودن و هوم    نيو [. با توجه بوه نقوش مهوم ا   6]

 توت يبايمو  زان،يونيو  يهاها به پرتو قابل توجه آن تيحتاس

بوا   ريه تصاوب دنيرس يدوز تابش برا نيتر با کم يربرداريتصو

از مطالعوات   ياري. در بتو ردي[ انجوام پوذ  1-5] يکواف  تيايک

پارامترهوا   ريياثرات تغ OPG [ در مورد کاهش دوز در5،1،8]

مطالعوات   نيقرار گرفته است. ا يمورد بررس mAو  kVمانند 

سوب  کواهش    يده تابش يکه کاهش پارامترها دهد ينشان م

 يبرا يمختلا يها . روششود يم ماريب يدوز جذب يقابل توجه

[ وجوود  16-15] لمي، ژل و فTLD از جمله يپزشک يمتريدز

 کيو تاک بوا قودرت   متريدز نيتر يميممکن است قد لميدارد؛ ف

موجوود،   يهوا  لميانوواع مختلوف فو    انيبان باشد. در م يمکان

در حودود   ييفضا کيتاک قدرت يک دارايکروم گف يها لميف

[ مناس  8،11،13] ينواخت کيبان و  تيحتاس کرومتر،يم 65

از  يکو يدندان  يوگرافي، رادUNSCEAR. به گزارش باشند يم

بوده که استااده از در حال  کيولوژيراد يها روش نيتر معمول

از  ياري[. متاسوواانه در کشووور ماننوود بتوو  16رشوود اسووت ] 

 يدسوتورالعمل کواربرد   چيهو  گر،يدر حال توسعه د يکشورها

 ني[ وجوود نودارد؛ بنوابرا   6] يپزشوک  يريپرتوگ يبرا يواضح

 يربرداريدر مطالعوات تصوو   ماريدوز ب يانجام مطالعات بر رو

دز  ريمقواد  يريو گ مطالعوه انودازه   نيو است. هدف از ا يضرور

در  OPG يربرداريو چشوم در تصوو   ديپاروت د،يروئيت يسطح

و آنوالوگ در شوهر    توال يجيکننده به دو مرکز د مراجعه مارانيب

 .دباش يسمنان م
 

 هامواد و روش
اسوتااده شوده در    متريدز. ونيبراسيو کال متريانتخاب دوز

 محصوول شورکت   XR QA2 کيو کروم گوف  لميفو  ق،يتحق نيا

Radiation Products Designبوووده کووه کوواي، کشووور آمر )

شوده   يطراحو  يصيتشخ يولوژيدر راد يايمخصوص کنترل ک

 يمتور  يسوانت  6×  6به قطعوات   لميف ون،يبراسيکال ياست. برا

بوا هموان    عوه قط 3گروه متشوکل از   1شده و در قال   ميتقت

تحوت توابش قورار     OPG، (kV 15) مورد اسوتااده در  يانرژ

 ونيبراسووويگرفوووت. محووودوده دز موووورد اسوووتااده در کال  

 mGy5-1   متور يدز کيو  توسو   زموان  هوم  طوور  بود کوه بوه 

Pehamed (   .مورد سنجش قورار گرفوت )ساخت کشور آلمان

 متور يدوز از دز ريو خوانودن مقواد   هوا  لميف يده پس از تابش

 يچگوال  آوردن دسوت  بوه  ي( بورا 1)معادله  ريز ادلهمذکور، مع

 رسوم  منظوور  به Net Optical Density (NOD) خالص ينور

 :مورد استااده قرار گرفت ونيبراسيکال يمنحن

NOD=log10(Io/Ie)-log10(Io/Iu)=log10(Iu/Ie)   1معادله  

شودت کانوال     Ieکانال قرمز نور مرجع،شدت  I0 در آن که

شدت کانال قرمز  Iu و دهيد تابش لميشده از ف مز نور منعکسقر
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اسکنر  کيبا  ها لمياست. ف دهيند تابش لميشده از ف نور منعکس

مربع است پس از  نچينقطه در ا 255 کيتاک با قدرت يمعمول

نقطه در  255با  سکنتکرار ا 5نمپ اسکنر )با  يکاف شدن گرم

ذکر است  اني( خوانده شدند. شالميمربع قبل از خواندن ف نچيا

اسکنر قرار  يبر رو يکتاني تيهر بار در موقع لميکه قطعات ف

اسکن شده با  لميگرفته و اسکن تکرار شد؛ شدت کانال قرمز ف

 يمنحنوو. شوود اسووتخرا  9/1 متلوو  افووزار اسووتااده از نوورم

 يرو بور  شوده  بورازش  يمنحنو  نيربهتو  عنووان  به ونيبراسيکال

 دسوت  بوه  6515 اکتول  افزار با استااده از نرم يتجرب يها داده

بود  يا جمله معادله چند کيمناس ،  ونيبراسيکال معادله که آمد

 (.1)شکل 

 يمرکوز دارا  دو. يدز جذبب  يريگ و اندازه مارانيب انتخاب

آنالوگ( انتخاب  کيو  تاليجيد کي) يارتوپانتوموگراف تتميس

 صوورت  بوه  بوال   کننوده  مراجعوه  ماريب 15شده و از هر مرکز، 

 نوودياز فرآ موواريب هيووانتخوواب شووده و پووس از توج يتصووادف

 3متشکل از  کي)هر  لميف يها بج ت،يو اخذ رضا يريگ اندازه

)چوپ و   ديو روئي(، تراست)چپ و  ديپاروت يها قطعه( در محل

 هوا  ( و چشمياني)چپ، راست و م يرفکيز يراست(، ددد بزاق

ذکوور اسووت کووه   انيشووا. شوود داده قوورار( راسووت و چووپ)

 نود يدر فرآ يا مداخله گونه چيصورت گرفته ه يها يريگ اندازه

 ياضواف  يرينداشته و منجور بوه پرتووگ    مارانيب يربرداريتصو

استااده  مورد يپارامترها ه. نزم به ذکر است کگردد يها نم آن

بود. در  kVp  15-25و ولتاژ mA 2ان يجر يربرداريدر تصو

در نظور گرفتوه شوده بوا      ياز نوواح  کيو هر  يدز جذب تينها

 جينتوا  و آمده دست به ها لميف تک از خوانش تک يريگ نيانگيم

 صوورت  بوه  مرکوز،  هور  به کننده مراجعه مارانيمربوط به ب يکل

مزبوور در   جيکوه نتوا   ديو ( حاصول گرد اريمع )انحراف نيانگيم

 نيب يها تااوت ليو تحل هيتجز يارائه شده است. برا 1جدول 

شوامل   مواران يب يمختلف مورد بررس يها به قتمت دهيدز رس

 ي)چپ و راست(، دودد بزاقو   ديروئي)چپ و راست(، ت ديپاروت

 از ،(راسوت  و چپ) ها ( و چشمياني)چپ، راست و م يرفکيز

-P≤55/5)  يدار يدر سوط  معنو   ANOVA يآموار  آزمون

valueاستااده شد ). 

 نتايج
موورد اسوتااده بوه     يهوا  لميف ونيبراسيکال يمنحن 1شکل 

 نيو . در ادهود  يمربوطه را نشوان مو   ونيبراسيراه معادله کال هم

( NODخوالص )  ينور يچگال دهنده نشان يمحور افق ،يمنحن

 .باشد يم mGy حت  بر دوز دهنده نشان يو محور عمود

در دو مرکوز   مواران يب يبر رو يريگ حاصل از اندازه جينتا

 کوه  طور ارائه شده است. همان 1در قال  جدول  يمورد بررس

شده در مرکز  يريگ اندازه يدز سطح ريمقاد د،يآ يم بر جينتا از

 .دباش يتر از مرکز آنالوگ م کم يدار يمعن طور به تاليجيد

 يپراکنودگ  د،يو آ يمو  بور  1شوماره   جدول از که طور همان

. باشود  يمو  تور  شيمربوط به مرکز آنالوگ بو  يدز سطح ريمقاد

در مرکز آنالوگ در حدود دو برابور   يدز سطح ريمقاد عالوه به

 .است تاليجيمرکز د

موورد اسوتااده بوه هموراه معادلوه       هواي  لميفو  ونيبراسو يکال يمنحن 1شکل 

 دهنده نشان يمحور افق ،يمنحن ني. در ادهد يمربوطه را نشان م ونيبراسيکال

 بور  دوز دهنوده ¬نشوان  ي( و محوور عموود  NODخالص ) ينور چگالي

 .باشد يم mGyحت 

گيري دوز سطحي نواحي تعيين شده در بيماران مورد نتايج اندازه .1جدول 

 معيار(صورت ميانگين )انحرافبررسي در دو مرکز به

 مرکز ديجيتال مرکز آنالوگ يارگان مورد بررس

 (83/5) 55/4 (41/1) 15/15 چشم چپ

 (19/1) 83/4 (96/1) 31/11 چشم راست

 (94/5) 84/4 (12/1) 22/15 پاروتيد چپ

 (38/1) 63/5 (26/1) 81/8 پاروتيد راست

 (26/5) 46/4 (53/1) 84/8 تيروئيد چپ

 (66/1) 99/4 (82/5) 68/15 تيروئيد راست

 (82/5) 81/3 (62/1) 55/8 زيرفکي چپ

 (16/1) 26/4 (51/6) 99/15 زيرفکي مياني

 (15/1) 86/3 (36/1) 23/15 زيرفکي راست

Dose (mGy) = 429.68NOD
2
 + 6.0879NOD + 0.1086

R
2
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 گيريبحث و نتيجه
 يريو زمان پرتوگ kVp ،mAاز جمله  يمختلا يپارامترها

 جيدارد. نتوا  ريتواث  OPGدر  ياتيو ح يها ارگان يبر دوز جذب

 يجوذب  دوز تاواوت  دهنوده نشوان  مارانيب يبر رو يريگ اندازه

. باشود  يمو  توال يجيآنالوگ و د تتميدر س يمورد بررس ينواح

 ختلوف م يبوه پارامترهوا   تااوت عمودتا   نيکه ا رسد يم نظر به

 تااوت علت مختلف مربوط باشد. به يها در دستگاه يريپرتوگ

بوانتر   تيو بوا توجوه بوه حتاسو     يدهو  تابش يپارامترها در

صاحه، -لميف يها تتميبا س تهيدر مقا تاليجيد يآشکارسازها

تور از   کوم  اريبتو  يتوال يجيد يهوا  در دسوتگاه  ماريب يريپرتوگ

نموپ   رخشچو  جهوت  عالوه . بهباشد يآنالوگ م يها دستگاه

شوده،   گذارد يم ريتاث يبر دوز جذب يتا حدود زين کسياشعه ا

چورخش نموپ    ليو دل به يتاليجيد يها که در دستگاه يطور به

سمت راست توا   يها از چپ به راست، دوز ارگان کسياشعه ا

 طوور  و به يتر کم زانيم اختالف به نيباشد؛ ا يبانتر م يحدود

. تاواوت در  شوود  يمشاهده مو  زيآنالوگ ن تتميس يبرا عکس

دارنود مشوهودتر    يتر شيکه فاصله چپ و راست ب ييها ارگان

 OPGدوز در  يابيوودر ارز ي[. مطالعووات متعوودد 14اسووت ]

فنتوم سر کودکوان   يمطالعه بر رو کيصورت گرفته است. در 

حتا  به پرتو و موثر بودن استااده  يها ، دوز ارگانOPG در

قورار   يکوتواه در کواهش دوز موورد بررسو     ماتوريکول کياز 

کوتاه منجر بوه   ماتورينشان داد که کول قيتحق نيا جينتا گرفت.

 41 ودرصود   51 زانيو م بوه   يو ترت کاهش دوز مغز و چشم به

  يو ترتبه يزبانريو ز يرفکيز يدوز ددد بزاق شيافزا ودرصد 

 يريگ . دوز موثر اندازهشود يمدرصد  65 و درصد 36 زانيم به

 μGy  11و دوز لنوز چشوم   μSv  1/1کوتاه ماتوريشده با کول

شووده در مطالعووه حاضوور  يريووگ دوز انوودازه ري[. مقوواد5بووود ]

 زانيو م و آنالوگ، بوه  تاليجيد يها دستگاه نيتااوت ب ردم يعل

مطالعه است کوه ممکون اسوت     نياز ا تر شيب يا قابل مالحظه

موورد اسوتااده باشود. در     OPG يها تتميس در تااوت علتبه

 يوگرافيو در راد ديو روئيتحاوا    ياثر حاواظت  ،يگريمطالعه د

مطالعوه   نيو قرار گرفت؛ در ا يمورد بررس تاليجيد کيپانورام

در  TLD يهوا  متوس  بافت بوا اسوتااده از تراشوه    يدوز جذب

 يهوا  هيدوز موثر اندام و دوز موثر کل با توجه به توص فنتوم و

ICRP 2007    کوه   يزموان  ديو روئياستخرا  شود. دوز مووثر ت

استااده قرار نگرفت، در گتوتره   وردم ديروئيحاا  ت گونهچيه

μSv 11/6-16/1  يحاوا  در جلوو   کيو بود. با استااده از 

کواهش   درصد1/66تا  درصد2/8از  ديروئيگردن، دوز موثر ت

در هور دو   ديو روئي. با استااده از دو حاا ، دوز موثر تابدي يم

 کيو اسوتااده از   نيچن داشته و هم يتوجه کاهش قابل تتميس

بوده، در  ديما تاليجيد OPG ميمتتق تتميدر س ديروئيحاا  ت

حاوا    توال، يجيد OPG ميمتتق ريد يها تتميس يبرا که يحال

 شوود  يمن جاديا ديروئيت يبرا ياضاف ياثر حااظت چيه ديروئيت

دوز موثر  يا تهيمقا يريگ اندازه يبه بررس يگري[. مطالعه د2]

در فنتووم   ميرمتتقيو د ميمتتق تاليجيد OPG يها از دستگاه

پرداختوه   TLD يهوا  مرد متوس  با استااده از تراشوه  کي رس

 در محودوده  توال يجيد OPG توتم يس 4موثثر   ياست؛ دوزها

 μSv 9/31-8/9 يهووا تووتميقوورار داشووت کووه دوز موووثر س 

 OPG ميرمتتقيد يها تتمياز س تر شيب تاليجيد OPG ميمتتق

 CT سوه  يدوز موثر بر رو يبر رو يگري[. در مطالعه د1بود ]

( در فنتوم معادل بافت سر و گردن CBCT) يکه مخروطيبا بار

 تهيمورد مقا جيرا يپزشک دندان ينيبال تيانتان، دوز سه وضع

-Gafchromic XR يهوا  لميف يريکارگ قرار گرفت و امکان به

QA2 قورار گرفوت. دوز مووثر     يمورد بررس متريدوز عنوان به

 μSv 15-168در گتتره  يمخروط کهيبا بار CT تتميس کي

 يشووده بوورا يريووگ داشووت. محوودوده دوز موووثر انوودازه رقوورا

 [. 15بود ] μSv  9-14تاليجيد کيپانورام يها تتميس

سر که با  کيفنتوم آنتروپومورف يبر رو يگريمطالعه د در

 ريساخته شده بوود، مقواد   يعيو استخوان طب نياستااده از پاراف

-52/1 ديووروئي، ت45/1 يرفکووي، ز38/1-55/1دوز چشووم 

 توال يجيد تتميدر س يگر يليم 18/1-63/1 ديو پاروت 61/1

و  99/3-42/4، 39/6-11/3  يو ترت آنالوگ به تتميو در س

 يهوا  افتهيبا  ريمقاد نيا تهيمقا با آمد؛ دست به 54/4-91/6

دز حاصوله در   ريکوه مقواد   شوود  يحاضر مشوخص مو   قيتحق

دارد که  زين يتر شيب يبوده و پراکندگ تر شيب مرات  به مارانيب

 يمتااوت بورا  يربرداريتصو  يانتخاب شرا تواند يآن م تعل
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 يها فنتوم هنتبت ب مارانيسر ب يکل بودن تر و کوچک ماريهر ب

 [.14انتان استاندارد باشد ] يساخته شده بر مبنا

 يدز سوطح  رياز مقواد  ينو يتخم دهنده حاضر نشان مطالعه

 يمبنوا  توانود  يکه مو  دهد يقرار م اريدر اخت OPGدر  مارانيب

 واقع شود.  نيدر بال يريگ ميتصم

 يدوزهوا  دهود  ينشوان مو   قيو تحق نيو ا يها افتهيو  جينتا

 ريبوودن، از سوا   نيپوائ  ردوم  يشوده علو   يريو گ اندازه يسطح

. نزم به ذکر است کوه  باشد يم تر شيمطالعات صورت گرفته ب

صوورت گرفتوه و    شورفته يپ يدر کشورها مطالعات عمدتا  نيا

شوود توا در مراکوز     يمو  شونهاد يپ مواران، يکواهش دوز ب  يبرا

 .دگرد استااده روزتر به يها تتمياز س يربرداريتصو

 

 تشكر و قدردانی
 ييدانشوجو  قوات يتحق توه يکم يموال  تيو کار را با حما نيا

 .سمنان انجام شده است يپزشک دانشگاه علوم
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Introduction: Orthopantomography is a common imaging technique of the jaw. Although in compare to 

other diagnostic radiology methods, the dose of radiation received by the patient is relatively low in 

orthopantomography, still is remained as the most common method in diagnostic radiology. Therefore, 

because of the commonalty of this method, it seemed rational to estimate the dose received by the Organ At 

Risks (OARs). 
Materials and Methods: This study has been designed to determine the surface dose received by the 

eyes, parotids, thyroid and submandibular salivary glands using Gafchromic films in 20 patients referred to 

imaging centers (digital and analog). To increase the repeatability of the technique, each measurement was 

triplicated and the results were presented as mean (SD). 
Results: The mean measured surface dose received by the submandibular glands (left, right and center), 

thyroid (left and right), parotid (left and right) and eye (left and right) for the digital system were 4.17, 4.65, 

5.08 and 4.74 and for the analog system were 10.33, 10.12, 10.28 and 10.73, respectively. 

Conclusion: This study showed no difference in surface dose received by the left and right eyes, left and 

right thyroid, left and right parotid, left, right and center submandibular glands in any of the digital or 

analog systems studied (P ≤0.05). In addition, the surface dose received by the selected organs in digital 

system was significantly lower than that by the analog system (P ≤0.05). 

 

Keywords: Panoramic radiography, Film dosimetry, Organs at risk, Radiation dosage 
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