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 בנגב בן״גוריון אוניברסיטת
 ההנדסה למדעי הפקולטה

ה ה המחלק רפואית ביו להנדס

 X לקרינת בישראל פגיה של חשיפתם העלבת

בילודים נמלץ לטיפול ביחידה אשפוזם במהלך

בהנדסה מגיסטר תואר לקבלת מהדרישות חלק מהווה זה חיבור

מאת:

דץ חנן

ם חי בנגב גוריון בן אוניברסיטת - שני גד פרופ׳ :מנ

 שורק גרעיני למחקר המרכז - מרגליות מנחם ד״ר

שורק גרעיני למחקר המרכז ־ בן-שלמה אבי ד״ר



תודתי,

 מרגליות מנחם לדרי והחיוך. הסבלנות ההקשבה, הלימוד, ההנחיה, על בן-שלמה אבי לדרי

 מסובכים. הכל-כך לדברים פשוטים הכל-כך וההסברים הרעיונות ההכוונה, הבחירה, על

 היד נתינת המקצועי, הייעוץ על חקין לגוסטבו הבונות, והארותיו הערותיו על שני גד לפרופ'

 והייעוץ המפרות ההארות על שמאי יאיר לדרי מדען. היותו לפני אדם בן היותו ועל החופשית

המקצועי.

 העזרה הדלתות, פתיחת על זו מחקר עבודת יוזמי בין שהיה בדר דודי לדרי מיוחדת תודה

 טניה לדרי מרקם, קילה לדרי יוססר, עדה לדרי ואיתו והפורה הצמוד הפעולה שיתוף ועל

 במקביל הנתונים ואיסוף המחקר בניהול שהקדישו הרב הזמן על צנגן שמוליק ולדר' סמולקין

 סיגל לדרי תודה הגבולות. ללא הסבלנות על ובעיקר חשובה הכל-כך השוטפת לעבודתם

והכוונה. הייעוץ על סדצקי

 הרנטגן, מכוני מנהלי מזכירות, אחיות, אחים, רופאות, רופאים, - בפגיות הצוותים לכל תודה

 מחקר בה דרך אין זו עזרה ללא הטפסים. ומילוי הנתונים איסוף על הרנטגן וטכנאיות טכנאים

להצליח. היה יכול זה

 בדרכו/ה ואחת אחד שכל ושמרית ל. יאיר כהן, יעקב אילן, אמיר, רן, אורית, רותי, לדגנית,

 אותם ולכל האיכות זמן על דוזימטריה ולמחלקת סאבי לאושרית, זו. עבודה להצלחת הביא/ה

 והתרומה התעניינות על שורק גרעיני למחקר במרכז קרינה בטיחות בשטח טובים אנשים

המחקר. להצלחת

והעזרה. העצות התעניינות, על אטר ולמשפחת תמיד שם ויהיו שהיו משפחתי לבני תודה

 בזכות הצליחה ובעיקר צחקה יעצה, תיקנה, תמכה, שהקשיבה, זו לאחת. אחרונה תודה

כאן. כבר האביב ונכשלים. נשברים היו רבים בו במקום והגישה הנחישות

תודה.



תקציר

1 ל- קרוב כיום 0  כ- של גידול חל האחרון בעשור פגים. של הם המערב• בעולם הלידות מכלל %

4 5  הפגים של הישרדותם בשיעור דרמטית עליה חלה במקביל, בישראל. הנולדים הפגים במספר %

1 מ- קטן לידתם משקל אשר הקטנים והפגים בכלל ,5 0  המוקדמת הלידה עקב בפרס. גרם 0

 נמרץ לסיפול ביחידות באשפוז הפגים חייבים המוקדמת, הלידה של בעטייה הנלוות והתחלואה

 עד בשלות של למצב הפג את להביא שמטרתו בסיפול מלווה האשפוז הפגיות. הן אלו ביילודים,

ת הפג ומשקל גדל ההיריון שמשך ככל החולים. מבית לשחרורו  התחלואה יורדת גדל, לידתו בע

 נמרץ לטיפול ביחידות באשפוז המאמץ מרב לכן, בהמשך. הבריאותיים הסיבוכים שעור יורד ואיתה

1 ל- מתחת השוקלים קטנים בפגים בעיקר כיום מתמקד ביילודים ,5 0  מעורב זה אשפוז כאשר גרם, 0

.X לקרינת יומית יום בחשיפה הלידה שלאחר הראשונים בימים

 במהלך לבצע הרפואיים הצוותים נאלצים הפגים, של מערכתית והרב המורכבת התחלואה בשל

 והבטן. החזה אזור׳ הם שבהם שהמרכזים הגוף, מערכות של רבים רפואיים דימות תהליכי האשפוז

ת נעשים הדימות תהליכי עזר  בפגיות. ממוקמות אשר ניידות רנטגן במכונות שימוש תוך X קרני ב

 הקטנים הפגים וקבוצת הפגים קבוצת כל חשופה ממושך, באשפוז והצורך מהתחלואה כתוצאה

 הייתה המחקר מטרת הרגילים. היילודים קבוצת מאשר יותר הרבה רבה אבחונית לקרינה בפרט,

הלך X לקרינת בישראל הפגים של חשיפתם מידת את להעריך מ  לטיפול ביחידות אשפתם ב

)פגיות(. ביילודים נמרץ

 בהם אשר רפואיים מרכזים חמישה חלק בה לקחו כאשר שלבים בשלושה בוצעה המחקר עבודת

2 כ- מתרכזות 0 בארץ. הלידות מכלל %

ב ל ש  ,FSD ,mAs ,kV ה- כדוגמת פגים בצילומי העבודה וטכניקת אופי לגבי נתונים פו0נא ראשון ב

4 ב- צפ״ה מתוך ועוד. הקרינה שדה גבולות 9 1 )עבור צילומים 9 5  החשיפה הערכת בוצעה פגים( 7

 הרנטגן. צילומי בזמן X לקרינת הפגים איברי של הכרחית והבלתי ההכרחית

ב ל ש 1 ל- בוצעו שני ב 2  הקרינה מנות מדידות לידתם, למשקל בהתאם אופיינו אשר פגים 0

ת נחשפים הם אליה )דחימטריה(  שני הוצמדו פג שלכל כך בוצעה הדוזימטריה .TLD גלאי בעזר

 את ומדדו אשפוזו אורך לכל אותו ליוו אשר החזה( )עצם טרנום0ה צידי משני מכוילים TLD גבישי

 הפג נחשף אליה ישירה הבלתי הקרינה של מדידות בוצעו בנוסף, נחשף. הוא אליהן הקרינה מנות

רנטגן. צילומי העוברים אחרים פגים ליד משה״תו כתוצאה

ב ל ש  שימוש תוך הקודמים השלבים בשני נאספו אשר הממצאים עיבוד של תהליך בוצע שלישי ב

 הקרינה מנת הערכת לצורך (MCNP ־ Monte Carlo, PCXMC) מתמטיות מחשב בסימולציות

לקרינה מחשיפתם כתוצאה הפגים של הקרינתי הסיכון הערכת הפגים, נחשפים אליה האפקטיבית



למשקל בהתאם ואפקטיבית אקוויוולנטית קרינה מנת לקבלת מעבר מקדמי שבו נתונים ד0מ ובניית

שונים. הקרנה ופרמטרי הפג

המחקר ממצא•

1 מ- נמוך שמשקלו קטן פג .1 ,5 0  10.3 בילודים נמרץ לטיפול ביחידה אשפוזו במהלך עובר גרם 0

1 מ- גבוה שמשקלו פג בממוצע. צילומים ,5 0 בממוצע. צילומים 3.1 אשפוזו במהלך עובר גרם 0

4 מתוך .2 9  לא כ׳ נימצא עצמו הצילום פי על רפואיים, מרכזים בחמישה נבחנו אשר צילומים 9

רנטגן. צילום בזמן הרבייה לאברי מקרינה במיגון שימוש כלל נעשה

 כתוצאה האשפוז תקופת לכל בישראל לפגים שנמצאה הממוצעת האפקטיבית הקרינה מנת .3

0 היא X לקרינת מחשיפה .6 7 mSv 1 מ- נמוך שמשקלו לפג ,5 0 0 -1 גרם 0 .2 7 mSv לפג 

1 מ־ גבוה שמשקלו ,5 0 גרם. 0

שלב בישראל, פגים של השנתית הפוטנציאלית התמותה הערכת .4  כתוצאה בחיים כלשהו ב

0 היא ICRP-60 של יכון0ה להערכת בהתאם X לקרינת מחשיפה .1  לפגים בשנה פגים 5

1מ- נמוך שמשקלם ,5 0 0 ו- גרם 0 .4 1 מ- גבוה שמשקלם לפגים בשנה פגים 7 ,5 0 גרם. 0

 תמותה הכללת )תוך רטן0ב בישראל פגים של השנתית הפוטנציאלית התחלואה הערכת .5

0 היא X לקרינת מחשיפה כתוצאה בחיים כלשהו בשלב והחלמה(, .2  לפגים בשנה פגים 5

1 מ- נמוך שמשקלם ,5 0 0 -1 גרם 0 .7 1 מ- גבוה שמשקלם לפגים בשנה פגים 8 ,5 0 גרם. 0

5 כ- .6 0  הכרחית בלתי חשיפה של כתוצאה היא פגים נחשפים אליה האפקטיבית הקרינה ממנת %

5 כ- מכך, כתוצאה .X לקרינת 0  פגים של והתחלואה הפוטנציאלית התמותה מהערכות %

^ לקרינת הכרחית הבלתי מהחשיפה כתוצאה הם רטן0ב בישראל - ה

 kV ב- במחקר. שהשתתפו המרכזים חמשת בין העבודה פרמטרי בקביעת הבדלים ק״מים .7

1 עד של ממוצע הבדל 3 4 עד של ממוצע הבדל mAs ב- ,% 4  ההקרנה שפופרת שבין ובמרחק %

2 עד של ממוצע הבדל - (FSD) הפג לגוף 2  קרינה למנות גורם העבודה, בפרמטרי זה, הבדל .%

השונים. המרכזים בין בהשוואה הפג, נחשף אליהם שונות

4 עד של ממוצע הבדל קיים .8 0  בחמשת אחד צילום עבור הפג לגוף בכניסה הקרינה במנות %

 ביותר הנמוכה הקרינה מנת בו הרפואי המרכז בין במחקר, השתתפו אשר הרפואיים המרכזים

ביותר. הגבוהה הקרינה מנת בו הרפואי המרכז לבין

 העוברים אחרים פגים ליד משהייתו כתוצאה פג נחשף אליה ישירה הבלתי X^ קרינת מנת .9

j/ 1.8 כ- היא אחד אשפוז יום במהלך רנטגן, צילומי Sv.

 לפגים הקרינה מנת את להפחית ניתן המחקר, לממצאי ובהתאם בינלאומיות להמלצות .בהתאם 10

8 ב- בישראל 0  נוהלי כתיבת כוללות שבהן שהעיקריות שונות פעולות ינקטו אם הנוכחי מערכה %

ופגים. ילדים בצילומי רנטגן טכנאי של מיוחדת והתמחות ולאומיים ארגוניים עבודה
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מבוא .1

כלל• .1.1

4 כ- של גידול חל האחרון בעשור 5  עליה חלה במקביל, בישראל. הנולדים הפגים במספר %

 מ- קטן לידתם משקל אשר הקטנים והפגים בכלל הפגים של הישרדותם בשיעור דרמטית

1 3 ה- בשבוע זמנו, טרם שנולד ילוד הוא פג, בפרט. גרם 500, 4 מתוך 6  ההיריון שבועות 0

 מהשבוע החל נולד אשר בשל ילוד של ממשקלו הפג של משקלו נמוך כלל, בדרך כן. לפני או

3 ה- 2 מ- למעלה של במשקל ההיריון, של 7 ,5 0 גרם. 0

2 בשנת האחרון, הזמין הנתונים לסיכום בהתאם 0 0 1 בישראל היו 0 3 6 ,3 9  חי)ילדים לידות 0

2 בישראל, 0 0 8 כ- זה, מספר מתוך (.1  נולדו זו בשנה כלומר, פגים. של היו הלידות מכלל %

1 כ- 0 ,9 1 1 כ- זו, בשנה שנולדו הפגים מסה״כ חיים. פגים 0 ,9 0  )ראה קטנים כפגים נולדו 0

8 כ־ הוא קטנים פגים של הארצי ההישרדות אחוז (.1 בנספח הגדרות 5  (.2 נספח )ראה %

2 בשנת לפיכך, 0 0 1 כ- שרדו 0 ,6 2 1 בשנת השוואה, )לשם קטנים פגים 0 9 9  כ־ שרדו 9

1 ,5 1 ובשנת קטנים פגים 70 9 9 1 כ- שרדו 8 ,5 4 קטנים(. פגים 0

 לידות היא לכך העיקרית הסיבה בעולם. מהגבוהים הוא בישראל הפגים לידות שיעור

 טיפולי של יחסית גבוה אחוז בישראל, פריון. מטיפולי כתוצאה מהן רבות - עוברים מרובות

 ההפריות בתחום ההתקדמות עם ילודה. לעידוד ממשלתית ממדיניות כחלק וזאת פריון

 לעליה וכן הפגים לידות באחוז לעליה בעתיד צפויים אנו בכלל, וברפואה בפרט המלאכותיות

הישרדותם. באחוז

 הפגים חייבים המוקדמת, הלידה של בעט״ה הנלוות והתחלואה המוקדמת הלידה עקב

 NICU הלועזי בשמן או הפגיות הן אלו ביילודים, נמרץ לטיפול ביחידות באשפוז

(Neonatal Intensive Care Unit.) ,למצב הפג את להביא שמטרתו בטיפול מלווה האשפוז 

ת הפג ומשקל גדל ההיריון שגיל ככל החולים. מבית לשחרורו עד בשלות של  גדל, לידתו בע

 המאמץ מרב לכן, בהמשך. הבריאותיים הסיבוכים שעור יורד ואיתה התחלואה יורדת

 קטנים בפגים בעיקר כיום מתמקד ביילודים נמרץ לטיפול ביחידות באשפוז

(Very Low Birth Weight ־ VLBW) 1 מ- קטן לידתם משקל אשר ,5 0 גרם. 0

 לבצע הרפואיים הצוותים נאלצים (,3 נספח )ראה מערכתית והרב המורכבת התחלואה בשל

 והבטן החזה לאזורי בעיקר הגוף, מערכות של רבים רפואיים דימות תהליכי האשפוז במהלך

ת נעשים הדימות תהליכי וכליות(. העיכול מערכת )ריאות, במכונות שימוש תוך X קרני בעזר
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 כל חשופה ממושך, באשפוז והצורך התחלואה בשל בפגיות. ממוקמות אשר נ״דות רנטגן

 מאשר יותר הרבה רבה אבחונית לקרינה בפרט, הקטנים הפגים וקבוצת הפגים קבוצת

הרגילים. היילודים קבוצת

1 בשנת 9 9  קטנים לפגים הקרינה מנות נבחנו ובה בהיקפה מוגבלת מחקר עבודת בוצעה 7

1 ושות', )בן-שלמה בפגים נמרץ לטיפול ביחידה X בקרני רפואי אבחון גרת0במ 9 9  מחקר (.7

 פגים נצפו במחקר, בלבד. קטנים פגים על נתונים בו ונאספו אחד רפואי במרכז בוצע זה

4 פי גדול היה עברו אשר הצילומים שמספר יותר( חולים היו דווקא )שלאו קטנים  מכמות 5.

 חלק כלומר, המחקר. באותו שהשתתפו אחרים קטנים לפגים שניתנה הממוצעת הצילומים

 לאותם הקרינתי הסיכון גדל כך ובעקבות גבוהות אבחוניות קרינה למנות חשוף היה מהפגים

פגים.

 מצבו את לשפר יכולת וכן חיים להצלת עצום פוטנציאל אבחוניות למטרות בקרינה לשימוש

 ICRP 1991 )כדוגמת: בינלאומיות וועדות של ודוחות מחקרים זאת, עם המטופל. של הרפואי

,1988 UNSCEAR )ממנת הנובע הסיכון היקף סיכון. קיים לקרינה לחשיפה כי מראים ועוד 

 בישראל שנה במהלך X בקרני שימוש נעשה בהם רפואיים דימות לתהליכי בחשיפה הקרינה

1 משנת ICRP - רדיולוגית להגנה הבינלאומית הוועדה של הסיכון להערכות )בהתאם 9 9 0) 

5 של הרחוק( )בטווח פוטנציאלית שנתית תחלואה תוספת גרימת הוא 6  בסרטן, אנשים 7

2 של תמותה 4  בכל חמור גנטי נזק בעלי ילדים 3-4 כ- ולידת הנ״ל החולים מבין אנשים 4

1 )בן-שלמה, שנה 9 9  המטופל/נבדק על ממשי"להגן" צורך קיים כי ברור הנ״ל מהנתונים (.8

 נחשף הוא אליה הקרינה מנת את שניתן ככל שיפחיתו כך מתאימים עבודה נהלי אימוץ תוך

הנדרשים. והטיפול האבחון באיכות יפגעו שלא זאת, עם אך

בר ותקנות חוקים ישנם המפותחות המערב מארצות גדול בחלק  החולה הגנת אבטחת בד

 כתיבת לזמן נכון בישראל, מקבל. הוא אותו והטיפול ההדמיה איכות והבטחת מייננת מקרינה

 זו. הגנה להשגת הדרכים ולגיבוש החולה הגנת בחשיבות להכרה מעט נעשה זה, חיבור

 המודעות הניסיון, במסגרת כיום נעשים לחולים החשיפה להגבלת ומאמצים איכות בקרת

 של מוגבל מספר ובמסגרת הרדיולוגיות במחלקות הצוות של המקצועית והיכולת

 גם האחרונות בשנים הביאה לנושא במודעות העלייה ארציים. עבודה ונהלי הנחיות/המלצות

החולה. הגנת בדבר ולצורך לליקוים להתייחס המדינה מבקר את

שנת שבוצע המחקר תוצאות 1 ב 9 9 1 ושות', )בן-שלמה 7 9 9  במודעות לעלייה בנוסף (,7

בישראל פגים נחשפים אליה הקרינה מנת הערכת בדבר והדרישה החולה הגנת בנושא
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 המחקר לקיום והמוטיבציה 0י0הב את היוו ביילודים, נמרץ לטיפול ביחידות אשפוזם במהלך

הנוכחי.

 בארץ. הלידות מכלל 20% כ- המרכזים רפואיים מרכזים חמישה חלק לקחו הנוכחי, במחקר

 הארצית. האמיתית לתמונה שניתן ככל מייצג אך אקראי באופן נעשתה המרכזים בחירת

 ודרום( מרכז )צפון, הארץ כל את כיסתה אשר גיאוגרפית בפריסה היו שנבחרו המרכזים

 נתונים נאספו המחקר, במהלך בינוניים. מרכזים וארבעה גדול אחד מרכז כוללים כשהם

 ובלתי הכרחית חשיפה אחר מעקב ובוצע פגים בצילומי העבודה וטכניקת אופי לגבי רבים

 של מדגם קבוצת אחר מעקב בוצע בנוסף, רנטגן. צילומי בזמן הפגים איברי של הכרחית

 נתונים איסוף כלל המדגם קבוצת אחר זה מעקב הלידה. בזמן משקלם פי על שאופיינו פגים

 גלאי בעזרת )דחימטריה( קרינה מנות מדידת וביצוע פג כל שעבר הצילום מאפייני לגבי

 מקדמי שבו נתונים מסד ניבנה מחשב, סימולציות ובעזרת שנאספו הנתונים מתוך קרינה.

 מתוך שונים. פרמטרים למספר בהתאם ואפקטיבית אקוויוולנטית קרינה מנת לקבלת המרה

 נחשפים אליה הקרינה מנת לגבי הערכה בוצעה וחושבו, שנאספו הנתונים על ובהסתמך

הפגים. של הקרינתי הסיכון לגבי הערכה בוצעה זו, הערכה ומתוך הפגים

 מהם, היוצאים לנתונים הרפואיים המוסדות ורגישות רפואית סודיות של מגבלות עקב

 ־ הכינויים דרך יתבצע וזיהויים אלה שורות כותב אצל הרפואיים המרכזים זהות נשמרה

.E ומרכז D מרכז ,C מרכז ,B מרכז ,A מרכז

 לטיפול ביחידה המצויים הפגים נחשפים אליה האבחונית בקרינת ורק אך ידון זה מחקר

 קרינות ביחידה. אשפוזם במהלך רפואיים דימות תהליכי מביצוע כתוצאה )פגיה( בילוד נמרץ

 הניתנות מפרוצדורות מייננת וקרינה מ״ננת בלתי קרינה כגון: הפגים נחשפים אליהן אחרות

זה. במחקר תידונה לא C.T.וצילומי שיקופים מיפויים, כגון לפגיה מחוץ

המחקר חשיבות .1.2

עיקריים: תחומים בשבעה מתמקדת המחקר של חשיבותו

 לקרינה החשיפה מידת להערכת מחקר להמשך ראשונית יסוד אבן מהווה זו, עבודה א.

בישראל. הפגים באוכלוסיית

 והסיכון הקרינה מנות החשיפה, בדבר בישראל הרפואית למערכת משוב יהווה המחקר ב.

הפגים. מהקרנת הנובע הפוטנציאלי

 הבדיקות ידי על הנגרמים הסרטן מקרי )הפחתת אדם חיי בהצלת פוטנציאל למחקר ג.

בישראל. והילודים הילדים אוכלוסיית בבריאות ושיפור (X בקרני האבחוניות
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 כתוצאה וזאת בארץ הרפואית המערכת משאבי של כספי בחיסכון פוטנציאל למחקר ד.

פוטנציאלית. תחלואה תוספת בשל והטיפול האבחון של העלויות מהפחתת

מעשיות. קליניות השלכות להיות עשויות המחקר לתוצאות ה.

 לתהליכי לאומי (Guideline) עבודה נוהל לכתוב יהיה ניתן המחקר, מסקנות על בהתבסס .1

ת רפואיים דימות עזר לפגים. X קרני ב

 למעקב כמרכיב ישמשו המחקר נתוני רבים. ומשתנים מגורמים מושפעת הפגים בריאות ז.

 והיחידה הפגיות אפידמיולוגים(. )מחקרים הפגים בריאות אחרי עתידי ומחקר

 לקחו אשר תל-השומר, שיבא הרפואי במרכז גרנטנר, מכון סרטן, של לאפידמיולוגיה

זה. מעין מחקר בהמשך התעניינותם את הביעו זה, במחקר חלק

הפגים נחשפים אליה הקרינה .1.3

קרני באמצעות כאמור מבוצעים בפגיה שה״תם במהלך הפגים של הרפואי הדימות תהליכי

X. קרני אלומת X כאשר בחומר. המעבר עקב מואטים מהירים, אלקטרונים כאשר נוצרת 

 חלק אך חום לאנרגית הופכת האלקטרונים של הקינטית האנרגיה רוב מתרחש, זה תהליך

תב פוטונים. בצורת אלקטרומגנטית לאנרגיה הופך הקינטית מהאנרגיה קטן ה 0ב  תהליך על 0

 האנרגיה אלו, במכונות .X-n קרני ומכונות שפורפרות ופותחו נבנו פוטונים, פליטת של זה

 מסלול לאורך קינטית לאנרגיה מומרת ואנודה, קתודה בין המצוי אלקטרון של הפוטנציאלית

 בין מהאינטראקציה כתוצאה )אמדה(. המטרה וחומר )קתודה( הפולט הסליל בין ההאצה

9 בין המטרה חומר לאטומי האלקטרון 5 9 ל־ % 9 5 וכ־ לחום הופכת מהאנרגיה % % - 1% 

 מתרחשת בחומר האלקטרונים של ההאטה האלקטרונים. האטת במהלך X לקרינת הופכת

 בעקבות הקנטית, האנרגיה איבוד של צורות במספר המטרה לחומר חדירתם מסלול לאורך

 X בקרינת מסתיימים בחלקם אשר האטום שבקליפות האלקטרונים עם אינטראקציות

 לאור האטום. גרעין של החשמלי בשדה האלקטרונים של האטה ובעקבות אופיינית

• קרני פליטת החומר, עם הפוטונים של זו אינטראקציה ^X המורכב כספקטרום מאופיינת 

רציף(. )ספקטרום בלימה וקרינת בדיד( )ספקטרום אופיינית קרינה מרכיבים: משני

(Characteristic Radiation) אופיינית קרינה .1.3.1

 K, L,)לקליפות קשורים (Bohr של האטום מודל )עפ״י המטרה אטום גרעין סביב אלקטרונים

...M, N) הגדולה אנרגיה בעל בתנועה אלקטרון הקשר. אנרגיית הקרויה מסוימת באנרגיה 

 לאחר לגרום יכול המטרה, באטום הגרעין שסביב האלקטרונים של הקשר מאנרג״ת

 המקום לאטום. מחוץ אל האלקטרון להוצאת K לקליפה הקשור האלקטרון עם ההתנגשות

1'8) מידי באופן יתמלא K בקליפה הריק החור .L מקליפה אלקטרון ידי על למשל שניות( 0
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 יורד שהאלקטרון העובדה בשל הלאה. וכך M מקליפה אלקסרון ידי על יתמלא L בקליפה

ת לרמה  זו עודפת אנרגיה עודפת. אנרגיה לו יש היה, הוא שבה מזו יותר נמוך פוטנציאל בעל

 הנמצא אלקטרון לכל )פוטונים(. אלקטרומגנטית קרינה בצורת המקרים מן בחלק משתחררת

מעבר הנפלטת הקרינה ולכן החומר לסוג האופיינית ידועה אנרגיה יש בקליפה  הקליפות בין ב

אופיינית. קרינה נקראת

B) בלימה קרינת .1.3.2 re m sstra h lu n g)

 שהם כך האטום קליפות דרך ועוברים חודרים המטרה לכיוון המואצים והאלקטרונים במידה

 הקולומבי השדה ידי על מסלולם את ומשנים מוסטים הם האטום לגרעין מאוד קרוב עוברים

 מטען לאלקטרונים - החשמליים המשיכה מכוחות מושפע הקולומבי השדה הגרעין. של

 הפרוטונים במספר תלויה ההסטה עוצמת חיובי)פרוטונים(. מטען לגרעין ואילו שלילי חשמלי

 דה״נ בהאטה מאופיין האלקטרונים מסלול שינוי לגרעין. האלקטרון של והקרבה שבגרעין

)פוטונים(. X קרני בצורת המשתחררת בלימה( )קרינת אנרגיה באיבוד

ת .1.4 שפעו מייננת לקרינה חשיפה של ביולוגיות ה

לגרום העשויות וכימיות פיסיקליות לתגובות גורמת החיה ברקמה הנבלעת הקרינה אנרגיית

 או הגוף חשיפת ידי על הנגרם החי לגוף הנזק (.ICRP, 1991) החי בתא ביולוגים לשינויים

 למרכיבי זו קרינה ידי על אנרגיה מסירת של תוצאה הוא מ״ננת לקרינה ספציפי איבר

 לאטומים כאשר ומולקולות. אטומים של ערור או ליינון גורמת זו אנרגיה שנפגעה. הרקמה

 והפרעות שינויים להיגרם עלולים התא, של השגרתית בפעילות פעיל חלק אלה ולמולקולות

 גבוהה הקרינה מנת כאשר תאית. התת ברמה המתרחשים בתהליכים או התא בתפקוד

 לגרום עלולות התא בתפקוד ההפרעות למות. ואפילו לתפקד להפסיק עלול התא מאוד,

ממאירים. תאים להתפתחות המקרים מן בחלק

 עיקריים: סוגים לשני מייננת לקרינה חשיפה של הביולוגיות ההשפעות את לחלק נוהגים

)הסתברותיות(. סטוכסטיות והשפעות )ודאיות( דטרמיניסטיות השפעות

דטרמיניסטיות השפעות .1.4.1

 סף ערך על עלתה הקרינה מנת באם ודאיות השפעות שהן כיוון כך קרויות אלה השפעות

 כלל בדרך והן גבוהות קרינה לרמות חשיפה לאחר רק מתרחשות אלה השפעות מסוים.

 מההשפעות הנובעת הנזק חומרת החשיפה. לאחר קצר זמן ומופיעות )אקוטיות( חריפות

הקרינה. מנת עם עולה הנזק חומרת כלומר, הקרינה. למנת יחסית הדטרמיניסטיות
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 נזקים עיר, כוויות בעין, קטרקטים כגון: נזקים כוללות הדטרמיניסטיות ההשפעות

 קרינה מחלת חיים, אורך על השפעות פוריות, על נמשכות או זמניות השפעות המטולוג״ם,

ומוות. חריפה

סטוכסטיות השפעות .1.4.2

 אופי בעלות אקראיות השפעות הן שאלה מהעובדה נובע טיות0טוכ0 השפעות הכינוי

 בכך מאופיינות זה מסוג השפעות מהנחשפים. קטן בחלק רק המופיעות ט׳0טטי0

 המנה. לגודל ית0יח היא חומרתה, מידת ולא התופעה התרחשות לעצם שההסתברות

 כלומר, אפס. היא לנזק ההסתברות שמתחתיו סף שאין להניח מקובל זה, מסוג בהשפעות

 ולכן, סף ערך אין אילו להשפעות (ICRP, 1991 )כדוגמת בינלאומיים גופים להנחיות בהתאם

 ראשונים בשינויים קשורות סטוכסטיות השפעות לנזק. לגרום יכולה נמוכה ברמה קרינה גם

 החשיפה לאחר שנים לעשרות ועד שנים מספר של זמן פרק תוך להתפתח העלולים בתא

 להשפעות שיובילו בכרומוזומים לשינויים ו/או מוטציות לחולל ו/או סרטניים לשינויים

ת )כשהקרינה תורשתיות  תחלואה כוללות הסטוכסטיות ההשפעות הרבייה(. באזורי נבלע

ועוד(. גנטיות מחלות מולדים, )מומים העובר על והשפעות בסרטן

 בני אצל הקיימות גנטיות ומחלות גנטיים לפגמים הסיכוי את להגדיל עלולה לקרינה, החשיפה

 הרבייה בתאי מוטציות ידי על הנגרמות כמחלות מוגדרות גנטיות מחלות טבעי. באופן אדם

 להתרחש יכולות מוטציות לצאצאיהם. מועברות אשר אדם בני של והביציות( הזרע )תאי

 )הנמצאים ההורים של הרבייה תאי של או הרגילים הגוף תאי של שבכרומוסומים בגנים

 לגרום עלולות רגילים גוף בתאי המתרחשות המוטציות והשחלות(. האשכים הרבייה: באברי

 הרבייה בתאי המתרחשות המוטציות הבא. לדור מועברות אינן אך עצמו, באדם לסרטן

גנטיות. או תורשתיות מחלות נקראות והן אחריו הבאים ולדורות הבא לדור מועברות

 של בגילו הסרטני הסיכון תלות על הצביע מייננת לקרינה נחשפים של אוכלוסיות אחר מעקב

 צעיר בגיל לקרינה נחשפים אשר אדם בני כי נימצא כללי באופן החשיפה. בזמן הנחשף

 להשפעות התריס בלוטת של היחסית הרגישות לדוגמא, (.BEIR V, 1990) יותר פגיעים

 המצטברת העודפת שהתחלואה כך צעיר, בגיל מקסימאלית היא מייננת קרינה של סרטניות

 כי הראו אחרים מחקרים מבוגרים. לעומת בילדים 2-3 פי גדולה התריס בלוטת בסרטן

 מזיקים לאפקטים לגרום היכולה החיים של הראשונות השנים 10 במהלך לקרינה חשיפה

בין מחשיפה יותר גבוהים פעמים ארבע עד שלוש הם החיים, לכל כסיכון ליחסם שניתן
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3 הגילאים 4 ־1 0 5 גיל אחרי לחשיפה בהשוואה יותר גבוהים פעמים שבע עד וחמש 0 0

.(UNSCEAR 1988, ICRP 1991)

 דנו אשר מאלה בהרבה נמוך פגים עבור הקרינתי בהקשר דנו אשר המחקר עבודות מספר

 המקצועית בספרות למצוא ניתן תמיד לא לכן, רגילים. וילודים ילדים עבור הקרינתי בהקשר

 התייחסות חסרה בהם ובנושאים במקרים בפגים. ספציפי באופן הדנות והערכות המלצות

 הפגים אל ההתייחסות תהיה לתמותה(, סיכון בהערכות )לדוגמא הקרינתי בהקשר לפגים

רגילים. ילודים כאל זו בעבודה
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המחקר שיטות .2

כללי .2.1
 פגים חשיפת בנושא בעולם שנעשו מחקרים על מקיף ספרות סקר בוצע המחקר בתחילת

 שימוש תוך המחקר בוצע הספרות לסקר בהמשך הנושא. את ללמוד בכדי X לקרינת

הבאות: בשיטות

 כללה המדגם קבוצת בישראל. רפואיים מרכזים חמישה של מדגם קבוצת בחירת .1

2 כ- מרכזים אשר רפואיים מרכזים 0  הערכה ביצוע לשם בישראל הלידות מכלל %

זו. מדגם מקבוצת שהתקבל המידע סמך על הארץ לכלל משלימה

ת נתונים איסוף .2  מציאת לשם וחצי( כחודש של תקופה )במשך שאלונים בעזר

 סוג כגון הקרנה )נתוני בפגיה רנטגן צילום ביצוע בזמן השונים הפרמטרים

 כלל עבור ועוד( מהפג השפופרת מוקד מרחק הזרם, המתח, פרמטרי הצילום,

ומרכז. מרכז בכל שאושפזו הפגים

ת נתונים איסוף .3  בהסתמך לקרינה שנחשפו האיברים קביעת לשם שאלונים בעזר

 הפג אותו הצילום לסוג בהתאם בפועל החשיפה לאחר שפותח הפג צילום על

לעבור. התבקש

5) פגים של משקל קבוצות שבע קביעת .4 0 0 - 7 5 0, 7 5 0 - 1 0 0 0, 1 0 0 0 - 1 2 5 0, 

1 2 5 0 - 1 5 0 0, 1 5 0 0 - 1 7 5 0, 1 7 5 0 - 2 2 0 0, 2 2 0 0 - 4 0 0  קבלת לצורך גרם( 0

 המרכזים מחמשת אחד בכל לידה משקל פי על המאופיינת מדגם קבוצת

שנבחרו. הרפואיים

ת נתונים איסוף .5  במדגם שנכלל פג לכל הצילום מאפייני קבלת לשם שאלונים בעזר

משתייך. הוא אליה המשקל לקבוצת בהתאם המחקר

ת הפג של המיוחדים הגוף בנתוני המתחשבת דוזימטריה ביצוע .6  גלאי שני בעזר

TLD הפג בגב המקביל ובאזור בחזה החזה( )עצם הסטרנום באזור שהודבקו 

המחקר. במדגם נכלל אשר

ת דוזימטריה ביצוע .7  הפג חשוף אליה הקרינה מנת הערכת לשם TLD גבישי בעזר

חדר משהייתו כתוצאה אחרים. פגים של צילומם בזמן ב

 נרשמו אשר ההקרנה לפרמטרי בהתאם רנטגן צילומי של מחשב סימולציות ביצוע .8

.5 -1 2 בסעיפים ונאספו בפגיות הרנטגן טכנאי יד על

לקרינה. הפגים של הכרחית והבלתי ההכרחית החשיפה של הערכה ביצוע .9

 על התבססות תוך הפג לגוף בכניסה הקרינה מנת לחישוב אלגוריתם .פיתוח 10

ת הדוזימטריה ונתוני מחשב סימולציות .TLD ה־ גביש׳ בעזר

.ICRP להמלצות בהתאם הפגים של הקרנתי הסיכון הערכת .ביצוע 11
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 לאיברים אקוויוולנטית קרינה מנת לקבלת מעבר מקדמי המכיל נתונים מסד .בניית12

 מנת עבר, אותו הצילום סוג הפג, למשקל בהתאם אפקטיבית קרינה ומנת שונים

 שנעשו המחשב סימולציות על בהתבסס אחרים, ונתונים לגופו בכניסה הקרינה

.8 בסעיף

במחקר ששימשו קרינה גלאי .2.2
מנת מדידות בוצעו בעזרתם TLD גלאי קרינה. גלאי של סוגים בשני שימוש נעשה במחקר

 ששימשו מדידות ובוצעו TLD ה- לגלאי כיול בוצע בעזרתו מוצק מצב וגלאי לפגים הקרינה

המתמטיות. לסימולציות כנתונים

TLD גלאי .2.2.1

 תרמולומינסנסי בחומר הפוגעת מייננת קרינה : כללי באופן המתרחש התהליך תיאור להלן

 המאפיין האנרגיות פס אל ערכיות המאפיין האנרגיות מפס אלקטרונים להקפצת גורמת

 הערכיות. פס לכיוון יורדים הם באנרגיה לרדת האלקטרונים של רצונם עקב זה במצב הולכה.

 האסור האנרגיות בפס מהם חלק נלכדים הערכיות פס אל האלקטרונים של החוזרת בדרכם

 ו- בחומר אחידות חוסר עקב מתרחש זה תהליך הערכיות. לפס ההולכה פס בין המצוי

 רב זמן להישאר האלקטרונים יכולים זה במצב שונים. בחומרים החומר של מכוון "זיהום"

 האלקטרונים לשחרור יגרום החימום .400°C כ- של לטמפרטורה עד החומר יחומם אם אלא

 של האנרגיה עודפי יפלטו זה במצב הערכיות. פס אל האסור האנרגיות בפס הלכודים

 הנפלט האור כמות אור. כלומר הנראה, בתחום גל באורך פוטונים בצורת אלו אלקטרונים

 TL תרמית זהירה נקראת זו תופעה המוקרן. החומר שספג הקרינה למנת פרופורציונאלית

Thermo Luminescence).) קרינה מנות ולאמוד למדוד ניתן זו, תופעה על בהסתמך TLD 

(Thermo Luminescence Dosimetry) 1995) החומר נחשף אליהם ,(.McKeever et al 

 עקום ידי על מוצגת הגביש של החימום בטמפרטורת כתלות מהחומר הנפלטת האור עוצמת

.2.1 באיור כמתואר זהירה

 האור כמות ומדידת הגביש חימום על מבוססת TLD ה- גבישי של הקריאה מערכת

 מתוצרת TLD גבישי לקריאת מחשב נשלטת במערכת שימוש נעשה במחקר, הנפלטת.

Fimel, דגם LTM תוכנת עם LTM Windows. יד• על בודדים גבישים קוראת המערכת 

מגע חימומם  PhotoMultiplier)) מכפילור ידועה. לטמפרטורה המחוממת מתכת לוחית עם ב

לאות אותו ומתרגם חיממו בעקבות מהגביש הנפלט האור את מזהה מתאים, פילטר בעל
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שב נצבר מהמכפילור המגיע זמן( ליחידת )מטען הזרם )זרם(. חשמלי  של ואינטגרציה במח

הגביש. נחשף אליה הקרינה מנת לקביעת משמשת הצבירה מזמן נבחרים קטעים

ח :_______: 1 :
Meg &.067e«05d 9 0 0 1 
M3» 5491e*04 4234OX

3 100 1 5 0 20 0 25 0 30 0 35 0 400 450 500

LiF:Mg;Ti וג0מ TLD גביש של זהירה עקום - 2.1 איור

 אישית דחימטריה לצורך רוטיניות למדידות והן למחקר הן נפוץ TLD בגבישי השימוש

הם: TLD ה- גבישי של הבולטים יתרונותיהם אחרים. ותהליכים

הקרינה. וג׳0 לכל רגישותם •

1 עד mrem פר0ממ - רחב חשיפות תחום • 0 5 rem.

לקרינה. מאוד ורגישים קטנים הגבישים •

רקמה. לתכונות הקרובות תכונות בעלי מהגבישים חלק •

)חוזק(. טובות מכאניות תכונות •

זמן. לאורך יציבים •

מאד. גבוהים לערכים עד החשיפה בקצב תלות אין •

אישית. לדוזימטריה המעניין הקרינה מנות בתחום גבוה דיוק •

ית.0יח פשוטה הקרינה מנת הערכת שיטת •

הנמוך. למחירם ף0בנו פעמי רב לשימוש ניתנים הגבישים •

3 וג0מ TLD בגבישי ש1שימ נעשה זו מחקר בעבודת .2X 3.2X 0.9) LiF:Mg;Ti 3מ"מ.) 

 לאלקטרונים אנרגתיות מלכודות להשיג כדי Ti וב- Mg ב- ייזוהם" אשר LiF גביש כלומר,

 והם HARSHAW חברת ידי על יוצר! השתמשנו בהם הגבישים ר.10הא האנרגיות 0בפ

 באזור הפגים של לגופם הוצמדו TLD ה- גבישי .TLD 100 - המסחרי בשמם גם מוכרים

 למדוד היה TLD ה- גבישי תפקיד וגב(. )בטן גופם של צידיו משני החזה( )עצם הסטרנום

 תוך הרנטגן צילומי מביצוע כתוצאה הפגים נחשפו אליה X-n קרינת מנת את ישיר באופן

המיוחד. גופם במאפייני התחשבות
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 RTI חברת של Barracuda - MPD וג0מ מוצק מצב בגלאי שימוש נעשה במחקר

Electronics ה- גבישי כיול לצורך נעשה בגלאי השימוש (.2.2 )איור TLD למדידות! 

 לספק, ומסוגל מערכתי רב הוא הגלאי המתמטיות. המחשב ת1ימולצי0ל כנתונים ששימשו

 זרם הקרינה, מנת כדוגמת: נתונים של רב מספר לקרינה, חשיפה של אחת מדידה עבור

 של הגל צורת ,HVL הקרינה, מנת קצב ההקרנה, זמן הרנטגן, מכונות של ההפעלה ומתח

(Barracuda, 2002)ועוד לשפופרת המסופק המתח

מוצק מצב גלאי .2.2.2

Barracuda - MPD (Multi Purpose Detector) גלאי ־ 2.2 איור

 ממכונות X קרני מדידות עבור (Multi Purpose Detector) MPD גלאי של טכניים נתונים

.2.1 בטבלה מוצגים רנטגן

מדידה דיוק מדידה טווח נבדק פרמטר

± 1.5% 3 5 -  155 kVp מתח

± 1 %  ms או ± 0.5 

± 1 pulse

0.1 ms -  9999 s 

1 -  9999 pulses
nr! חשיפה

± 5 %

± 5 %

0.1 |±Gy- 1000 Gy 

11 /xR- 100 kR
קרינה מנת

± 5% nG או ± 0.02  y/s 0.2 fiGy/s - 320 mGy/s

± 5 % pR/s או ± 2.3  23 nR /s -  36  R/s קרינה מנת קצב

±  5%  ± 0 .1 4 /mRאו  mi n 1.4 mR/min - 2200  R/min

mm א ± 10.3 10% ± 2.0 -  40  mm Al פילטרציה

Barracuda - MPD טכניים נתונים ־ 2.1 טבלה

במחקר ששימשו סימולציה תוכנות .2.3

ביצוע לצורך Monte Carlo קוד על המבוססות תוכנות בשתי שימוש נעשה במחקר

אחר עוקבות שהן בכך אלה תוכנות של מיתרונן נבע בתוכנות השימוש מחשב. סימולציות
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 לעקוב ובעזרתה ספציפית בדיקה מערכת לתכנן היה ניתן כן ועל בגוף במעברם חלקיקים

 מהשימוש כתוצאה הפג. ובגוף בתווך (X )קרני פוטונים שעוברים מורכבים תהליכים אחרי

 מנות הפג, בגוף X קרני של הבליעה אחוז כגון: נתונים מספר הושגו הסימולציה, בתוכנות

ועוד. לפג אפקטיבית קרינה מנת חישובי בפג, ספציפיים לאיברים קרינה

Monte Carlo קוד .2.3.1

 חלקיקים של מעבר לחישובי מתמטיות סימולציות לביצוע קוד הוא Monte Carlo קוד

ת בחומר ופוטונים( נויטרונים )אלקטרונים,  מעבר לחישובי השיטות רוב מחשב. בעזר

ת החישובים את מבצעות בחומר חלקיקים  התנהגות את המשקפות נוסחאות בעזר

 אינדיווידואלית סימולציה מבצע Monte Carlo קוד זאת, לעומת .הממוצעת החלקיקים

 החלקיק. אותו על העוברים מהתהליכים חלק מתעד שהוא תוך חלקיק, כל עבור )פרטנית(

 ידי על כן על מתבצעים הסופית( הסימולציה )תוצאת החלקיקים ומעבר הבליעה חישוב•

הכלל. מתוך כוללים ערכים וחישוב בודדות סימולציות בהרבה התבוננות

 עם קרינה של אינטראקציה )לדוגמא: הסתברותיים תהליכים מדמה Monte Carlo קוד

 ניתן שלא מורכבות בעיות עבור שימושי והוא השונים( באפקטים התחשבות תוך החומר

 אקראיים במספרים שימוש על מבוסס הסטטיסטית הדגימה תהליך אנליטית. בגישה להציגן

 המספרים המחשב. מייצר אותם הקוד( שם מכאן - קזינו במשחקי קוביות לזריקת )אנלוגיה

 במרחבי שימוש תוך בהם ונעזרים פסדו-רנדומלים מספרים הם משתמשים איתם האקראיים

 בין מרחק החלקיק, של ראשונית כיווניות כגון: פרמטרים של דגימה עבור ידועים פילוג

 ועוד. אנרגיה פיזור, זווית אינטראקציות, של סוג אטומיות, השפעות של סוג אינטראקציות,

 הסטטיסטית השגיאה קטנה כך פוטונים( )היסטוריות סטטיסטים תהליכים יותר שנוצרים ככל

הנבדק. התהליך של יותר מדויקת סימולציה ומתקבלת

 מתמטיות סימולציות על מבוססים האדם בגוף X קרינת מעבר של Monte Carlo חישובי

 איזוטרופית נפלטים פוטונים עוברים. הם בו והתווך פוטונים בין אינטראקציות של אקראיות

 מהמוקד המרחק ההקרנה, שדה גודל כגון: פרמטרים, מספר ידי על המוגדרת מטרה לכיוון

 התווך עם אינטראקציה ומבצעים פוגעים שהם עד מסוים מסלול עוברים הפוטונים וכדומה.

 התהליכים של ההסתברות בהתפלגות התחשבות תוך המשתמש, ידי על שהוגדר

 תהליך קומפטון, פיזור פוטואלקטרי, תהליך בעקבות בליעה לעבור: יכולים שהם הפיסקאליים

ועוד. זוגות יצירת

.PCXMC ו- MCNP : Monte Carlo קוד על המבוססות תוכנות בשת* שימוש נעשה במחקר
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MCNP תוכנת .2.3.2

MCNP קוד על ת00המבו תוכנה היא Monte Carlo פוטונים נויטרונים, של מעבר לחישובי 

 ארה״ב Los Alamos ב־ מדענים קבוצת ידי על להיכתב וממשיכה שנכתבה ואלקטרונים

(2000 ,MCNP .(MCNP עבורן להגדיר שניתן קבועות, חישוב פונקציות 7 לבצע מאפשרת 

 7 מתוך לבחון. מעוניינים אותה הבעיה לאופי בהתאם גיאומטריים מקטעים מספר

 עבור וחמש פוטונים עבור שש נויטרונים, עבור לשימוש ניתנות פונקציות שש הפונקציות,

 משטח, פני על ממוצע שטף משטח, פני על שטף סכום הן: החישוב פונקציות אלקטרונים.

 תא, על ממוצעת מושקעת אנרגיה טבעתי, או נקודתי גלאי על שטף תא, על ממוצע שטף

בגלאי הנוצרים אנרגיה של פולסים והתפלגות תא על ממוצעת מושקעת ביקוע אנרגיית

(2000 ,MCNP.)

 חישובי לקרינה, גלאים תגובת מציאת כגון: הרפואי בתחום רבים יישומים MCNP לתוכנת

 בפרופיל קרינה מנת חישובי ולגלאים, למקורות קולימטורים חישובי ,X לקרני פילטרים

ועוד. ממוקדת חלקיקים אלומת לקבלת מטרות תכנון ובעומק,

ת סימולציות מספר בוצעו במחקר,  אחוז לגבי נתונים התקבלו מהן MCNP תוכנת בעזר

 זווית הרנטגן, שפופרת מתח משקלו, של כפונקציה פג של בגופו X קרינת של הבליעה

והפילטרציה. השפופרת ממוקד הפג מרחק השפופרת, של האנודה

PCXMC תוכנת .2.3.3

PCXMC קוד על המבוססת תוכנה היא STUK, 1997) Monte Carlo.) ״עודית היא התוכנה 

 כתוצאה אפקטיבית קרינה מנת וחישובי ספציפיים לאיברים קרינה מנות חישובי ומבצעת

 מקבלים עליהם האיברים בלבד. X קרני באמצעות רפואיים דימות בתהליכי לקרינה מחשיפה

 כבד, לב, המרה, כיס דק, מעי גס, מעי שדיים, מוח, כליות, העצם, מח הם: בתוכנה נתונים

 הטימוס, בלוטת אשכים, קיבה, טחול, עור, שלד, לבלב, שחלות, ושט, שרירים, ריאות,

 הגוף מבנה ייעודית, היא שהתוכנה העובדה בשל והרחם. השתן שלפוחית התריס, בלוטת

 תכנוני את לבצע צורך אין ,MCNP לתוכנת שבניגוד כך בתוכה מוגדרים כבר ואיבריו

המשתמש. לדרישות בהתאם להגדירו רק אלא הגוף גיאומטריית

PCXMC בתוכנת קרינר. מנות חישוב• .2.3.3.1

 10 ב- מונואנרגתים פוטונים עבור לאיברים הקרינה מנת את מחשבת PCXMC תוכנת

1) שונים אנרגיה ערכי קבוצות 5 0 keV.......10, 2 החישוב המשתמש(. הגדרת פי על 0
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 יכולים שפוטונים הפיסקאליים התהליכים של ההסתברות בהתפלגות התחשבות תוך מבוצע

 אחרות אינטראקציות קומפטון. ופיזור פוטואלקטרי תהליך בעקבות בליעה כדוגמת: לעבור

 שהאנרגיה משום וזאת התוכנה בחישובי נכללות אינן זוגות( יצירת תהליך )כדוגמת

1 ל־ מוגבלת זו בתוכנה פוסון של המקסימאלית 5 0 keV. בליעת של הסופית ההערכה 

 והשגיאה האלה הקבוצות של מהממוצע מתקבלת אנרגיה ערך בכל בחומר הפוטונים

 בהסתמך מחושב קרני אלומת ספקטרום שלהם. התקן מסטיית מוערכת הסטטיסטית

& Birch של התיאוריה על  Marshal, 1979) Birch &  Marshal) במתח התחשבות תוך 

^ קרני שפופרת •  באוויר הקרמה והפילנורציה. השפ!פרת של הטונגסנו! מטרת זווית ה

ידי על שניתנו כפי המרה במקדמי שימוש תוך הפוטונים שטף מנתוני מחושבת

. (ICRU, 1992b) ICRU

2.3 .3 לפגים והתאמתם המתמטיים הפנטומים .2.

 Monte Carlo בחישובי האדם גוף את לתאר ניתן איתם פנטומים של מודלים מספר קיימים

(ICRU, 1992a.) ב- משתמשים איתם הפנטומים PCXMC המתארים דו־מיניים פנטומים הם 

 10 שנים, 5 אחת, שנה נולד, רך שונים: גילאים במספר אדם של גוף וחלקי איברים מגוון

1 שנים, א שנים 5 מ 2 ר1באי ובוגר)דוג  על הפנטום מימדי את לשנות ניתן גיל, קבוצת בכל (.3.

2 באיור )דוגמא הפנטום משקל ו/או גובה שינוי ידי  הסטנדרטים הפנטומים נתוני (.4.

2 בטבלה מפורטים בתוכנה הסימולציות מבוססות עליהם הבסיסיים .2.

2 איור 2 איור ובוגר נולד רך עבור פנטומים ־ 3. הפנטום על המשקל שינוי השפעת - 4.
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אורך

רגל
"מ(0)

חב **  רו

ף גו
"מ(0)

חב *  רו

ף גו
מ(”0)

עובי

ף גו

(מ)°"

גובה

ף גו
(n"o)

סה"כ

ה גוב
־־מ(0)

משקל
)ק״ג(

פנטום

16.8 1 2 .7 1 0 .9 9.8 2 1 .6 5 1 .5 3.51 נולד רך

2 6 .5 1 7 .6 15.1 13 .0 3 0 .7 7 5 .0 9 .3 6 שנה 1 בן

4 8 .0 2 2 .9 19 .6 15 .0 4 0 .8 1 0 9 .0 19.1 שנים 5 בן

6 6 .0 2 7 .8 2 3 .8 16 .8 5 0 .8 1 3 8 .6 32.1 1 בן שנים 0

7 8 .0 3 4 .5 2 9 .7 19 .6 63.1 1 6 4 .0 5 4 .5 1 בן שנים 5

8 0 .0 4 0 .0 3 4 .4 2 0 .0 7 0 .0 1 7 4 .0 71.1 בוגר

ידיים כולל ** ידיים ללא *

(STUK, 1997) PCXMC 2 סבלה בתוכנת הסטנדרטים הפנטומים ששת נתוני ־ 2.

 מימדי כל הגובה, ו/או המשקל שינוי בזמן לשינוי. ניתנים יים0י0הב הפנטומים כאמור,

 הצמודה צירים מערכת המהווים צירים )שלושה ציר תיקון במקדמי מוכפלים הפנטום

 על משפיע אינו הפנטום ובגובה במשקל השינוי בהתאם. משתנה האיברים ת0ומ לפנטום(

^ קרני אלומת לגיאומטריית המשמשת הצירים מערכת -  של המקורי מבנהו כלומר, ה

 אלומת של הצירים ומערכת משתנה האיברים מיקום אך הגוף, 0י0ב במרכז נשאר הפנטום

X קרני -n האיבר צילום של מדויקת סימולציה לבצע בכדי בהתאם תשתנה לגוף החודרת 

שנבחר.

 עברו (,Cristy, 1980) Cristy ידי על לראשונה תוארו אשר ,PCXMC בתוכנת הפנטומים

 שפנטומי מכיוון בוצעו השינויים התוכנה. חישובי לצורך מפתחיה ידי על קלים שינויים מספר

Cristy לבצע בכדי פנימיים. רדיואקטיביים ממקורות קרינה מנות עבור במקור פותחו 

 Zankl -1 NRPB לפי וזאת השינויים בוצעו רנטגן צילומי בתנאי יותר טובות סימולציות

(1995 Zankl et al. 1992 -1 NRPB-R186 .)בהתאמה

3 מ- הקטנים ילודים עבור PCXMC בתוכנת השימוש נכונות ,5 0  הקטנים וכאלה בכלל גרם 0

2 מ- ,5 0  גוף של הייחודיים הביולוגים המאפיינים על מתבססת בפרט, פגים( )כלומר גרם 0

 שינוי גם אחריו יגרור במשקל, ו/או בגובה שינוי כל כי לומר ניתן לפגים, בהתייחס הילוד.

 הנשמרת פרופורציונאליות לראש, פרט בגוף האיברים כל של ובגודל במשקל פרופורציונאלי

20) התוכנה בביצועי גם 02 Avroy &  Richard 2002, ICRP.)

 השינוי של כפונקציה פרופורציונאלי באופן משתנים אינם פג ראש של ממדיו לעיל, שצוין כפי

20) הגובה ו/או במשקל 00 .,Behrman et al.) בחשבון נלקחה לא זו פרופורציונאליות אי
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 בפרוצדורות ואילו ראש צילומי מבוצעים לא שבפגיות משום במחקר הקרינה מנות בחישובי

(, חזה וצילום בטן צילום חזה, )צילום מבוצעות שכן ו י כ ב  יחסית הן לראש הקרינה מנות ו

 לראש הקרינה )מנות ישירה X מקרינת ולא מפוזרת X מקרינת ורק אך והושפעו נמוכות

0 כ- מהוות .5 %, 0 .0 6 % 1- 0 .5  צילומי חזה, צילומי עבור לגוף בכניסה הקרינה מנת מתוך %

 צילום, בזמן בהם מקרים ישנם כי נימצא המחקר במהלך בהתאמה(. ובטן חזה וצילומי בטן

 קרינה אלומת גבולות של נכונה לא מקביעה כתוצאה לצורך שלא מהראש חלקים נחשפים

 נמוכה לראש הקרינה מנת כי לומר ניתן אלה, חריגים במקרים גם (.5.1 בפרק הרחבה )ראה

0 ,1% )כ- שצולם האזור נחשף אליה מהקרינה משמעותי באופן .9 1 ־1 %  מנת מתוך 5%.

 שגם כך, בהתאמה(. ובטן חזה וצילומי בטן צילומי חזה, צילומי עבור לגוף בכניסה הקרינה

 מנת חישובי על והשפעתה נמוכה יחסית היא לראש הקרינה מנת זו, חריגה בסיטואציה

שולית. האפקטיבית הקרינה

NRPB חישוב• עם PCXMC תובנת חישוב• השוואת .2.3.3.3

 ידי על המחושבים הנתונים כי נימצא PCXMC תוכנת מפתחי ידי על בוצעה אשר בהשוואה

 NRPB פי על שחושבו לאיברים קרינה מנות של ההמרה לגורמי מאוד דומים התוכנה

(1996 NRPB-R186 1995, NRPB-SR262 1994, NRPB-SR279) שהם משום וזאת 

 שנתוני כך בוצעה הנתונים, בין ההשוואה (.Cristy, 1980) פנטום מודל אותו על מתבססים

NRPB של לקרמה התאמה לקבל בכדי נורמלו lG y .באוויר

 ומנת אפקטיביות קרינה מנות שונים, לאיברים קרינה מנות עבור החישובים להשוואת דוגמא

2 ,2.1 בגרפים לראות ניתן העצם למח קרינה .2 1- 2 בהתאמה. 3.

 התוצאות בין וההבדלים טובה PCXMC ו- NRPB תוצאות בין ההתאמה כללי, באופן

תוך לרוב נמצאים  הפוטונים של המוגבלת הכמות בגלל נגרמת אשר הסטטיסטית הטעות ב

 האפקטיבית הקרינה מנת לדוגמא, מהכלל. יוצאים מספר קיימים זאת בכל אולם בסימולציה.

 מגיע )ההבדל צילום פרוצדורות מספר עבור שונה החישוב צורות בשתי מתקבלת שהיא כפי

1 עד 0 של וזאת החישובים( בין %  בהגדרות משתמשים PCXMC בחישובי שונה: הגדרה ב

1 משנת ICRP פי על 9 9 5 (1995 ,ICRP,) שחישובי בעוד NRPB הישנות להגדרות מתאימים 

19 משנת ICRP פ׳ על 91 (1991 ,ICRP.) 2 בטבלה  קרינה מנות לנתוני דוגמאות מוצגות 3.

.NRPB ו- PCXMC חישובי מתוך לאיברים
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מה נוומלו הנתונים .NRPB-SR279 של נתונים עם PCXMC ע״י שבוצעו חישובים השוואת  מאפייני לגוף. ה0בנני באוויר lGy של לקו
ת מתוו ,AP בטן צילום שנה, p מטופל צילום: פו ת אמדת זווית ,mm Al 3 פילטוציה , 70kV שפו פו נועלות. 17 קוני שפו

 חישובי לעומת PCXMC מתוכנת שונים לאיברים הקרינה מנת חישובי השוואת - 2.1 גרף
NRPB בטן צילום עבור AP בקרני X, שנה בן לנבדק (1997 ,STUK)

Examination condition
ה מקדמי .NRPB-SR279 של נתונים עם PCXMC ע״י שבוצעו הישובים השוואת מו ה ה מ  נוומלו הנתונים אפקטיבית. למנה אוויו מקו
מה מי באוויו lGy של לקו ה בתנא■ לגוף. ר.0ב קונ ה  הבדיקה אזוו את מציינות המטופל.האותיות גיל את מצ״נת הואשונה וזאות ה

(a=abdomen ,c=chest ,h=head ,p=pelvis) הצילום סוג ואת (a=AP,p=PA, r=R LAT.) ת  אלומת פקטוום0 את מציינות האחוונות הספוו
ת אנודת ,זווית mm Cu -1 3 mm Al 0.2 פילטוציה 120kV ,3 mm Al=120 פילטוציה 60kV) X=60^ קוני פו מעלות(, X 17^ קוני שפו

 נתוני מול PCXMC ידי על המחושבת האפקטיבית הקרינה מנת של השוואה ־ 2.2 גרף

NRPB בקרני הקרנה תנאי במספר STUK, 1997) X)
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300

Examination condition 
ח למנה אוויר מקרמה המרה מקדמי .NRPB-SR279 של נתונים עם PCXMC ע"׳ שבוצעו חישובים השוואת  העצם. במ

lG של לקרמה נורמלו הנתונים y ופל.האותיות1המנ גיל את מציינת הראשונה האות ההקרנה בתנאי לגוף. בכניסה באוויר 

ת מציינות  הספרות (.a=AP,p=PA, r=R LAT) הצילום סוג ואת (a=abdomen ,c=chest ,h=head ,p=pelvis) הבדיקה אזור א

6ה- קרני אלומת ספקטרום את מציינות האחרונות 0=60kV) X 120=120 פילטרציהkV ,3 mm Al 3 1 פילטרציה mm Al- 

0.2 mm Cu ת ,זווית ת אנוד 1 קרני שפופר 7 X-n .)מעלות

 תוכנת ידי על שובים צילומים מספר עבור העצם במח קרינה מנת של השוואה - 2.3 גרף
PCXMC לנתוני בהשוואה STUK, 1997) NRPB)

החישובים בין הבדל

)%(

NRPB**

(mGy/Gy)

PCXMC*

(mGy/Gy)
איבר

1.6 121 123 (1.0) ריאות

6.3 64 68 (0.2) nn עצם

5.1 376 395 (21) שחלה

0 1.7 1.7 (0.6) תריס בלוסת

lG של לקרמה נורמלו הנתונים .Abdomen AP (70kV, 3.5mm Al filtration, HVL 2.9 mm Al) צילום: מאפייני y באוויר 

 בסוגרים. מוצגת (2xSTD)הסטטיסטית הטעות .NRPB של לאלה זהים X קרני שדה וגודל פנטום * לגוף. בכניסה

מצע סמ״ר 20.4x26.6 שדה: גודל אקסטרפולציה. שעברו נתונים ** א NRPB-SR262.19) הפנטום מישור ב 9 4) .

(STUK, 1997) 5 בן לנבדק בסן צילום עבור נתונים השוואת - 2.3 סבלה

 ובסבלה בגרפים מתוארת שהיא כפי NRPB וחישובי PCXMC חישובי בין ההשוואה מתוך

 יכולתה ובשל זו קביעה מתוך ההישובים. שני בין סובה התאמה קיימת כי לקבוע ניתן הנ״ל

 גרם, 3,500 מ- קסן גופם משקל אשר ילודים עבור חישובים לבצע PCXMC תוכנת של

בעזרתה. בוצעו זו מהקר בעבודת הקרינה מנות וחישובי זו תוכנה נבחרה
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 המבוצע בדימות, ילודים/פגים לצילום הנכון העבודה אופן .3
בינלאומיות להמלצות בהתאם X קרני בעזרת

כלל• .3.1

ת צילומים הם ילדים ברפואת ביותר השכיחים הרפואיים הדימות מתהליכי אחד  קרני בעזר

X. צילומי ובטן. חזה וצילומי בטן צילומי חזה, צילומי הם בפגים ביותר הנפוצים הצילומים 

7 כ- מהווים והם ביותר השכיחים הם החזה 0  בטן צילומי פגים. עבור הצילומים מכלל %

2 כ- מהווים 0 75, 1987) לפגים הצילומים מכלל 10% כ- ובטן חזה וצילומי % 7 WHO.) 

 בהם (Antero Posterior) AP צילומי : הן אבחון לצורך ביותר השכיחות הצילום פרוצדורות

 PA צילומי או הגב כיוון אל הגוף מחזית לגוף בניצב חודרת X^ קרני אלומת

(Postero Anterior) קרני אלומת בהם ^X הגוף של האחורי מחלקו לגוף בניצב חודרת 

הבטן. כיוון אל )הגב(

 חשיבות בפרט. ולילודים בכלל לבוגרים רנטגן צילומי של נכון לביצוע מרובה חשיבות ישנה

היפגע שלהם המוגבר מהסיכון נובעת ילודים עבור זאת  לעומת קרינה מנזקי כתוצאה ל

 אינם שתוצאותיו צילום ביצוע (.BEIR V 1990, UNSCEAR 1988, ICRP 1991) בוגרים

 שאינו בציוד שימוש מתאימים, שאינם הקרנה בנתוני או בטכניקה משימוש כתוצאה כשורה

מצב להסתיים עלול וכדומה, תקין ו/או הולם  אינפורמציה מוסיפה אינה הצילום תוצאת בו ב

 הכרחית שאינה לקרינה חשיפה תוך נוסף, צילום ביצוע נדרש כך ובשל הרפואי לצוות

הארוך. בטווח הילוד של בריאותו על ולהשפיע להזיק העלולה

ת המבוצעת בדימות ילודים לצילומי הנכון העבודה באופן דנו בינלאומיים גופים מספר  בעזר

 ,EUR-16261 1996) בפרט לפגים בהקשר בנושא דנו כשחלקם בכלל, X קרני

1981 68-UNSCEAR 1988 ,BEIRV 1990 ,WHO-757 1987 ,NCRP.) הגופים בהמלצות 

 לדימות הנדרשים הקרינה( אלומת שדה )הגבלת הצילום למימדי התייחסות ישנה הנ״ל

ת  חוסך בציוד שימוש ועל רנטגן צילומי בזמן הרב״ה איברי על וההגנה לכיסוי ,X קרני בעזר

ת הדימות בתהליך קרינה עזר ^ קרני ב - ה

הצילום למימדי הבינלאומיות ההמלצות .3.2

 WHO - World Health Organization - העולמי הבריאות ארגון ידי על שפורסמו בהמלצות

 EUR-16261 1996 -1 WHO-757 1987) EC - European Commission - האירופית והוועדה

קביעת על דגש שימת תוך רנטגן צילומי של נכון לביצוע ספציפית התייחסות ישנה בהתאמה(

19



 )קולימציית( הגבלת בנושא דנים נרחבים חלקים אלו, בהמלצות ההקרנה. שדה גבולות

 הטכניות במגבלות להתחשבות במקביל ההקרנה שדה גבולות קביעת ידי על הקרינה אלומת

 שני המלצות מרוכזות 3.1 בטבלה הילוד/פג. של הקטנים הפיזיים ממימדיו הנובעות

 אין כי לראות ניתן הנ״ל, בטבלה שפורטו כפי בגבולות התבוננות מתוך אלו. פרסומים

נכונים. צילום לגבולות אחת להמלצה לאחדם ניתן ולכן ההמלצות בין משמעותיים הבדלים

W H O  7 5 7 E U R  1 6 2 6 1 אלומה גבולות צילום וג0

 של התחתון חלקו

הצוואר

 הבטן של העליון חלקה

תחתון( )חזה

 קנה של התחתון חלקו

הנשימה

 בית של התחתון חלקו

החזה

בול  עליון ג

בול תחתון ג

חזה צילום

 של התחתון חלקו

החזה

האגן של העליון חלקו

 סרעפת

האגן מרכז

בול  עליון ג

ל בו תחתון ג

בטן צילום

 והוועדה העולמי הבריאות ארגון ידי על המומלצים הקרנה שדה גבולות - 3.1 טבלה

7) האירופית 5 7 , 1987-E U R -16261,1996 -1 WHO )בטן וצילומי חזה צילומי עבור בהתאמה

 הכיס במדריך גם למצוא ניתן בטן וצילומי חזה צילומי עבור נכונות צילום לטכניקות המלצות

& Philip של לרדיוגרפיה  Eugene, 1999) Philip &  Eugene) של לרדיוגרפים ובמדריך Gray 

(1998 ,Gray.) לאדם רנטגן צילומי עבור הם וההמלצות ההתייחסות הנ״ל, המדריכים בשני 

 הקרינה שדה גבולות לקביעת זהות המלצות למצוא ניתן בהם גם אך לילודים/פגים, ולא בוגר

7)העולמי הבריאות ארגון ידי על שהומלצו כפי 5 7 ,1 9 8 7 WHO.)

 אין הרדיוגרפים, במדריכי והן האירופית והוועדה העולמי הבריאות ארגון של בדוחות הן

של אולם, ובטן. חזה - הצילום פרוצדורת עבור X קרני אלומת לגבולות מפורשת התייחסות  ב

 ביצוע ולאור הבטן דימות את והן החזה דימות את הן בתוכו מכיל ובטן חזה שצילום העובדה

ת נקבע זו, בפרוצדורה פגים צילומי של מעשי  עבור ההקרנה שדה גבולות כי זו מחקר בעבוד

 ב(. א, 3.1 )איור בטן וצילומי חזה צילומי של הצילום גבולות חיבור יהיו ובטן חזה צילומי

 ומרכז הצוואר של התחתון החלק הם: ובטן חזה צילומי עבור ההקרנה שדה גבולות כלומר,

ג(. 3.1 האגן)איור

2 0



ובטן חזה צילום עבור גבולות ג. בטן צילום עבור גבולות ב. חזה צילום עבור גבולות א. - 3.1 איור

ת הבינלאומיות ההמלצות .3.3 הרבייה איברי להגנ

 ו־ BEIR-V 1990 ,NCRP-68 1981 )כדוגמת: בינלאומיים גופים ידי על שפורסמו בדוחות

1988 UNSCEAR,) רנטגן צילומי בזמן הרבייה איברי והגנת כיסוי לגבי התייחסות ישנה 

לפגים.

שיפת העיקרית שהדאגה כך סרטן, להתפתחות נמוכה רגישות האנושיות המין לבלוטות  בח

 העתידיות )גנטיות( התורשתיות ת1ההשפע היא X לקרינת ואשכים( )שחלות הרבייה איברי

6, 1981)לפג 8 NCRP.) קרינת כי ידוע X זו כשלתופעה מין בתאי למוטציות לגרום עלולה 

 הרבייה לאיברי המגיעות נמוכות קרינה מנות אפילו כלומר, קרינה. מנת של תחתון ף0 אין

 של בצאצאיהם יותר, מאוחר לביטוי שיבוא גנטי לנזק לגרום עלול!ת רנטגן, מצילומי כתוצאה

פגים. תם1א

 הצילום בזמן הקרינה שדה להגבלת כתחליף לבוא אמורים אינם הרבייה איברי והגנת כיסז׳

ת01כת אלא  להפחתה תביא הישירה, הקרינה מאלומת הרבייה איברי הוצאת אליו. פ

 לאיברי בים1קר הקרינה אלומת ת1וגבול במידה הרבייה. לאיברי הקרינה מנת של משמעותית

 במידה וזאת מתאים מקרינה הגנה בכיסוי להשתמש רך1צ יש פחות( או ״מ0 5) הרבייה

לטיפול. החיוני אבחוני מידע מסתיר אינו ההגנה וכיסוי

6) 3.1 בגרף 8 ,1 9 8 1 NCRP,) בעקבות האשכים עבור לקרינה בחשיפה ההפחתה של תיאור 

קיים כי לראות ניתן מהגרף מתאים. הגנה בכיסוי ושימוש הראשי הקרינה משדה הוצאתם
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9 עד של "חיסכון" 5  האלומה בשדה נמצאים והאשכים במידה לקרינה מהחשיפה %

 שלהם הקרינה מנת הראשית, האלומה מקצה "מ0 5 רחוקים האשכים כאשר הראשית.

 להשתמש שיש ההגדרה )מכאן מכוסים היו לא הם בו למצב זהר. כמעט ההגנה כיסוי מאחורי

״מ(.0 5 מ- קטן האלומה מקצה המרחק עוד כל הגנה בכיסוי

Distance Between Edge of Field and Gonad Site (in centim etm)

 מאלומת המרחק ושל הגנה כיסוי הוספת של כפונקציה לקרינה החשיפה הפחתת - 3.1 גרף

N)הראשית הקרינה C R P 68 ,1981.)

6, 1981) האשכים מכיסוי מעשי פחות השחלות כיסוי כי לומר ניתן כללי באופן 8 NCRP.) 

 ובטן( חזה וצילומי בטן )צילומי הצילום מפרוצדורות גדול שבחלק כך מתוך נובעת זו קביעה

ת נמצאות השחלות  השתן שלפוחית השתן, דרכי כדוגמת הירכיים אגן באזור איברים בקרב

 קלינית אבחונית מבחינה הרנטגן צילום לביצוע המטרה לעיתים הם אלה איברים כאשר וכוי,

 מדויק באופן השחלות של מיקומן את לקבוע מאוד קשה בנוסף, לכסותם. ניתן לא ולכן

3 איור בוגרות. אצל מיקומן לעומת שונה שמיקומן משום וזאת בילודים  מיקום את מציג 2.

6) ובבוגרות בילודים השחלות 8 ,1 9 8 1 NCRP.)
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3 איור )ב( בוגרות לעומת )א( ילודים אצל הירכיים אגן באזור השחלות מיקום - 2.

 בכיסוי להשתמש ניתן לא )נקבות( פגים עבור מהצילומים שבחלק למרות כי לציין חשוב

של אם ההגנה  של המדויק מיקומן ידיעת אי בשל ואם המצולם האיבר של הסתרה ב

 נמצאות בו האגן שאזור צורך אין בהם במקרים הגנה בכיסוי להשתמש חייבים השחלות,

עליונה(. בטן בצילום )לדוגמא בצילום יראה השחלות

0 לפחות של אקוויוולנטי בעובי להיות צריך הרבייה לאיברי ההגנה כיסוי  עופרת מ"מ 5.

 הרבייה איברי להגנת העיקריות השיטות שלוש עופרת(. בגומי שימוש נעשה מעשי )באופן

6)במגע "מעוצבת" והגנה "צל" הגנת במגע, הגנה הן: 8 ,1 9 8 1 NCRP.)

ע הגנה • ג מ  השיטות. שלוש מבין והזולה הפשוטה ההגנה ־ (Contact Shields) ב

 עם ובמגע ישיר באופן מונח אחר, אקוויוולנטי חומר או מעופרת העשוי הגנה כיסוי

להגן. מעוניינים עליו האיבר/אזור

ת • • קרני שפופרת בין ממוקמת זו הגנה - (Shadow Shields) "צל" הגנ ^X ,והפג

מגע לא אך  על או מיוחד התקן על מונח להיות יכול ההגנה כיסוי איתו. ישיר ב

 עם X^ קרני אלומת שיוצרת מהצל מוגן מגנים, עליו שהאיבר/אזור כך האינקובטור

ההגנה. כיסוי

ע "מעוצבת" הגנה • ג מ  רק לשימוש ניתנת זו הגנה - (Shaped Contact Shields) ב

 חומר או עופרת העשוי כיסוי הפג לתחתוני תופרים זו, בהגנה זכרים. עבור

 צילום פרוצדורות מספר לבצע שניתן בכך הוא זו שיטה של היתרון אחר. אקוויוולנטי

האשכים. את מכסה שאינו או נפל ההגנה שכיסוי לחשוש מבלי הפג הזזת תוך

שנת שנעשה במחקר 1 ב 9 8 7 (1987 .,Yoshizumi et al,) השיטות שתי מבין כי נימצא 

 "צל". הגנת שיטת היא לקרינה החשיפה להפחתת ביותר הטובה ההגנה שיטת הראשונות,

שנת שנעשה במחקר זאת, לעומת 1 ב 9 9 7 (1997 .,Barcham et al,) שתי מבין כי נימצא
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 דווקא היא לקרינה החשיפה להפחתת ביותר הטובה ההגנה שיטת הראשונות, השיטות

 מדידה ושיטות מטכניקות נובע הנ״ל המחקרים בתוצאות וההבדל יתכן במגע. ההגנה שיטת

שונות.

 הרבייה איברי במיגון מוגבל שימוש נעשה זה( מחקר תוצאות פי )על מעשי באופן בארץ,

במגע. ההגנה בשיטת תמיד כמעט מתבצע הוא השימוש, כשנעשה אך (,5.1 פרק )ראה

קרינה חוסך בציוד לשימוש הבינלאומיות ההמלצות .3.4

 פי על קרינה. ך0חו לציוד ומעבר לנבדק הקרינה מנת הפחתת בנושא מו0פור רבות עבודות

 נחשף אליה הקרינה מנת להפחתת טכנית( )מבחינה ביותר היעילה הדרך אלה, עבודות

 הגברה כי0ומ (Films) רטים0 של נכונה בחירה היא הרנטגן צילום בזמן הנבדק

(Intensifying Screens) הצילום. טת0בק המצויים

 הצילום, בזמן בקרינה וך0לח בכדי עצמם. בפני X לקרני מאוד רגישים אינם הצילום רטי0

 ביצוע בזמן הצילום. רט0 צידי משני מיוחדת טה0בק המצויים הגברה כי0במ שימוש נעשה

 רט0ב ישירות פוגעת אינה המצולמת, הדמות את שעברה X^■ קרני אלומת רנטגן, צילום

 שהאלומה כך הצילום, טת0בק ההגברה כי0מ בין כאמור ממוקם הצילום רט0 הצילום.

 בתחום אור הפולטים נטים0פלורו כים0מ הם ההגברה כי0מ ההגברה. ך0במ תחילה פוגעת

 הצילום. רט0 את חושף אשר הוא זה אור בהם. X^• קרני אלומת פגיעת בעקבות הנראה

 רגילים כים0מ נפלט. הוא ממנו ך0המ וג0ל אופייני ההגברה כי0ממ הנפלט האור

(Calcium Tungstate screens) נדירות" "עפרות וג0מ כים0מ ואילו כחול בצבע אור פולטים 

(Rare Earth screens) חייבת לאור הנחשף הצילום רט0 רגישות ירוק. בצבע אור פולטים 

 של הגל אורכי בהתאמת צורך קיים כלומר, אליו. מגיע אשר האור וג0ל מותאמת להיות

 את יפחית השניים, בין התאמה ר0חו ההגברה. ך0מ ידי על הנפלטים לאלו רט0ה רגישות

חזקה. קרינה בעוצמת לצלם צורך יהיה וכך הצילום רט0 תגובת של ההגברה

 מעפרות כים0שמ בכך הוא נדירות מעפרות כים0למ רגילים הגברה כי0מ בין העיקרי ני1הש

 )איור הרגילים כים0המ של מאלה יותר גבוה ביעילות לאור X^ קרינת את ממירים נדירות

 של להפחתה להביא יכול נדירות עפרות וג0מ מהירים הגברה כי0ובמ רטים0ב שימוש (.3.3

 משימוש כתוצאה הקרינה, מנת הפחתת (.Ginsberg et al,. 1998) הקרינה ממנת 50% כ-

 הקטנת ידי על למשל יותר נמוכות קרינה במנות להשתמש שניתן מהעובדה נובעת זה, בציוד

נדרש בה התופעה למינימום כמעט יורדת החשיפה, זמני מקיצור כתוצאה החשיפה. זמני
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 של לעליה איתה מביאה בחשיפה הירידה ף,0בנו הנבדק. מתזוזת כתוצאה חוזר צילום לבצע

 גם מושג הקר*נה מנת להפחתת שבנוסף כך הרנטגן. שפופרת של החיים בתוחלת 50% עד

(.Ginsberg et al,. 1998)המערכת בכספי חיסכון

, Conventional
Rare Earth 1C«iciuwTuog*»»•

ת1נדיר מעפרות הגברה למסכי רגילים הגברה מסכי בין הבדלים - 3.3 איור

 כיום הגברה. ומסכי סרטים של חדשים סוגים לפיתוח עדים אנו האחרוטת השנים במהלך

 בהתאם ספציפיים לצילומים ומיועדים המותאמים מיוחדים הגברה ומסכי סרטים למצוא ניתן

המצולם. האיבר/אזור של אליות1האינדיוויד לתכונות

 המבוצעת (DR) דיגיטלית לרדיוגרפיה המעבר הוא הקרינה, חוסך הציוד בתחום נוסף פיתוח

 ,CR בטכניקת (.CR) ממוחשבת לרדיוגרפיה או אלקטרונים גלאים עתירי לוחות באמצעות

 האות רישום (2.2.1 פרק )ראה TLD לגבישי שבדומה בלוח מוחלפת מסך, ־ הסרט מערכת

 עוצמת הבדלי האסור. בפס ולכידתם הערכיות לפס אלקטרונים הקפצת ידי על נעשה בו

 ומומרים לייזר מערכת של סריקה יד• על נקראים הל™, על ומאוחסנים המתקבלים הקרינה

 יכול ממוחשבת, ברדיוגרפיה ש1השימ הממוחשבת. במדיה ונשמר נאגר אשר דיגיטלי לאות

 בסרטים השימוש לעומת אחד, צילום עבור הקרינה במנת 60% עד של להפחתה להביא

Hufton e,. 1998.) רגילים ומסכים tal)

 הפחתת בנושא מינה, הוא אשר ועדה של דו״ח בישראל הבריאות משרד פרסם 1993 בשנת

 הבריאות, )משרד שונים הגברה ובמסכי רנטגן בסרטי התמונה איכות ושיפור הקרינה כמות

 הקיים הציוד בהחלפת התמקדו בינלאומיות המלצות על שהסתמכה הוועדה המלצות (.1993

 סרט התאמת תוך נדירות, עפרות מסוג מהירים הגברה ובמסכי בסרטים לשימוש ומעבר

 על משמעית חד המליצה בנושא, שדנה נוספת ישראלית עבודה ההגברה. למסך הצילום

(.Ginsberg et al,. 1998)נדירות עפרות למסכי מהיר מעבר
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 בריאות, לענייני החטיבה הבריאות, משרד - ישראל מדינת מטעם חוזר פורסם 1998 בשנת

 בנושא שפורסמה הישראלית והעבודה 1993 משנת הוועדה המלצות על המסתמך

(1998 .,Ginsberg et al) באמצעות ההדמיה איכות ושיפור הקרינה כמות הפחתת בדבר 

 הרפואיים האגפיים מנהלי הכללים, החולים בתי מנהלי אל הופץ החוזר שונים. הגברה מסכי

 הוועדה. המלצות את ליישם בקשה ישנה בחוזר הרנטגן. מכוני מנהלי ואל החולים בקופות

 מסוג וסרטים במסכים לשימוש מיידית להיערך בזאת מתבקשים "הנכם החוזר: מתוך

 על וזאת, דיגיטליות בקסטות לשימוש לחילופין או, (Rare Earth screens) נדירות" "אדמות

 מועד רנטגן. קרני באמצעות ההדמיה איכות את ולשפר הקרינה כמויות את להפחית מנת

.1.1.2000 כדלעיל- לשינוי ההערכות גמר

 מסוג וסרטים מסכים ללא רנטגן קרני באמצעות הדמיה ביצוע על איסור יחול זה, מועד לאחר

(.1998 הבריאות )משרד דיגיטליות" קסטות או, נדירות" "אדמות

20 בינואר  גמר במועד שנה של דחייה על הודעה ובו הנ״ל למכותבים נוסף חוזר הופץ ,00

.1.1.2001 ל־ נקבע הערכות לגמר החדש המועד ההערכות.

 פיילוט תוצאות - בנושא הבריאות במשרד הרפואה מינהל ידי על שהוזמן דו״ח על בהתבסס

 ויעקובוביץ, )בן-שלמה בישראל X קרינת פולטי רפואיים דימות מכשירי לביצועי איכות בקרת

 ומסכי הסרטים את והחליף הצטייד הרפואית מהמערכת חלק שרק לומר, ניתן (2003

 מערכות או (DR) דיגיטליות ולמערכות נדירות מעפרות ומסכים לסרטים הרגילים ההגברה

 לזמן )נכון שנים 4 וכ- האחרון החוזר הפצת לאחר שנים 5 כ- כלומר, (.CR) ממוחשבות

 החליפו טרם בהם בישראל מקומות ישנם עדין ליישמו, אמורים שהיו לאחר זה( חיבור כתיבת

 זה בציוד השימוש על שחל האיסור למרות וזאת הרגילים ההגברה ומסכי הסרטים את

 ויעקובוביץ, )בן-שלמה הדו״ח מצביע בנוסף, (.1998 משנת הבריאות משרד לחוזר )בכפוף

 הצבע ובין הצילום סרט רגיש לו הצבע בין התאמה נמצאה לא בהם מיקרים על (2003

 לציוד הוחלף מהציוד שחלק למרות בו אבסורדי מצב שנוצר כך ההגברה, ממסך הנפלט

הנבדק. נחשף אליה הקרינה במנת הרצויה ההפחתה מתקבלת לא נדירות, מעפחת

 שנת של הראשונה למחצית נכון כי מוערך, הקרינה בטיחות בתחום מקצוע אנשי עם משיחה

רגישים. מסכים ולא רגילים מסכים מכיל עדין בישראל מהציוד 20% כ- ,2004
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 החולים בתי בחמשת הפגים הקרנת מאפייני השוואת .4
שבמחקר

 נתונים המחקר במהלך פו0נא הפגים נחשפים אליה הקרינה מנת את להעריך מטרה מתוך

 חלק בפגיות. רנטגן צילומי מבצעים איתם העבודה וטכניקות מאפייני אופי, לגבי רבים

 הצוות ידי על האחר וחלקם צילומים שביצעו אימת כל הרנטגן טכנאי ידי על נרשמו מהנתונים

 הרנטגן מכונות וגי0 מוצגים 4.1 בטבלה במחקר. שהשתתף ומרכז מרכז בכל הרפואי

מחקר. שהשתתפו בפגיות בשימוש הנמצאים

רנטגן מכונת דגם הרנטגן מכונת יצרן רפואי מרכז

PRACTIX - 33 plus PHILIPS A

PolyMobile 2 SIEMENS B

PolyMobile 3 SIEMENS c
PolyMobile 2 SIEMENS D

PolyMobile 2 SIEMENS E
במחקר שהשתתפו בפגיות בשימוש הנמצאות הרנטגן מכונות - 4.1 טגלה

 נאספו אשר נוספים ופרמטרים הרנטגן מכונות של טכניים מאפיינים מרוכזים 4.2 בטבלה

זו: בטבלה שמופיעים הנתונים על הסבר לר.לן המחקר. במהלך

 מוכפל לקתודה האנודה בין העובר הזרם את המבטא פרמטר - ‘(mAs) זמןXזרם •

באנודה. ופוגע מהקתודה הנפלט החשמלי המטען את כלומר החשיפה, בזמן

 אנרגיית את עקיף ובאופן השפופרת עבודת מתח את המבטא פרמטר - (*kV) מתח •

^ קרני שבאלומת הפוטונים - ה

• (Focus Skin Distance) *FSD (cm) - מוקד בין המרחק את המבטא פרמטר 

הפג. גוף לבין הרנטגן שפופרת

 פתוחים - אינקובטורים של עיקריים סוגים שני קיימים בפגיות - האינקובטור סוג •

 והיא הרפואי הצוות בידי נתונה הפג ישהה אינקובטור סוג באיזה ההחלטה וסגורים.

 הסגורים )באינקובטורים הפג של הבריאותי ומצבו משקלו על בעיקר מסתמכת

יותר(. ירוד הבריאותי מצבם אשר הקטנים הפגים לרוב שוהים

 למקם ניתן הגברה( מסך - סרט )מערכת הצילום קסטת את - צילום* קסטת מיקום •

 הפג שוכב עליו למזרון מתחת a לפג מתחת א. שונים. אזורים בשלושה

j למזרון(. )מתחת האינקובטור של התחתון בחלקו הנמצאת ייעודית במגירה

הרנטגן טננאי יד• על נקבע אשר פרמטר *
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במחקר* שהשתתפו המרכזים חמשת עבור רנסגן צילום בזמן סכניים מאפיינים ־ 4.2 טבלה

סוג
צילום

מספר
צילומים ממוצע

(mAs) mTXaiT

מקסי מיני .תקן0 ממוצע

 (kV) מתח

מקסי מיני .תקן0
מרכז חזה 55 3.1 4 2.5 0.46 46 50 42 1.89

A בטן 17 3.4 4 2.5 0.44 47 50 42 2.28
ובטן חזה 20 3.1 4 2.5 0.33 46 48 42 1.82

ממוצע 92 : כ”ה0 3.2 4 2.5 0.41 46.3 49.3 42 2.00

סוג
צילום

מספר
צילומים ממוצע

(mAs) mTXDiT

מקם' מיני Ipn.o ממוצע

 (kV) מתח

'0מק מיני .תקן0
מרכז חזה 70 2.5 3.2 2 0.4 52 57 50 1.93
B בטן 9 2.5 3.2 2 0.3 52 57 50 1.45

ובטן חזה 22 2.5 3.2 2 0.37 52 57 50 1.56

ממוצע 101 : ה"כ0 2.5 3.2 2 0.36 52 57 50 1.65

סוג
צילום

מספר
צילומים ממוצע

 (mAs)זרם/זמו

מקסי מיני ס.תקן ממוצע

 (kV) מתח

מקסי מיני .תקן0
מרכז חזה 63 1.7 2.5 1.25 0.24 47 52 42 2.32

C בטן 28 1.9 2.5 1.6 0.35 46 50 40 3.15
ובטן חזה 17 1.7 2.5 1.25 0.32 48 52 42 2.6

ממוצע 108 : ה"כ0 1.8 2.5 1.4 0.30 47 51.3 41.3 2.69

סוג
צילום

מספר
צילומים ממוצע

 (mAs)זום/זמו

מקסי מיני ס.תקן ממוצע

 (kV) מתח

מקסי מיני ס.תקן
מרכז חזה 60 2.1 4 1.26 0.47 52 60 46 3.53

D בטן 2 2 2 2 0 50 50 50 0
ובטן חזה 8 2 2.5 1.26 0.45 54 60 50 3.55

ממוצע 70 : ה"כ0 2.0 2.8 1.5 0.31 52 56.7 48.7 2.36

סוג
צילום

מספר
צילומים ממוצע

 (mAs)זרם/זמו

מקסי מיני ס.תקן ממוצע

 (kV) מתח

מקסי מיני ס.תקן
מרכז חזה 48 2.5 4.2 2 0.41 44 50 40 2.52

E בטן 14 2.5 5 1.6 0.87 45 46 40 2.04
ובטן חזה 10 2.6 4 2 0.52 45 46 42 1.69

ממוצע 72 : ה"כ0 2.5 4.4 1.9 0.6 44.7 47.3 40.7 2.08

סוג
צילום

מספר
צילומים ממוצע

(mAs) inTXoiT

מקסי מיני ס.תקן ממוצע

 (kV) מתח

מקסי מיג' ס.תקן
ממוצע חזה 296 2.4 4.2 1.25 1.49 48.2 60 40 0.67

מרכזים בטן 70 2.5 5 1.6 1.77 48 50 40 5.29
ובטן חזה 77 2.4 4 1.3 1.38 49 60 42 9.07

ממוצע 443 : ה"כ0 2.4 4.4 1.4 1.54 48.4 56.7 40.7 8.00

(4 )פרק זה פרק בתחילת נמצא זו, בטבלה המופעים לפרמטרים הסבר *
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רנטגן צילום בזמן טכניים מאפיינים ־ המשך* - 4.2 טבלה

סוג
צילום

מספר
צילומים ממוצע

FSD (cm)

מקט' מיני ם.תקן

 אינקובטור סוג

פתוח סגור

 צילום קסטת מיקום

מגירה לפג מ. מזרון
מרכז חזה 55 90 100 70 8.16 31 24 0 8 47

A בטן 17 94 100 70 7.12 13 4 0 0 17
ובטן חזה 20 86 100 70 8.21 14 6 0 2 18

פ”ה0 92 90 100 70 7.83 58 34 0 10 82

מרכז

סוג

צילום

מספר

צילומים ממוצע

FSD (cm)

מקסי מיני ס.תקן

 אינקובטור סוג

פתוח סגור

 צילום קסטת מיקום

מגידה לפג מ. מזרון

B חזה 70 95 100 90 5.03 24 46 67 1 2
בטן 9 93 100 90 5 1 8 8 0 1

ובטן חזה 22 94 120 90 7.34 9 13 22 0 0

ממוצע 101 94 107 90 5.79 34 67 97 1 3

סוג
צילום

מספר
צילומים ממוצע

FSD (cm)

מקסי מיני ס.תקן

 אינקובטור סוג

פתוח סגור

 צילום קסטת מיקום

מג*רה לפג מ. מזרון
מרכז חזה 63 96 100 80 5.96 55 8 0 1 62

C בטן 28 96 100 85 5.37 11 17 0 0 28
ובטן חזה 17 94 100 70 9.96 11 6 0 0 17

ממוצע 108 95 100 78 7.10 77 31 0 1 107

סוג
צילום

מספר
צילומים ממוצע

FSD (cm)

מקסי מיג' ס.תקן

 אינקובטור סוג

פתוח סגור

 צילום קסטת מיקום

מגירה לפג מ. מזרון
מרכז חזה 60 76 100 60 10.39 33 27 24 32 4

D בטן 2 70 70 70 0 0 2 0 2 0
ובטן חזה 8 76 100 60 13.48 5 3 2 5 1

ממוצע 70 74 90 63 7.96 38 32 26 39 5

סוג מספר FSD (cm) אינקובטור סוג צילום קסטת מיקום
צילום צילומים ממוצע מקסי מיני ס.תקן פתוח סגור מגירה לפג מ. מזרון

מרכז חזה 48 88 90 70 4.72 32 16 2 0 46
E בטן 14 89 90 80 3.63 8 6 0 0 14

ובטן חזה 10 87 90 80 4.83 8 2 0 0 10

ממוצע 72 88 90 77 4.39 48 24 2 0 70

סוג
צילום

מספר

צילומים ממוצע

FSD (cm)

מקסי מיני ס.תקן

 אינקובטור סוג

פתוח סגור

 צילום קסטת מיקום

מגירה לפג מ. מזרון
ממוצע חזה 296 89 100 60 20.66 175 121 93 42 161
מרכזים בטן 70 88 100 70 15.13 33 37 8 2 60

ובטן חזה 77 87 100 60 20.45 47 30 24 7 46

ממוצע 443 88 100 63 18.73 255 188 125 51 267

(4 )פרק זה פרק בתחילת נמצא זו, בטבלה המופעים לפרמטרים הסבר י

2 9



4 בטבלה המרוכזים הממצאים מתוך כי: לומר ניתן 2.

ר0מ ידי על לוודאי קרוב בוצעו ומרכז מרכז בכל בפגיות הרנטגן צילומי •  של גדול פ

 שמומלץ כפי ילודים/פגים בצילומי המתמחה מצומצם צוות ידי על ולא רנטגן טכנאי

 על הסתכלות מתוך נובעת המסקנה (.WHO 757, 1987) בינלאומיות בהמלצות

 הסטייה אחוזי ומרכז. מרכז בכל FSD וה- kV ה- ,mAs ה- עבור התקן סטיית אחוזי

12 בין נעים mAs ה- עבור .8 2 ל- % 4 .0  בין נעים הסטייה אחוזי kV ה- עבור ,%

3 .2 5 ל- % .7 5 בין נעים הסטייה אחוזי FSD ה- ועבור % .0 10 ל- %  אחוזי את .8%.

4 בגרפים צפייה מתוך בברור לראות ניתן מרכז כל עבור הנ״ל הסטייה .3 - 4.1.

 בין kV וה- mAs ה- בפרמטרי הבדלים ואין כמעט עצמו, בפני ומרכז מרכז כל עבור •

ובטן(. וחזה בטן )חזה, השונים הצילומים סוגי

-1 4.1 )גרפים kV וב- mAs ב- הבדלים ישנם כי לראות ניתן המרכזים, בין בהשוואה •

4  mAs 1.8-3.2 בין נע mAs ה- עבור המרכזים בתוך הפרמטרים ממוצעי טווח (.2.

4 עד של )הבדל 4 (.13% עד של )הבדל kV 45-52 בין המתח ועבור (%

 סוגי בין FSD ה- בפרמטר׳ הבדלים ואין כמעט עצמו, בפני ומרכז מרכז כל עבור •

ובטן(. וחזה בטן )חזה, השונים הצילומים

4 )גרף FSD ה- בפרמטרי הבדל קיים כי לראות ניתן המרכזים, בין בהשוואה • .3.)

7 בין נע הממוצע FSD ה- טווח 9 ל- 4 2 עד של )הבדל "מ0 5 2 %.)

 הפגים. מאושפזים בהם האינקובטורים סוג לגבי השונים המרכזים בין אחידות אין •

 ניתן הרפואי, במצבו רבה במידה תלוי הפג שוהה בו האינקובטור סוג כי בהנחה

 שהמספרים אפשרות ישנה אחרת, זמן בתקופת נערך המחקר היה אילו כי לשער

שונים. היו מתקבלים שהיו

 יכול הצילום. בזמן הצילום קסטת מיקום לגבי השונים המרכזים בין אחידות אין •

 השונה מהציוד נובע שהוא או למרכז מרכז בין שונות עבודה מטכניקות נובע והשוני

 הם מהאינקובטורים גדול חלק בהם מרכזים ישנם )לדוגמא, ומרכז מרכז בכל הקיים

קיימת(. אינה במגירה הצילום קסטת מיקום שאופציית כך מגירה, ללא

משום וזאת הפגים צילום בזמן הפילטרציה ערכי אודות נתונים נאספו לא כי לציין יש •

עברה קרני אלומת במחקר, נבחנו אשר הרנטגן מכונות בכל הצילום, שבזמן

חיצוני. מסנן של הוספה ללא שבמכונה האינהרנטית הפילטרציה של ורק אך סינון

30



ם
X

<
E

רפואיים מרכזים

ף ר  שהשתתפו המרכזים חמשת בין הממוצעת (mAs) בזמן הזרם מכפלת השוואת - 4.1 ג

במחקר

רפואיים מרכזים

ף ר 4 ג במחקר שהשתתפו המרכזים חמשת בין הממוצע (kV) השפופרת מתח השוואת - 2.
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T
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95 -

9 0 -

100-

במחקר שהשתתפו המרכזים חמשת בין הממוצע FSD ה־ השוואת - 4.3 גרף

E
o

§  85

80 -

7 5 -

7 0 -

6 5 -

 על מרובה השפעה ישנה הרנטגן, צילום ביצוע לפני מתאימים הקרנה פרמטרי לקביעת

 ה- מערכי מושפעת רנטגן ממכונת הנפלטת הקרינה מנת הקרינה. מנת ועל הצילום הצלחת

mAs הרנטגן משפופרת המתקבלת הקרינה שמנת בעוד השפופרת. מתח ומערכי 

 ההקרנה במתח שינויים יגרמו והקתודה, האנודה בין המועבר למטען ישרה פרופורציונאלית

 יותר ישפיע ההפעלה במתח שינוי זה, באופן המתח. לריבוע היחסיים הקרינה מנת לשינויי

 מתח עם צילום של משמעותו הרנטגן. ממכונת המתקבלת הקרינה מנת על mAs ב- משינוי

 את להפחית ניתן כך ועקב יותר גבוהה חדירות לקרינה זה שבמצב בכך הוא גבוה שפופרת

יותר. קצר חשיפה לזמן ולהביא mAs ה- ערכי

 חוק על בהסתמך הפג. נחשף אליה הקרינה מנת על היא גם משפיעה ,FSD ה- ערכי קביעת

 יורד החשיפה קצב נקודתי, קרינה מקור עבור כי ואומר 4.1 בנוסחה )הנתון המרחק ריבוע

 FSD ה- בערכי שינוי כי לומר ניתן המרחק( לריבוע הפוך יחסי באופן מהמקור המרחק עם

 במנת 61% של לשוני יביא "מ,0 95 ל- "מ0 74 הערכים בין ונעו במחקר שנמצאו כפי

4 בנוסחה שמתואר כפי הקרינה .2:
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 גבולות אותם על שמירה תוך FSD ה־ בערכי שינו• ,4.1 ר1באי לראות שניתן כפי ף,01בנ

 איתו יביא שונים(, FSD ערכי עבור זהה הקרינה אלומת )גודל הפג לגוף ה0י1בכ צילום

 הבינלאומיות ההמלצות לגוף. יותר קרוב יהיה האלומה שמוקד ככל נוספים איברים לחשיפת

 ככל גדול FSD ערך לקבוע יש טוב" "צילום שלצורך מציינות FSD ה־ ערכי קביעת בנושא

ת לי1משיק האפשר (.EUR-16261 1996 ,WHO-757 1987) הצילום חדו

FSD ה־ בערכי כתלות איברים חשיפת ־ 4.1 איור



 X לקרינת הכרחיים ובלתי הכרחיים איברים חשיפת היקף .5
בישראל חולים בתי בחמישה פגים בצילומי

ת הערכת .5.1 X לקרינת פגים איברי חשיפ

 בהתאם כראוי האלומה גבולות נקבעו בו מצילום כתוצאה לקרינה נחשפו אשר האיברים

 אשר האיברים לעומתם, בצילום. שיראו שהכרח■ האיברים הם הבינלאומיות, להמלצות

 הבינלאומיות, להמלצות בהתאם כראוי נקבעו לא הקרינה אלומת גבולות בו בצילום נראים

 אינם חשיפתם ולפיכך שצילומם אלו כלומר בצילום, שיראו הכרחיים הבלתי האיברים הם

 )כגון צילום מבקשים רופאים כי לציין יש קליני. אבחון לשם הרפואי הצוות ידי על נדרשים

 ואין ספציפיים לאיברים בהתאם הפג של הרפואי מצבו את לבדוק רצון מתוך חזה( צילום

 המבצעים הרנטגן טכנאי/ת לפיכך, הראש(. )כגון אחרים איברים של בצילומם צורך כל להם

 לצורך שלא לחשוף ולא הבינלאומיות להמלצות בהתאם ולבצעו להקפיד חייבים הצילום, את

אחרים. איברים

 אחר מעקב בוצע X לקרינת הפגים של הכרחית והבלתי ההכרחית החשיפה הערכת לשם

4 של מדגם 9 במחקר. השתתפו אשר הרפואיים המרכזים בחמשת (5.1 )טבלה צילומים 9

צילומים ה"כ0
שבוצע הצילום סוג

רפואי מרכז
ובטן חזה צילום בטן צילום חזה צילום

1 0 3 2 5  (24 % ) 2 3  (22 % ) 5 5  (54 % ) A

1 0 0 1 9 ( 1 9 % ) 1 3 (1 3 % ) 6 8  (6 8 % ) B

10 8 1 0 ( 9 % ) 2 9  (27 % ) 6 9  (6 4 % ) C

9 7 5 (5% ) 8  (8% ) 8 4  (8 7 % ) D

91 1 5 ( 1 7 % ) 1 2 (1 3 % ) 6 4  (70 % ) E

4 9 9 7 4 ( 1 5 % ) 8 5 ( 1 7 % ) 3 4 0  (6 8 % ) צילומים סה"כ

 רפואי מרכז באותו שבוצעו הצילומים ה"כ0מ הפרוצדורה שבוצעה הפעמים אחוז את מייצג שבסוגרים הערך

הצילום סוג לפי הרפואיים המרכזים בחמשת הצילומים התפלגות - 5.1 טבלה
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 הרפואי הצוות התבקש שבו מיוחד טופס באמצעות מרכז בכל בוצע הצילומים אחר המעקב

 לטופס דוגמא 5.1 )באיור בו המופיעים האיברים את הצילום בתוצאות צפייה לאחר לסמן

 טווח התקבל דבר של שבסופו כך בטופס, סומן הצילום בסרט נראה אשר איבר כל זה(.

 נחשפו אשר הדוגמא עבור האברים טווח 5.1 באיור )כמתואר לקרינה נחשפו אשר האיברים

 ידי על כוסה אשר איבר בתצלום והופיע במידה האגן(. אזור ועד הצוואר מאזור הוא לקרינה

 התבקש האיברים, לסימון בנוסף במפורש. זאת לציין הרפואי הצוות התבקש הגנה, כיסוי

 חזה או בטן )חזה, הצילום סוג הצילום, ושעת תאריך את גם בטופס לסמן הרפואי הצוות

הפג. של משקלו ואת ובטן(

תאייך

שעה

צילום סוג

הפג משקל

 מדבקת
פג זיהוי

סול
קר

ל
בי -1

<#

<#
CJ
<#

£

w-
X C

U
פ
ע
פ
פ

<#VT

פ
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א
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תחתון

ש
א
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עליון

לקרינה שנחשפו איברים אחר למעקב דוגמא טופס - 5.1 איור

 הנדרשים האיברים אחר להתחקות היה ניתן בצילומים שהופיעו האיברים אחר המעקב מתוך

 הרנטגן וטכנאי/ת בחשיפה נדרשו שלא האיברים ואחר בדימות הצורך עקב לקרינה בחשיפה

 שייחשף הכרחי אשר איבר מהו לפיה הקביעה, לצורך. שלא לקרינת לחשיפתם גרם

 בינלאומיים גופים של המלצותיהם על התבססה הכרחי, שאינו איבר ומהו X^ לקרינת

(1996 16261-WHO-757 1987 -1EUR.) צילום לטכניקות השאר בין התייחסו אלה המלצות 

שמבוצעת. הצילום לפרוצדורת בהתאם הקרינה שדה גבולות וקביעת נכונות

 במחקר. שהשתתפו הרפואיים המרכזים מחמשת נאספו אשר הנתונים מרוכזים 5.2 בטבלה

 כפי הספציפי האיבר הופיע בהם הפעמים אחוז את מתארים בטבלה המופיעים הערכים

 ה"כ0 מתוך הפג עבר אותה הצילום לפרוצדורת בהתאם הרפואי, הצוות •די על שנצפה

הנבדק. הרפואי במרכז הפרוצדורה אותה של הצילומים
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B מרכזA מרכז
ובטן nrn צילום בטן צילום חזה צילום ובטן חזה צילום בטן צילום חזה צילום

0% 0% 3% עליון ואש 4% 0% 2% עליון ואש
63% 15% 49% תחתון ואש 32% 4% 33% תחתון ואש
95% 39% 97% צוואר 80% 30% 95% צוואו
95% 54% 100% עליון חזה 100% 65% 100% עליון חזה
100% 69% 99% תחתון חזה 100% 87% 100% תחתון חזו

100% 100% 85% בטן 100% 100% 82% בטן
90% 100% 10% אגן 92% 96% 0% אגן
74% 69% 3% מין אבוי 68% 65% 0% מין אבוי
53% 62% 0% ירי 52% 30% 0% ייו
21% 46% 0% ברי 16% 30% 0% ברי
0% 15% 0% קרסול 8% 470 0% ול0קר

D מרכז C מרכז
ובטן חזה צילום בטן צילום חזה צילום ובטן חזה צילום בטן צילום חזה צילום

0% 0% 0% עליון ואש 0% 0% 1% עליון ואש
0% 75% 49% תחתון ואש 20% 0% 23% תחתון ואש

80% 100% 98% צוואו 100% 14% 91% צוואו
80% 100% 100% עליון חזה 100% 55% 100% עליון חזה

80% 100% 100% תחתון חזה 100% 90% 100% תחתון חזה
100% 100% 98% 100% 100% 70% בטן
100% 88% 24% אגן 100% 90% 17% אגן

100% 75% 13% מין אברי 80% 76% 6% מין אברי

100% 75% 11% ירי 60% 72% 6% •יו
80% 50% 5% ברי 10% 3% 0% ברי
0% 0% 1% קרסול 0% 0% 0% קרסול

מומלצים גבולות E מרכז
ובטן חזה צילום בטן צילום חזה צילום ובטן חזה צילום בטן צילום חזה צילום

- - - עליון ואש 7% 0% 5% עליון ואש
- - - תחתון ואש 33% 25% 45% תחתון ואש

100% - 100% צוואר 80% 50% 88% צוואר

100% - 100% עליון חזה 100% 58% 98% עליון חזה

100% 100% 100% תחתון חזה 100% 67% 100% תחתון חזה

100% 100% - בטן 100% 83% 89% בטן

100% 100% - אגן 93% 100% 23% אגן
- - - מין אבוי 87% 100% 19% מין אבוי
- - - ירי 60% 92% 13% ייו
- - - ביו 0% 50% 0% ברו
- - - ול0קו 0% 25% 0% קרסול

 עבר אותה הצילום לפרוצדורת בהתאם ספציפי איבר הופיע בו הפעמים אחוז - 5.2 טבלה
הנבדק הרפואי במרכז הפרוצדורה אותה של הצילומים ה"כ0 מתוך הפג

 הבינלאומיות. להמלצות בהתאם בצילום שיראו שהכרחי האיברים עבור הם בטבלאות. כהה רקע להם הערכים

 בהתאם בצילום יופיע שהאיבר שהכרחי מציין 100% הערך המומלצים. הגבולות את המתארת בטבלה
סימון)־( להמלצות. הכרחית. בלתי היא לקרינה חשיפתו כלומר - בצילום להיראות אמור נ!7< שהאיבר מציין ה
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5 גרפים  שנחשפים פגים של הכרחיים והבלתי ההכרחיים האיברים את מציגים 5.1 - 3.

 המרכזים מחמשת אחד כל עבור המבוקשת הצילום לפרוצדורת בהתאם X לקרינת

במחקר. שהשתתפו

רן ירך מין אברי אגן בטן חזה חזה צוואר ראש ראש  קרסול ב

תתתון עליון תחתו! עליון

 לחזה רנטגן צילומי בעקבות לקרינה שנחשפו איברים

רף רפואיים מרכזים חמישה בין השוואה - חזה בצילום X לקרינת שנחשפו איברים ־ 5.1 ג

 בטן חזה חזה צוואר ראש ראש

תחתון עליון תחתון עליון

קרסול ברך

 לבטן רנטגן צילומי בעקבות לקרינה שנחשפו איברים
רף 5 ג רפואיים מרכזים חמישה בין השוואה - [0ב בצילום X לקרינת שנחשפו איברים - 2.
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100%

80%

60%

40%

20%

0%
אר ראש ראש טן חזה חזה צוו רן מין אבר• אגן ב ול0קר ברך י

תהתון עליון תחתון עליון

ם שפו איברי ח ה שנ קרינ ת ל קבו מי בע טגן צילו טן לחזה רנ  וב

ף ר 5 ג  מרכזים חמישה בין השוואה ־ ובטן חזה בצילום X לקרינת שנחשפו איברים - 3.

רפואיים

5 ,5.1 הגרפים מתוך 5 ו- 2. תי איברים חשיפת קיימת פי לקבוע ניתן 3.  לא הכרחית בל

 הקרינה אלומת מגבולות חריגה של תוצאה היא זאת חשיפה .X לקרינת פגים של מועטה

 הבינלאומיים. הגופים להמלצות בהתאם הרנטגן טכנאי ידי על להיקבע אמורים שהיו כפי

 רפואי למרכז אופיינית אינה הכרחית הבלתי החשיפה כי בנוסף, לקבוע ניתן הגרפים מתוך

 אשר הרפואיים המרכזים מחמשת ואחד אחד בכל שונות בהתפלגויות קיימת אלא אחד

במחקר. השתתפו

 מרכז בכל ימים מחודש למעלה ארך המחקר, של זה בחלק הנתונים, איסוף כי לציין חשוב

 רב מספר של עבודה" "תמונת מייצגים שהתקבלו הנתונים כ׳ בוודאות לומר שניתן כך ומרכז,

 שאינן וצילום עבודה ת1טכנ*ק על להעיד יכול זה נתון השונים. במרכזים רנטגן טכנאי של

גדול. טכנאים ציבור עבור נכונות

5 גרפים .6 - 5  בהתאם פגים איברי חשיפת של המשוקלל הממוצע את מתארים 4.

 הרפואיים המרכזים מחמשת אחד בכל הפגים לידות לכלל המבוקשת הצילום לפרוצדורת

 כפי ומרכז מרכז בכל שנאספו הנתונים על בהסתמך נעשה השקלול במחקר. שהשתתפו

5 בטבלה שפורטו שב 2. מרכז. בכל הלידות מספר של היחסי בחלק ובהתח

■ A 0רנז 
0 Bom 
o C o i n

 8 0מונז
8סונז £ 

*ות0 ם י י י נ בי
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99% 100% 95%

2%

85%

□ ■ ר ב ■ * v n w׳s n מ 9 ־ ז י ו נ ה י ת י ז  ■ נ

ט י ו ב י ת א פ ־ » ו ח ת 0« י ו ו ר נ ■ ה

7%

r: 100%0י
A
CS

2  80%
n
c\
A
7C
~r\

60%

20%
4%

1%0%
0%

ש ש עליון רא אר רא ן מין אבר׳ אגן בטן תחתון חזה עליון חזה צוו ו ך י ר ל ב סו  קר

תון תוו

ם ברי פו אי ש ח ת נר. לקרי שנ מי בעקבו לו  לחזה גו0רנ צי
ף ר 5 ג של משוקלל ממוצע - חזה בצילום לצורך ושלא לצורך X לקרינת שנחשפו איברים * 4.

רפואיים מרכזים חמישה

 ■ n־nו.גו גיוןי ona»״n«r בו־ס *׳98% 96%
ם אי י ו ש ט כ a׳ ח  n o ר נ . ז י ו ■ וזי

80%

100%

80%

60%

40%

20%

ר ירך מין אברי 1אג בטן תחתון וזוה עליון חזר. צוואר ראש עליון ראש י קרסול ב

תחתון

לבטן רנטגן צילומי בעקבות לקרינה שנחשפו איברים

ף ר 5 ג  של משוקלל ממוצע ־ בטן בצילום לצורך ושלא לצורך X לקרינת שנחשפו איברים - 5.

רפואיים מרכזים חמישה

ם ת הנ״ל, בגרפי מודו ת הע הירו ת הב ם את מייצגו איברי ם ה ת שצרכי או ם להר טגן בצילו ם הרנ א ת ה ת )ב מלצו  לה
ת( מיו או ת בינל מודו הע ת ו ם את הכהו איבר׳ שפו ה ח צורך. שלא שנ רן־ ל מעל ריע ת, ש מודו צג לע חוז את מיי  א

ם מי איבר הופיע שבו הפע ספציפי ה תוך ה ם ה"כ0 מ מי ה אותר■ של הצילו א כפי פרוצדור מצ ת שני מחקר. בעבוד ה
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100% 97% 95%
94%

o 0 ■ ר ג • זי n s ' c m e ׳ ז ו י י ג י ) י ו נ .  ■ 1ו

ט י ו נ ־ ש א ח ת ש פ ז 0 י י י ח ר נ 100%• ר
88%

80%

62% ■

80%

60%

37%

2%

ש ש עליון רא אר רא  בנון תחתון חזה עליון חזה צוו

תחתון

ם ברי ח אי ה שהו שנ קרינ ת ל מי בעקבו גן צילו ובסן לחזה רננו

ף ר 5 ג  ממוצע - ן0וב חזה בצילום לצורך ושלא לצורך X לקרינת שנחשפו איברים - 6.

רפואיים מרכזים חמישה של משוקלל

5 הגרפים מתוך .4, 5 5 ־1 5. : כי לקבוע ניתן 6.

.X לקרינת רבים גוף אברי של הכרחית ובלתי מיותרת חשיפה קיימת •

 להופיע אמור היה כן מסוים שאיבר למרות כי לראות ניתן הצילום מפרוצדורות בחלק •

8 ב־ רק לדוגמא, בו. הופיעו לא הוא הבינ״ל( ההמלצות )לפי בצילומים 0 % 1- 9 8 % 

 להניח סביר .בטןל רנטגן בצילום בהתאמה, והבסו התחתון החזה הופיעו מהפעמים

 הרפואי הצוות של האבחון ביכולת פגעה בצילום הנ״ל האיברים הופעת אי כי

 חשיפה תוך X לקרינת הפג נחשף שוב שבו חוזר לצילום בקשה ניתנה כך ובעקבות

הכרחית. שאינה X לקרינת נוספת

4) שנבחנו הצילומים כלל מתור כי לציין חשוב • 9  מרכזים בחמ׳שה צילומים 9

ה הושם לא רפואיים( א הרב״ה. לאיברי הגנה כיסוי מחם אחד לא ב

 אלומת גבולות על והקפדה שמירה אין רבים במקרים כ׳ לקבוע ניתן הנ״ל הממצאים מתוך

 בניגוד וזאת הרבייה אזורי הגנת על הקפדה אין כן, כמו הפגים. צילום בזמן הקרינה

 משרד ידי על שפורסמו ילודים/פגים בצילומי בקרינה בטיחות ולנוהלי הבינלאומיות להמלצות

ה יעקב ע״ש הקרנה מכשירי על ופיקוח לרישוי הארצית היחידה - הבריאות א (.4 נספח חי)ר

ת העמודות הנ״ל, בגרף ת מייצג!ת הבהירו ם הרנטגן בצילום להראות שצרכים האיברים א א ת ה ב  להמלצות )
ת והעמודות בינלאומיות( הו ת הנ פו האיברים א ש ח ת מייצג לעמודות, שמעל הערך לצורך. שלא שנ  אחוז א

המחקר. בעבודת שנימצא בפי פרוצדורה אותה של הצילומים ה"כ0 מתוך ‘פציפ0רי האיבר הופיע שבו הפעמים
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5 גופם במשקל כתלות X לקרינת פגים איברי חשיפת הערכת .2.

 התוצאה כי השערה עולה (5.1 עיף0) הקודם עיף0ב והוצגו שהתקבלו התוצאות ניתוח מתוך

 ו/או אזורים של הכרחית הבלתי החשיפה כך ובעקבות הקרינה אלומת מגבולות חריגה של

 גופו במימדי הקשורות מעשיות טכניות מבעיות בעיקר נובעת X לקרינת רבים איברים

הפג. של המיוחדים

 של במשקל הנולד ילוד של הממוצע גובהו לדוגמא, ית.0יח זעירים הפג של הפיזיים מימדיו

3 5 0 5 כ- הוא גרם 0 1 של במשקל הנולד פג של הממוצע גובהו לעומתו, "מ.0 2 5 0  גרם 0

1 במשקל פג של הממוצע וגובהו "מ0 41 כ- הוא 0 0 3 כ- הוא גרם 0 "מ0 5

.(Usher &  McLean, 1969)

 הרנטגן טכנאי על מקשים הפג של הזעירים מימדיו כי ההשערה את להפריך או לאשש בכדי

ת0נו בחינה בוצעה מדויקים, אלומה גבולות לקבוע 5 בטבלה שהוצגו הנתונים של פ  לצורך .2.

 לידתם: למשקל בהתאם קבוצות לשלוש הפגים חולקו זו, בחינה

1 מ- נמוך לידתם שמשקל פגים :1 קבוצה ,5 0  גרם. 0

1 מ- גבוה לידתם שמשקל פגים :II קבוצה ,5 0 2 מ- ונמוך גרם 0 ,0 0  גרם. 0

2 מ- גבוה לידתם שמשקל פגים :III קבוצה ,0 0 גרם. 0

5 טבלה  לסוג בהתאם משקל קבוצת כל עבור שבוצעו הצילומים מספר ריכוז את מציגה 3.

שבוצע. הצילום

צילומים כ<ה״כ
 III קבוצה

2000<

 II קבוצה

2000 - 1500

 I קבוצה

1500 >

קל ש  )גרם( ^׳^גנ

ציל סוג

3 4 0 10 2 4 7 191 חזה צילום

8 2 21 8 5 3 בטן צילום

7 7 19 7 51 ובטן חזה צילום

4 9 9 1 4 2 6 2 2 9 5 צילומים ה"כ0

5 סבלה לידתם משקל לקבוצת בהתאם שנבחנו הצילומים כמות ריכוז - 3.

5 בגרפים .9 - 5  בהתאם פגים, של השונים האיברים חשיפת של משוקלל ממוצע 7.

 המרכזים חמשת עבור הפג של לידתו למשקל ובהתאם המבוקשת הצילום לפרוצדורת

מרכז. בכל לידות מספר של היחסי בחלק התחשבות תוך במחקר, השתתפו אשר הרפואיים
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100% ר

80%-

60%־

40%-

20%

0% ו ו ז ו

ש א ש ר א ר ר א ה צוו ז ליון ח ה ע ז ח

ליון ן ע תו ח ן ת תו ח ת

ןבטן ג רי א ב ך מין א ר ך י ר ל ב ו ס ר ק

ם רי ב ו אי פ ש ח נ ה ש נ י ר ק ת ל ו ב ק ע מי ב לו ! צי ג ט נ ה ר ז ח ל

ף ר 5 ג  ממוצע - הלידה למשקל בהתאם חזה בצילום X לקרינת שנחשפו האיברים פילוג - 7.

רפואיים מרכזים חמישה של משוקלל

. 100% ו

■ 80%

60%

40% |

20% | 
i

0%-

תון ח תון ת ח ת

 לבטן רנטגן צילומי בעקבות לקרינה שנחשפו איברים

ף ר 5 ג  ממוצע ־ הלידה למשקל בהתאם בסן בצילום X לקרינת שנחשפו האיברים פילוג - 8.

רפואיים מרכזים חמישה של משוקלל
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■  <1500gr 

□  15GQ-2000gr 

B  >2000gr

100%

80%

60% !

40%

20%

 ראש עליון ראש

תחתון

אגןבטן  חזה עליון חזה צוואר

תחתון

טגן צילומי בעקבות לקרינה שנחשפו איברים ג לוחה רנ ן0ו

ול0קר ברך ירך מין אברי

ף ר 5 ג  - הלידה למשקל בהתאם ובטן חזה בצילום X לקרינת שנחשפו האיברים פילוג - 9.

רפואיים מרכזים חמישה של משוקלל ממוצע

5 הגרפים מתוך .7, 5 .8 1• 5 :כ׳ לקבוע ניתן 9.

 הכרחיים בלתי איברים חשיפת בערכי הבדלים ואין כמעט חזה צילומי עבור •

 האגן נצפה מהפעמים 16% לדוגמא: המשקל. קבוצות שלושת עבור לקרינה

 III משקל בקבוצת מהפעמים 12% לעומת ״הקטנים"( )הפגים I משקל בקבוצת

"הגדולים"(. )הפגים

 הכרחיים בלתי איברים חשיפת בערכי הבדלים ואין כמעט בטן צילומי עבור •

7 לדוגמא: המשקל. קבוצות שלושת עבור לקרינה 6  איברי נצפו מהפעמים %

7 לעומת I משקל בקבוצת המין 4 III משקל בקבוצת מהפעמים %

 הכרחיים בלתי איברים חשיפת בערכי הבדלים ואין כמעט ובטן חזה צילומי עבור י

לדוגמא: והברך(. הירך המין, אברי )מלבד המשקל קבוצות שלושת עבור לקרינה

5 2 5 לעומת I משקל בקבוצת הראש של התחתון חלקו נצפה מהפעמים % 1 %

.III משקל בקבוצת מהפעמים
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 המומלצים מהגבולות חריגה של התוצאה לפיה ההשערה כי לומר ניתן הנ״ל הממצאים מתוך

 טכניות מבעיות בעיקר נובעת הכרחית בלתי איברים חשיפת כך ובעקבות הקרינה אלומת של

 הינו נכונה, הייתה זו וטענה במידה .נכונה אינה הפג של גופו למימד׳ הקשורות מעשיות

 שלושת בין בהשוואה לצורך שלא איברים בחשיפת משמעותיים הבדלים לקבל מצפים

 בחשיפת הבדלים נמצאו ולא כמעט שהתקבלו, הממצאים פי על אולם, המשקל. קבוצות

 הקרינה אלומת מגבולות החריגה כלומר, המשקל. קבוצות שלושת בין לצורך שלא האיברים

 בעיקר נובעת רבים, איברים ו/או אזורים של הכרחית הבלתי החשיפה כך ובעקבות

 הבינלאומיות בהנחיות לעמידה מאמץ תוך בשיפור הנדרשות עבודה ושיטות צילום מטכניקות

לעיל. שנסקרו

 הפגים איברי לחשיפת בהתאם הקרינה מנות חישובי השוואת .5.3
X לקרינת

 הקרינה מנות של חישובים בוצעו המחקר, עבודת במהלך שהתקבלו הממצאים, מך0 על

 הקרינה מנות את למצוא בכדי (1 פח0בנ הגדרות )ראה והאפקטיביות האקוויוולנטיות

 .X לקרינת הפגים של הכרחית הבלתי החשיפה לעומת ההכרחית מהחשיפה כתוצאה

 שפורט כפי .PCXMC תוכנת עם מחשב סימולציית בעזרת בוצעו הקרינה מנות חישוב׳

 לאיברים אקוויוולנטיות קרינה מנות חישובי לבצע מאפשרת PCXMC תוכנת ,2.3.3 בפרק

 רפואיים דימות בתהליכי לקרינה מחשיפה כתוצאה אפקטיבית קרינה מנת וחישובי ספציפיים

.X קרני באמצעות

 ככל שידמו סימולציות לתכנן צורך היה התוכנה, בעזרת הקרינה, מנות הערכת ביצוע לשם

 לצורך לכן, הפג. גודל מבחינת והן ההקרנה פרמטרי מבחינת הן האמיתי, המצב את שניתן

הבאים: הפרמטרים את לקבוע צורך היה הסימולציה

גדילה עקומות מתוך נלקחו אשר וגובה )משקל פג של אופייניים גוף מאפייני א.

(Usher & McLean, 1969)

 הבינלאומיות ההמלצות מתוך נלקחו )הנתונים הקרינה אלומת ורוחב אורך מימדי ב.

(5.1 בפרק ומרוכזים במחקר שנאספו ומנתונים צילום גבולות לקביעת

 או חזה צילום - הצילום סוג לקביעת )בהתאם הפג גוף על הקרינה אלומת מיקום ג.

ובטן(. חזה צילום או בטן צילום

(.PA או AP) הצילום פרוצדורת ד.

 הנתונים מתוך נלקחו )הנתונים FSD - הפג לגוף הרנטגן שפופרת מוקד בין המרחק ה.

המחקר(. במהלך נאספו אשר
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ת מאפייני .1 ח שפופר ת מ טגן) ה, הרנ ת עבוד טן, מטרת זווי ס טונג בי סוג ה עו טרציה ו  הפיל

ם - תוני חו הנ ק תוך נל ם מ תוני שר הנ ספו א הלך נא מ קר(. ב מח ה

ת מספר ז. טוריו ס ת הי מו ם )כ טוני שר הפו הליך את ידמו א ם(. ת הצילו

ת ,X לקרינת מהחשיפה כתוצאה הקרינה מנות חישובי  בוצעו ,PCXMC תוכנת בעזר

שלבים: בשלושה

 בינלאומיות להמלצות בהתאם צילום גבולות עבור לפגים הקרינה ממת חישובי א.

ובטן. חזה וצילומי בטן צילומי חזה, לצילומי הכרחית( )חשיפה

 גבולות הכללת תוך בפועל שבוצעו הצילומים עבור לפגים הקרינה מנות חישובי ב.

 במחקר נמצאו אשר לממצאים בהתאם לצורך, שלא איברים נחשפו בהם הצילום

ובטן. חזה וצילומי בטן צילומי חזה, לצילומי

ו-ב. א בשלבים שהתקבלו הקרינה מנות בין השוואה ג.

 עבור בוצעו .הסימולציות בכל הקרינה, מנות חישובי משותף, ומכנה השוואה לאפשר בכדי

זהים: סימולציה מאפייני

1 במשקל פג .1 ,5 0 "מ(.0 41 )גובה גרם 0

.AP בפרוצדורת ובטן( )חזה/בטן/חזה בודד צילום .2

1 הפג גוף לפני השפופרת מוקד בין מרחק .3 0 "מ.0 0

7 שפופרת הפעלת מתח .4 0 kV.

.17.5° אמדה זווית .5

מ"מ. 3 בעובי אלומיניום מסוג מסנן .6

7. 1 0 פוטונים. היסטוריות 8

 יחס״ם התוכנה, ידי על שהתקבלו לאיברים, האקוויוולנטית הקרינה מנות חישובי כל .8

 אלומת של המרכזי הציר בה בנקודה הפג, לגוף בכניסה באוויר lmGy של לקרמה

לגופו. חודר X^ קרני

 כפי לאיברים השקלול מקדמי על הסתמכות תוך מחושבת האפקטיבית הקרינה מנת .9

(.ICRP, 1991) ICRP - ידי על שניתנו
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שלב זה בחלק  ידי על המומלצות הקרינה אלומות לגבולות בהתאם הסימולציות תוכננו א(, )

 European ־ האירופית והוועדה World Health Organization ־ העולמי הבריאות ארגון

EUR-16261 1996 -1 WHO-757 1987) Commission) וצילומי בסן צילומי הזה, לצילומי 

ובסן. חזה

5 באיורים .2, 5 .3 1- 5  את ולצידו אליו החודרת הקרינה אלומת וגבולות הפנטום תיאור 4.

-\ לקרינת נחשפו אשר האיברים ומיקום צורת  צילום חזה, צילום עבור זו מחשיפה כתוצאה ה

ובטן. חזה וצילום בטן

הבינלאומיות להמלצות בהתאם המבוצעים לצילומים הקרינה מנות .5.3.1

5 איור  וצורת/מיקום בינלאומיות להמלצות בהתאם חזה לצילום הקרינה אלומת גבולות - 2.
זה בצילום לקרינה הנחשפים האיברים

5 איור  ם1וצורת/מיק בינלאומיות להמלצות בהתאם בטן לצילום הקרינה אלומת גבולות - 3.
זה בצילום לקרינה הנחשפים האיברים
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5 איור בינלאומיות להמלצות בהתאם ן1ובנ חזה לצילום הקרינה אלומת ת1גבול - 4.

זה בצילום לקרינה הנחשפים האיברים וצורת/מיקום

5 בסבלה איברים ושלושה לעשרים האקוויוולנטיות הקרינה מנות חישובי תוצאות מרוכזות 4.  

להמלצות בהתאם קרינה אלומת גבולות עם צילומים עבור האפקטיביות הקרינה ומנות שונים  

מבצעת עבורם רק אשר האיברים הם הליל בטבלה המפורטים האיברים הבינלאומיות.  

הבינלאומית הוועדה ידי על מפורטים אשר האיברים ברשימת נכללים והם חישובים התוכנה  

(ICRP, 1991) אפקטיבית קרינה מנת לחישובי  ICRP ־ רדיולוגית להגנה
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ובטן
*שגיאת

סימולציה
)%(

ה צילום  חז
 קרינה מנת

אקוויוולנטית
(mSv)

טן צילום ב
 *שגיאת קרינה מנת

סימולציה אקוויוולנטית
(%) (mSv)

ה צילום  חז
 *שגיאת קרינה מנת

סימולציה אקוויוולנטית
(%) (mSv)

בר אי

1.1 0.6457 0.9 0.6426 3.2 0.0159 שחלות

1.1 0.1781 1.1 0.1373 6.2 0.0023 אשכים

<0.05 0.1959 <0.05 0.1123 <0.05 0.1168 העצם מח

<0.05 1.0898 <0.05 0.5465 <0.05 0.7390 שלד

0.1 0.7414 0.2 0.1200 <0.05 0.7247 ריאות

0.2 0.6674 0.2 0.6594 0.9 0.0141 התחתון הגס המעי

0.2 0.9295 0.2 0.8868 0.2 0.5985 קיבה

0.1 0.8402 0.1 0.7883 0.1 0.5800 כבד

1.1 0.1353 3.7 0.0082 1.1 0.1274 התריס בלוטת

0.5 0.3961 1.1 0.0631 0.3 0.3830 ושט

1.8 0.9679 NA 0 1 0.9638 שדיים

0.3 0.9114 0.2 0.9061 1.8 0.0082 השתן שלפוחית

0.1 0.3952 0.1 0.2435 0.1 0.2142 עור

0.4 0.0050 0.7 0.0006 0.3 0.0046 מוח

0.2 0.3602 0.1 0.3397 0.2 0.1906 כליות

0.3 0.6366 0.3 0.5863 0.3 0.5471 לבלב

0.1 0.7283 0.1 0.7185 0.2 0.0386 הדק המעי

0.2 0.8254 0.1 0.8109 0.5 0.0470 העליון הגס המעי

0.2 0.5054 0.2 0.4648 0.2 0.4246 טחול

0.1 1.0268 0.9 0.0156 0.1 1.0178 הטימוס בלוטת

0.3 0.7238 0.3 0.7182 1.5 0.0158 רחם

0.3 0.8158 0.3 0.7800 0.4 0.3865 המרה כיס

0.1 0.8304 0.3 0.1070 0.1 0.8123 לב

0.2 0.5948 0.2 0.4116 0.2 0.3211
אפקטיבית קרינה מנת

(mSv)
אה שגי ם ה חוזי א סת ב ק מתייח תלוי הסטטיסטי לדיו ספר ה מ ת ב מולציו קציות סי א טר אינ שו ה תרח איבר. שה  ב

ספר ה מ ספר תלוי ז מ ם ב טוני ספר הפו מ ת( ) טוריו ס ם הי מגיעי איבר, ה ם ל איבר במיקו לו. ה ד בגו ל ו ספר ננ מ  ש
ם טוני ם הפו מגיעי איבר ה מוך ל או נ איבר ו/ או אחר איבר ידי על מוסתר ה דלו ו/ איבר של גו ה. תגדל - קטן ה א שגי ה

5 טבלה  לגבולות בהתאם האפקטיבית והמנה לאיברים האקוויוולנטיות הקרינה מנות - 4.

 (EUR-16261 1996 -1 WHO-757 1987) בינלאומיים גופים ידי על המומלצים קרינה אלומות

הפג לגוף בכניסה באוויר lmGy של לקרמה יחסיים
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 באופן שנמצאו כפי הקרינה אלומת לגבולות בהתאם הסימולציות תוכננו ב(, )שלב זה בחלק

 בוצעו הסימולציות ובטן. חזה וצילומי בטן צילומי חזה, לצילומי (5.1 )פרק במחקר מעשי

. 5.1 בפרק שנמצאה כפי הממוצעת החריגה עבור

5 באיורים .5, 5 5 ו־ 6. את ולצידו אליו החודרת הקרינה אלומת וגבולות הפנטום תיאור 7.

המחקר לממצאי בהתאם המבוצעים לצילומים קרינה מנות .5.3.2

ה דקרינת נחשפו אשר האיברים ומיקום צורת

ובטן. חזה וצילום בטן

5 איור  בצילום הקרינה אלומת גבולות ־ 5.

זה בצילום לקרינה הנחשפים האיברים

5 איור  בצילום הקרינה אלומת גבולות - 6.
זה בצילום לקרינה הנחשפים האיברים

5 איור  חזה בצילום הקרינה אלומת גבולות ־ 7.
זה בצילום לקרינה הנחשפים האיברים

צי חזה, צילום עבור זו מחשיפה כתוצאה

A

ל
וצורת/מיקום המחקר לממצאי בהתאם חזה

M

וצזרת/מיקום המחקר לממצאי בהתאם בסן

W

M
i

וצורת/מיקום המחקר לממצאי בהתאם בטן1
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5 טבלה  שונים איברים ושלושה לעשרים האקוויוולנטיות הקרינה מנות חישובי את מציגה 5.

הרפואיים. במרכזים מעשי באופן שבוצעו הצילומים עבור האפקטיביות הקרינה ומנות

ובטן
*שגיאת

סימולציה
)%(

ה צילום  חז
 קרינה מנת

אקוויוולנטית
(mSv)

טן צילום  ב
 *שגיאת קרינה מנת

סימולציה אקוויוולנטית
(%) (mSv)

ה חז
*שגיאת

סימולציה
)%(

 צילום
 קרינה מנת

אקוויוולנטית
(mSv)

איבר

1.6 0.6826 1.2 0.6549 1.1 0.6455 שחלות

0.6 1.2744 0.7 1.2587 1.5 0.1850 אשכים

<0.05 0.2402 <0.05 0.2248 <0.05 0.2031 העצם מח

<0.05 1.4565 <0.05 1.3714 <0.05 1.1320 שלד

0.1 0.7580 0.1 0.7527 0.1 0.7537 ריאות

0.2 0.7007 0.2 0.7016 0.3 0.6658 התחתון הגס המעי

0.2 0.9334 0.2 0.9362 0.2 0.9299 קיבה

0.1 0.8462 0.1 0.8446 0.1 0.8420 כבד

0.4 1.0729 0.5 0.9955 0.6 1.0496 התריס בלוטת

0.5 0.4884 0.5 0.4739 0.4 0.4784 ושט

1.9 0.9185 2.2 0.8976 1.6 0.9551 שדיים

0.4 0.9430 0.3 0.9429 0.3 0.9127 השתן שלפוחית

0.1 0.5812 0.1 0.5276 0.1 0.4418 עור

0.3 0.0150 0.4 0.0085 0.3 0.0103 מוח

0.2 0.3654 0.2 0.3634 0.2 0.3608 כליות

0.5 0.6527 0.5 0.6450 0.5 0.6473 לבלב

0.1 0.7371 0.1 0.7364 0.1 0.7279 הדק המעי

0.2 0.8314 0.2 0.8328 0.2 0.8245 העליון הגס המעי

0.3 0.5129 0.2 0.5082 0.2 0.5094 טחול

0.2 1.0545 0.2 1.0443 0.2 1.0523 הטימוס בלוטת

0.4 0.7423 0.4 0.7420 0.3 0.7273 רחם

0.5 0.8235 0.4 0.8176 0.4 0.8197 המרה כיס

0.1 0.8396 0.2 0.8378 0.1 0.8375 לב

0.2 0.7812 0.2 0.7659 0.2 0.6500
אפקטיבית קרינה מנת

(mSv)
אה שגי ם ה אחוזי ק מתייחסת ב 0ה לדיו 0 0י0  באיבר. שהתרחשו האינטראקציות סימולציות במספר התלוי י0

 שמספר ככל ובגודלו. האיבר במיקום לאיבר, המגיעים היסטוריות( )מספר הפוסונים במספר תלוי זה מספר
השגיאה. תגדל ־ ן0ק האיבר של גודלו ו/או אחר איבר ידי על מוסתר האיבר ו/או נמוך לאיבר המגיעים הפוטונים

5 סבלה  לגבולות בהתאם האפקטיבית והמנה לאיברים האקוויוולנטיות הקרינה מנות - 5.

 של לקרמה יחסיים הרפואיים, במרכזים מעשי באופן שבוצעו הצילומים של קרינה אלומת

lmGy הפג לגוף בכניסה באוויר
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5 -1 5.3.1 בסעיפים שבוצעו החישובים על בהסתמך .3  מנות חישובי של השוואה בוצעה 2.

 הערכת לשם בוצעה זו השוואה האפקטיביות. הקרינה ומנות האקוויוולנטיות הקרינה

 ה- קרני אלומת גבולות קביעת שעבורם רנטגן מצילומי כתוצאה לקר*נה חשיפה בין ההבדלים

X מעשי באופן שבוצעו רנטגן צילומי לעומת הבינלאומיות להמלצות בהתאם מבוצעת 

 מנת של הערכתה את מאפשרת זו הערכה במחקר. השתתפו אשר הרפואיים במרכזים

הכרחית. הבלתי הקרינה

5 איור  לראות וניתן הקודמים הסעיפים בשני שבוצעו הסימולציות של גרפי תיאור מציג 8.

 כתוצאה שנחשפו האיברים ואת הפג של לגופו החודרת הקרינה אלומת גבולות את בהם

 המוקרנים האיברים בין ההשוואה ובטן. חזה וצילום בטן צילום חזה, צילום עבור זו מחשיפה

 שנחשפים איברים בבירור מראה מומלצים הקרנה בתנאי המוקרנים אלה לעומת בפועל

מיותר. פן1בא

מיות1בינלא המלצות לעומת מחקר • הקרינה מנות חישובי השוואת .5.3.3

חזה צילום

המלצות

בינלאומיות

הקרנה
בפועל

£

בטן צילום

m

׳5

ובטן חזה צילום

H

ר&
5 איור  להמלצות בהתאם שנחשפו לאיברים הקרינה שדות ומיקום גודל של גרפי תיאור • 8.

 בטן חזה, לצילומי הרפואיים במרכזים בפועל בוצעה אשר הממוצעת ולהקרנה הבינלאומיות
ובטן. וחזה

5 טבלה  הקרינה ומנת לאיברים האקוויוולנטיות הקרינה מנות חישובי בין השוואה מציגה 6.

 - מסומן )בטבלה במחקר שנמצאו כפי קרינה אלומת גבולות עם צילומים עבור האפקטיבית

 עבור האפקטיבית הקרינה ומנת לאיברים האקוויוולנטיות הקרינה מנות חישובי לבין מרכזים(

המלצות(. - מסומן בינלאומיות)בטבלה להמלצות בהתאם קרינה אלומת גבולות עם צילומים
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ה צילום טן תז וב טן צילום ב ה צילום הז
איבר

on•
מרכזים
(mSv)

המלצות
(mSv)

on1
מרכזים
(mSv)

המלצות
(mSv)

on1
מרכזים
(mSv)

המלצות
(mSv)

1.1 0.6826 0.6457 1.0 0.6549 0.6426 40.6 0.6455 0.0159 שחלות

7.2 1.2744 0.1781 9.2 1.2587 0.1373 81.1 0.1850 0.0023 אשכים

1.2 0.2402 0.1959 2.0 0.2248 0.1123 1.7 0.2031 0.1168 העצם מח

1.3 1.4565 1.0898 2.5 1.3714 0.5465 1.5 1.1320 0.7390 שלד

1.0 0.7580 0.7414 6.3 0.7527 0.1200 1.0 0.7537 0.7247 ריאות

1.0 0.7007 0.6674 1.1 0.7016 0.6594 47.4 0.6658 0.0141 תחתון גס מעי

1.0 0.9334 0.9295 1.1 0.9362 0.8868 1.6 0.9299 0.5985 קיבה

1.0 0.8462 0.8402 1.1 0.8446 0.7883 1.5 0.8420 0.5800 כבד

7.9 1.0729 0.1353 121.5 0.9955 0.0082 8.2 1.0496 0.1274 התריס בלוטת

1.2 0.4884 0.3961 7.5 0.4739 0.0631 1.2 0.4784 0.3830 ושט

0.9 0.9185 0.9679 » 0.8976 0.0000 1.0 0.9551 0.9638 שדיים

1.0 0.9430 0.9114 1.0 0.9429 0.9061 110.9 0.9127 0.0082 השתן שלפוחית

1.5 0.5812 0.3952 2.2 0.5276 0.2435 2.1 0.4418 0.2142 עור

3.0 0.0150 0.0050 13.5 0.0085 0.0006 2.2 0.0103 0.0046 מוח

1.0 0.3654 0.3602 1.1 0.3634 0.3397 1.9 0.3608 0.1906 כליות

1.0 0.6527 0.6366 1.1 0.6450 0.5863 1.2 0.6473 0.5471 לבלב

1.0 0.7371 0.7283 1.0 0.7364 0.7185 18.9 0.7279 0.0386 הדק המעי

1.0 0.8314 0.8254 1.0 0.8328 0.8109 17.5 0.8245 0.0470 עליון גס מעי

1.0 0.5129 0.5054 1.1 0.5082 0.4648 1.2 0.5094 0.4246 טחול

1.0 1.0545 1.0268 66.8 1.0443 0.0156 1.0 1.0523 1.0178 הטימוס בלוטת

1.0 0.7423 0.7238 1.0 0.7420 0.7182 46.0 0.7273 0.0158 רחם

1.0 0.8235 0.8158 1.0 0.8176 0.7800 2.1 0.8197 0.3865 המרה כיס

1.0 0.8396 0.8304 7.8 0.8378 0.1070 1.0 0.8375 0.8123 לב

1.3 0.7812 0.5948 1.9 0.7659 0.4116 2.0 0.6500 0.3211
 קרינה מנת

אפקטיגית
(mSv)

5 טבלה תוצאות - האפקטיבית והמנה לאיברים האקוויוולנטיות הקרינה מנות השוואת - 6.

הפג לגוף בכניסה באוויר lmGy של לקרמה יחסיים בינלאומיות המלצות לעומת המחקר
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5 טבלה מתוך  ניתן לקרינה. הפגים של הכרחית הבלתי החשיפה מימדי את לראות ניתן 6.

 הבריאות ארגון ידי על שהומלצו כפי נכונים צילום גבולות קביעת על ההקפדה אי כי לראות

 במנת לעליה מביאה לצורך, שלא איברים חשיפת כך ובעקבות האירופית והוועדה העולמי

 חזה, צילומי עבור השתן( שלפוחית )ראה 111 לפי עד של לאיברים האקוויוולנטית הקרינה

1 לפי עד 2  עבור (0התרי בלוטת )ראה 8 לפי ועד בטן צילומי עבור התריס( בלוטת )ראה 2

 מביאה לצורך שלא האיברים חשיפה כן ועל האלומה גבולות של רלקסציה ובטן. חזה צילומי

2 פי האפקטיבית הקרינה במנת לעליה  בצילומי 1.3 ופי בטן בצילומי 1.9 פי חזה, בצילומי 0.

ובטן. חזה

 לראות היה ניתן לא המחקר של זה בחלק נבחנו אשר מהצילומים גדול בחלק כי לציין חשוב

 וסרט מקסטת יותר גדול היה הקרינה שדה כלומר, הצילום. גבולות את הצילום סרט גבי על

 שאחוז מכאן לקרינה. נחשף אשר יותר רב איברים מספר על להצביע היכול דבר הצילום

 ולכן בעבודה הוצגו אשר מהאחוזים יותר גבוה הכרחית בלתי לקרינה נחשף אשר האיברים

 בישראל הפגים של מסרטן הפוטנציאלים והתחלואה התמותה ומקרי הקרינה מנת הערכות

 ניתן אולם הנ״ל התוספת מהי הערכה ביצענו לא זו בעבודה שהוצגו. מאלה יותר גבוהים

2 של לתוספת עד מגיעה היא כי להניח 0 שהוצגו. הערכות מאשר יותר %

 עבור יחסי, באופן הכרחית והבלתי ההכרחית החשיפה הערכת כה עד בוצעה לעיל, כמוזכר

 החלק רק התקבל זה באופן הפג. גוף בפני לקרינה חשיפה יחידת של שרירותית קביעה

 פרק הקרינה. מנות של המוחלט הגודל חסר עדין אך הקרינה מנות בין ההבדלים של היחסי

 מנת הערכת את שיאפשר מה הפג, לגוף בכניסה הקרינה מנת של מעשית במדידה ידון 7

בה. הכרוך הקרינתי והסיכון האמיתית האפקטיבית הקרינה
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 וביציאה בכניסה הקרינה מנת להערכת מקדימות פעולות .6
הפג מגוף

כללי .6.1

 מחשב. סימולציות ידי על ונותח שאלונים בעזרת נאסף אשר במידע עסקו הקודמים הפרקים

 הפג של מגופו וביציאה בכניסה הקרינה, מנות מדידות קרינה. מנות במדידות דן זה פרק

 גבישי בעזרת דחימטריה של זו שיסה (.LiF:Mg,Ti) TLD100 גבישי בעזרת נעשו במחקר,

TLD 2002 )כדוגמת: רבים במחקרים שימוש בה ונעשה ומקובלת נפוצה .Armpilia et al, 

1992 Cook et al. 2001 ,NRPB .)ד1ה-) בגבישי השימוש ועוד  ליתרונותיהם הודות נעשה !

 עור על ישירות להצמידם היכולת (,3מ"מ 3.2X3.2X0.9) הקטן הפיסי בגודלם המתאפיינים

 במספר ישיר באופן הקרינה מנת את בעזרתם למדוד והיכולת ארוכה זמן לתקופת הפג

הקרנה. באותה זמנית בו אזורים

 שבעבודות בעוד בתחום. נעשו אשר אחרות עבודות לעומת מסוים חידוש זה במחקר

 בכניסה הקרינה מנת את ורק אך מדד אשר אחד TLD בגביש רק שימוש נעשה האחרות

 מוקם זה נוסף גביש נוסף. TLD גביש זאת מחקר בעבודת הוסף אחד, מכיוון הפג של לגופו

 בו במקרה מגופו. ביציאה הקרינה מנת את מדד שהוא כך הפג, של )הגב( האחורי בחלקו

 היה ניתן עדין ולהיפך( הבטן על לשכיבה הגב על )משכיבה הפג של בתנוחתו שינוי בוצע

הפג. נחשף אליה הקרינה מנת מדידת את לבצע

 לקבוצת הוצמדו הם הרפואיים למרכזים ושליחתם (6.2 פרק )ראה הגבישים כיול לאחר

 המרכזים מחמשת אחד בכל הקודמים( בפרקים שתוארה מזו אחרת )קבוצה פגים של מדגם

 שאופיינו שונות קבוצות שבע שתכלול כך נבחרה הפגים מדגם קבוצת שנבחרו. הרפואיים

75 ,500-750 )בגרם(: שונות לידה משקל קבוצות לשבע בהתאם 0-1000, 1000-1250, 

1250-1500, 1500-1750, 1750-2200 1- 2200-4000.

 זה שלב עבור שנכתב עבודה לפרוטוקול בהתאם בוצעה הפג לגוף הגבישים הצמדת פעולת

 ביצוע לאישור בקשה בו, שהשתתף מרכז כל הגיש המחקר, תחילת לפני המחקר. של

 לאשר הוא הוועדה תפקיד החולים. בית של המקומית ההלסינקי לוועדת המחקר

 הלסינקי וועדת אישור את קיבלו המרכזים כל אדם. בבני חדשניים ניסו״ם/בדיקות/טיפולים

 הרפואי הצוות ביקש הפג, הולדת עם לאישור, בהתאם .5 בנספח המוצג האישור כדוגמת

 גבישי שני הפג על הוצמדו ההורים, הסכמת לאחר למחקר. לצרפו הפג של הוריו רשות את

TLD. והרגיש העדין בעורו פגיעה מנע אשר מיוחד הדבקה סרט בעזרת הוצמדו הגבישים 

גוף של צידיו משני החזה( )עצם הסטרנום באזור הגבישים מוקמו הצמדתם בזמן הפג. של
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 במחקר שנבחנו הצילום פרוצדורות שבשלוש משום נבחר הסטרטם אזור (.6.1 )איור הפג

הקרינה. אלומת גבולות בתוך תמיד היה זה אזור ובטן( חזה וצילומי בטן צילומי חזה, )צילומי

טרנום0ה באזור TLD גביש מודבק ועליו פג - 6.1 איור

 זה שלב ביצוע שלפני וכן הצילום רט0 גבי על נראו לא המוצמדים, הגבישים כי לציין חשוב

 פוטותרפיה מטיפולי כתוצאה סגולה העל הקרינה בתחום גל אורכי של השפעתם נבדקה

 השפעה כלל קיימת לא כי ונמצא הגבישים תגובת על צהבת( חול׳ לפגים ר1א בעזרת )טיפול

הגבישים. מדידות על

 אשפוזו תקופת כל לאורך הפג את ליוו גופו שעל הגבישים שני העבודה, לפרוטוקול בהתאם

 ,C.T. ביצוע ניתוח, כגון רפואית פרוצדורה לעבור הפג נאלץ בהם חריגים במקרים בפגיה.

 הוחזר והפג הפרוצדורה הסתיימה כאשר הגבישים. שני ממנו הוסרו לפגיה, מחוץ וכוי שיקוף

 מעקב בטופס תועדו וההסרה ההדבקה ת1פעול כל חדשים. גבישים שני לגופו הוצמדו לפגיה,

 בשלב היה שניתן כך הפג, שביצע צילום כל הרפואי הצוות תיעד אחר, מעקב בטופס מיוחד.

הפג. עבר אותם הצילומים וסוג במספר כתלות קרינה מנות חישובי לבצע הנתונים עיבוד

 למחקר למרכז ונשלחו מרכז בכל רוכזו הם הפגים, מגוף הוסרו TLD ה- שגבישי לאחר

גבישי לקריאת ״עודית מערכת בעזרת נקראו הם שם קרינה, בטיחות שטח שורק, - גרעיני

.TLD
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 מדידות ביצוע ואחרי לפני פעולות פר0מ לנקוט צורך היה )דחימטריה(, המחקר של זה בחלק

הן: שננקטו הפעולות ומדויקות. נכונות תהנה המדידה שתוצאות להבטיח בכדי הקרינה מנות

איכותם. הבטחת לצורך וזאת הרפואיים למרכזים שליחתם לפני הגבישים כיול א.

 נעטף TLD גביש כל הרפואיים, למרכזים נשלחו שהגבישים ולפני הכיול לאחר ב.

 לגוף שבהצמדה כדי וזאת מילימטר( 0.2 כ- של )בעובי מאוד דק טיק0פל וי0בכי

אדם. יד או נוזלים עם ממגע כתוצאה ויזדהם יפגע לא הגביש הפג,

 תוצאות ניתוח בשלב בוצע, הרפואיים, מהמרכזים הוחזרו שהגבישים לאחר ג.

 המנה תיקון הגבישים. ידי על שנמדדה כפי הקרינה מנת של תיקון הדוזימטריה,

הפג, לגוף בכניסה האמיתית הקרינה מנת לחישוב ייחודי אלגוריתם בעזרת נעשה

בהמשך. שידון כפי אחרים וחישובים מתמטיות מחשב סימולציות על הסתמכות תוך

TLD ה־ גבישי כיול .6.2

ככל מדויקות תהינה TLD ה- גבישי בעזרת המבוצעת הדוזימטריה שתוצאות להבטיח כדי

 ובחירת איכותם הבטחת לצורך שונים כיולים שני עברו הגבישים לכיילם. צורך היה שניתן

ביותר. הטובים"י, הגבישים

ראשוני כיול .6.2.1

 ,137Cs במקור המצויד ההקרנה במתקן הקרנתם ידי על בוצע הראשוני הגבישים כיול

 שורק. - גרעיני למחקר במרכז נמצאת אשר SSDL לקרינה הלאומית המשנה תקן במעבדת

 באופן אירופה ממדינות באחת ראשוני סטנדרט מול מכוילים זה מתקן של הקרינה שדות

 מקור מול מוקמו אשר מיוחדים פרספקס לוחות בין הגבישים הונחו הכיול, בזמן פריודי.

 ולקבוע לחשב היה שניתן כך קבוע, הקרנה וזמן למקור( הגבישים )בין קבוע במרחק הקרינה,

 ולאחר הגבישים הקרנת בתום ההקרנה. בזמן הגבישים נחשפים אליה הקרינה מנת מהי

4 מ- למעלה של המתנה  בעזרת הגבישים נקראו הראשונית(, התגובה דעיכת )זמן שעות 8

 גביש מכל שהתקבלה הקרינה מנת בין היחס מתוך .TLD גביש׳ לקריאת מיוחדת מערכת

 שסטיית גבישים אותם רק נבחרו ,137Cs ה- ממקור הידועה הקרינה מנת לעומת שהוקרן,

 נבחרה כלומר .±10% מ־ קטנה הייתה הוקרנו שבה הידועה הקרינה ממנת שלהם המדידה

.±10% כדי עד אחידה לקרינה שהיענותם הגבישים קבוצת

6 .2 רלוונטיות לאנרגיות שני כיול .2.

 הגבישים רנטגן. במכונת הגבישים הוקרנו כן על אנרגטית, תלות מעט ישנה TLD לגביש׳

משתמשים אלו )בפרמטרים mAs -1 52 kV 3 של דיאגנוסטית באנרגיה X בקרני הוקרנו
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 )חברת שורק - גרעיני למחקר במרכז במעבדה נמצאת אשר רנטגן מכונת בעזרת בפגיות(

SIEMENS, -דגם Polydoros 80s generator opti 150 x-ray tube, -3.5 פילסרציה mmAl.)

29 עבור בוצעה ההקרנה  "הסובים" הגבישים בקבוצת נבחרו אשר שונים TLD גבישי 9

 עבור וחושב שנמצא הממוצע האבסולוטי התיקון מקדם הראשוני. הכיול מתוך ביותר

0 : היה הגבישים 0 - 1.645 טווח: ,1.210 ± 146.  התיקון מקדם השוואת מתוך .809.

 את המבטאת B עקומה ,6.1 )גרף האמורות האנרגיות לתחום הגביש תגובת עם שחושב

בתחום. נמצאות תוצאותינו כי לראות ניתן (R חשיפה ליחידת הגביש תגובת

(Effective photon energy (keV

 אנרגיית של כפונקציה נבלעת ומנה לחשיפה (LiF:Mg,Ti) TLD100 גלאי תגובת - 6.1 גרף
(McKeever et al,. 1995) פוטונים

 שמבדיקת כלומר .±12% מ- קטנה המדידה סטיית כי לראות ניתן שהתקבלו, הנתונים מתוך

 ככל נובעת אשר יותר רחבה מעט התפלגות התקבלה הרנטגן למכונת הגבישים של ההיענות

 1ה־כע גבישי של המדידה שסטיית לקבוע ניתן לכן הרנטגן. מכונת יציבות מאי הנראה

 להתחשב יש זה במחקר נבחן אשר האנרגיות לתחום התאמתם שלצורך וכן ±10% מ- קטנה

.1.210 של בערך (137Cs ל- תיקון)יחסי במקדם
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ת הקרינה מנת חישוב .6.3 פג בגוף הממוצעת הנבלע  במשקלו כתלות ה
עבר אותה הצילום ובפרוצדורת

 עברו הצילומים כל את שלא נימצא אשפוזם בזמן הפגים שעברו הצילומים אחר מעקב מתוך

 בהם (Antero Posterior) AP הן הצילום פרוצדורות רוב צילום. פרוצדורת באותה הפגים

 בפרוצדורת המבוצעים צילומים ■שנם אך הגב, לכיוון הגוף מחזית חודרת X-n קרני אלומת

 לכיחן הגוף של האחורי מחלקו חודרת X^ קרני אלומת בה (Postero Anterior) PA צילום

הבטן.

 עליון כגביש AP בפרוצדורת צילום בזמן הפג על שהודבקו הגבישים שני את ונגדיר במידה

6 )איור תחתון וגביש  לגופו ה0בכני הקרינה מנת את מודד העליון הגביש כי לומר ניתן (,2.

הפג. של מגופו ביציאה הקרינה מנת את מודד התחתון הגביש ואילו הפג של

תחתון

6 איור AP בפרוצדורת צילום בביצוע תחתון וגביש עליון גביש הגדרת ־ 2.

 מצב נוצר הפג, בתנוחת שינוי בשל או PA צילום פרוצדורת בביצוע רפואי צורך וקיים במקרה

 הקביעה אובדת בה סיטואציה נוצרת זה, במצב ולהיפך. לתחתון הופך העליון הגביש בו

 זו, סיטואציה בשל התחתון. הגביש ומיהו העליון הגביש מיהו לגבי האבסולוטית וההגדרה

 מיהו התחשבות ללא הפג לגוף חדרה אשר האמיתית הקרינה מנת מהי לקבוע צורך נוצר

 ניתן ממנו *׳חודי אלגוריתם פותח זה, למצב כפיתרון התחתון. הגביש ומיהו העליון הגביש

הפג. לגוף החודרת האמיתית הממוצעת הקרינה מנת מהי קצר חישוב לאחר לקבוע

 בין כללו אלה, חישובים מקדימים. חישובים מספר לבצע צורך היה האלגוריתם, פיתוח לשם

דרך עוברת שהיא בזמן X^ קרני אלומת של בליעתה לאחר הקריבה מנת חישוב את השאר
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 שתי עבור יחסיות קרינה מנות חישוב וכן גופו משקל של כפונקציה המצולם הפג של גופו

.PA -1 AP הצילום פרוצדורת

הפג בגוף הנבלעת הקוינה מנת .6.3.1

 בעזרת מחשב סימולציות מספר בוצעו הפג בגוף נבלעת אשר הקרינה מנת את למצוא בכדי

בפרק התוכנה על )הרחבה Monte Carlo קוד על המבוססת (MCNP, 2000) MCNP תוכנת

כלים: במספר שימוש נעשה הסימולציה של לקלט הפרמטרים חישוב לצורך (.2.3

 משקל של כפונקציה הפג נולד בו ההיריון שבוע חישובי בוצעו בעזרתם גדילה, גרפי א.

(.Usher & McLean, 1969)לידתו

 של כפונקציה והבטן( החזה )באזור פג עובי חישובי בוצעו בעזרתם גדילה, טבלאות ב.

(.Degani, 2001) נולד הוא בו ההיריון שבוע

 X קרינת ספקטרום לקבלת מתמטיים חישובים בוצעו בעזרתה SRS-78 תוכנת ג.

7) פרמטרים מספר של כפונקציה רנטגן, משפופרת 8 ,1997-SRS.)

 בשלושת שנאספו הנתונים על התבססו אשר סימולציות בוצעו MCNP תוכנת בעזרת

 X^• קרני בליעת לאחר הקרינה מנות ערכי התקבלו אלה, סימולציות מתוך הנ״ל. הסעיפים

(.N כ- )מסומן הפג בגוף

 כל בוצעו עבורם משקל קבוצות שבע נקבעו השונים, הנתונים וחישוב איסוף לצורך

 קבוצות משבע אחת בטווח נמצאת קבוצה שכל כך נבחרו המשקל קבוצות החישובים.

 הפג של משקלו ידיעת מתוך (.6.1 )פרק הדוזימטריה ביצוע לצורך אופיינו אשר המשקל

 גרפי בעזרת הפג נולד בו הממוצע ההיריון שבוע של חישוב בוצע המשקל( לקבוצות )בהתאם

 חישוב בוצע הממוצע, הלידה שבוע נתון על בהסתמך (.Usher & McLean, 1969) הגדילה

 גדילה טבלאות בעזרת והבטן( החזה )באזור הולדתו עם הממוצע הפג עובי של

(2001 ,Degani.) ,הוא בו ההיריון ושבוע גופו משקל של כפונקציה פג עובי ערכי התקבלו כך 

המשקל. קבוצות שבע עבור שחושבו הנתונים מרוכזים 6.1 בטבלה נולד.
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ג עובי פ

"מ(0)

 הריון גיל

)שבועות(

משקל

)גרם(
קבוצה

6 .5 6 2 5 6 0 0

‘(50 0- 75 0)
1

6 .8 8 2 6 9 0 0

‘(7 5 0 - 1 0 0 0 )
2

7 .9 0 2 9 1 2 0 0

*(1 0 0 0 - 1 2 5 0 )
3

8 .2 2 3 0 1 4 0 0

‘ (1 2 5 0 - 1 5 0 0 )
4

8 .8 5 3 2 1 7 0 0

*(1 5 0 0 - 1 7 5 0 )
5

9 .3 0 3 3 .5 2 0 0 0

*(1 7 5 0 - 2 2 0 0 )
6

1 0 .5 0 3 7 .5 3 0 0 0

‘ (2 2 0 0 - 4 0 0 0 )
7

נולד הוא בו ההיריון ושבוע משקלו של כפונקציה הפג עובי - 6.1 טבלה

ת  X קרינת ספקטרום את לאפיין בכדי מתמטיים חישובים מספר בוצעו SRS-78 תוכנת בעזר

 מטרת חומר ועובייה, הפילטרציה סוג השפופרת, מתח של כפונקציה הפג לגוף בכניסה

 החישובים לצורך הוגדרו (,4 פרק )ראה המחקר נתוני על בהסתמך האנודה. וזווית האנודה

משתנים. פרמטרים ומספר קבועים פרמטרים מספר המתמטיים

 (W) טונגסטן מטרת (,A1) אלומיניום פילטרציית עבור היו שבוצעו המתמטיים החישובים כל

 ועובי השפופרת מתח היו וחישוב חישוב בכל השתנו אשר הפרמטרים .17° של אמדה וזווית

4) שפופרת מתחי שלושה עבור בוצעו החישובים האלומיניום. פילטרציית 0, 50, 60 kV.) 

 (.mmAl 5 ,4 ,3 ,2.5 ,2) שונים פילטרציה עוביי בהן חישובים 5 בוצעו מתח, כל עבור כאשר

6 בגרף  כפי והפילטרציה השפופרת מתח של כפונקציה X^ קרינת ספקטרום תיאור 2.

.SRS-78 תוכנת חישובי מתוך שהתקבל

דוזימטריה מבוצעת עבורה הפגים מדגם קבוצת טווח *
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(kV)אנוגיה

ף ר 6 ג  חישובי מתוך והפילטרציה השפופרת מתח של נקציה1כפ X קרינת ספקטרום - 2.
78-SRS

 נתוני ובתוספת SRS-78 תוכנת מחישובי שהתקבל כפי X-7) קרינת ספקטרום על בהסתמך

 MCNP תוכנת באמצעות בוצעו אשר סימולציות תוכננו משקלו, של כפונקציה הפג בי1ע

 ומתוך ממנו וביציאה הפג לגוף בכניסה X^ קרני אלומת אחר מעקב היא הסימולציות מסרת

 פנטום הכנו הסימולציות לצורך הפג. בגוף הפוטונים אלומת בליעת של חישוב לבצע אלה

 וקבוצתו Duggan השתמשו איתו לפנטום ומאפייניו במבנהו הדומה פג" "פנטום ־ מתמט•

(2003 .,Duggan et al) ה- גבישי למיקום בהתאם הסימולציות בוצעו ואיתו TLD .במחקר

 וצילומי בטן צילומי חזה, )צילומי צילום פרוצדורות שלוש רק נבחנו שבמחקר העובדה בשל

 הפנטום וראש. צוואר ,0יד״ ללא העליון הגוף חלק את רק דימה שתוכנן הפנטום ובטן(, חזה

 דימה אשר פנימי וחלק רכה רקמה תווך דימה אשר חיצוני חלק - מלבניים חלקים שני הכיל

6 )איור הריאות את  הבחירה כמים. הוגדרו הפנטום חלקי שני הסימולציות, בחישובי (.3.

8 מ־ הפג של גופו מורכב לידתו שעם משום נעשתה במים 0 9 עד % 2  מים %

(2002 ,Avroy &  Richard.) שני עבור הוגדרו האפשר, ככל מדויקות תוצאות להשיג בכדי 

בצפיפות היה הרקמה( )דמוי החיצוני החלק - שונות מים ת1צפיפוי הפנטום חלקי
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p ^ l g r / c m* בצפיפות היה ריאות( )דמוי הפנימי החלק ואילו p  =  Q .S g r jc m  )מחצית 3

& Avroy.)), 2002) רקמה מכילה מחציתן רק לכן אוויר, מכילה הפג ריאות מנפח  Richard

Y

6 איור פנימי( )חלק חיצוני(!ריאות )חלק רקמה המדמים חלקים משני המורכב פג פנטום ־ 3.

 לכן, משקל. קבוצות לשבע הפגים חולקו הבליעה, חישובי לצורך לעיל, שפורט כפי

 שבעת '.,פג "פנטום על הסתמכו אשר שונים פנטומים שבעה תוכננו MCNP לסימולציות

 והגדרות פנימי( וחלק חיצוני )חלק שלהם המבנה צורת מבחינת זהים היו הפנטומים

 ופנטום פנטום כל במידותיהם. שונים היו אך חלק(, לכל שונה מים )צפיפות שלהם הצפיפות

6 בטבלה אחר. במשקל פג דימה מהשבעה, מתוך  שבעת של המאפיינים מרוכזים 2.

הסימולציות. לצורך שתוכננו הפנטומים

1....7) פנטום שכל כך תוכננו הסימולציות ,2 1) קרני אלומת במרכז הוצב (3, 0 7 

1 של (FSD) ובמרחק פוטונים( 0 6 )איור מהמקור "מ0 0  נחשף פנטום כל בסימולציות, (.4.

 כל עבור (.kV 60 ,50 ,40) שונים שפופרת מתחי משלושה נוצר אשר X קרינת לספקטרום

 (.mmAl 5 ,4 ,3 ,2.5 ,2) שונים פילטרציה עוביי נקבעו בהן סימולציות חמש בוצעו מתח,

1 זה בחלק בוצעו ה"כ0 0 שונות. MCNP סימולציות 5
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עובי
 Z ציר

־־מ<0)

אורך
X.VX

גובה
Y ציר

)°"מ(

חלק
הפנסום

משקל
)גרם(

פנטום

6.60 20 10
חיצוני חלק 600 1

3.30 20 10 פנימי חלק

6.88 20 10
חיצוני חלק 900 2

3.44 20 10 פנימי חלק

7.90 20 10
חיצוני חלק 1200 3

3.95 20 10 פנימי חלק

8.22 20 10
חיצוני חלק 1400 4

4.11 20 10 פנימי חלק

8.85 20 10
חיצוני חלק 1700 5

4.43 20 10 פנימי חלק

9.30 20 10
חיצוני חלק 20 00 6

4.65 20 10 פנימי חלק

10.50 20 10
חיצוני חלק 3000 7

5.25 20 10 פנימי חלק

6 טבלה MCNP סימולציות לצורך פג פנטומי שבעה מאפייני - 2.

X קרני אלומת

6 איור צד מבט ,X-n קרני אלומת במרכז קם1הממ פג פנטום • 4.
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1 ה־ מתוך סימולציה בכל 0  שני פני על הפוטונים אלומת שנוף של מדידות שתי בוצעו ,5

6 )באיור משטחים : המדידה( משטחי שני של גרפי תיאור ,5.

^ קרני אלומת חודרת אליו הקדמי הפנים משטח פני על שטף ־ א מדידה • • ה

 קרני אלומת יוצאת ממנו האחורי הפנים משטח פני על שטף ־ ב מדידה •

הפנטום. את שעברה לאחר

משטח

אחורי

ד אלומת X •3ק

6 איור צד מבט מהפנטום, וביציאה בכניסה הפוטונים אלומת מדידת משטחי - 5.

 הבליעה אחוז של חישוב בוצע הפוטונים, אלומת שטף מדידות שתי של היחס מתוך

ף הפילטרציה. ועובי הרנטגן שפופרת מתח הפג, משקל של כפונקציה ר 6 בג  דוגמא מובאת 3.

3) 7 פנטום עבור שבוצעה סימולציה לתוצאת ,0 0 גרם(. 0

1.0 -1

6 שפופרת: מתח 0 kv 
2mm A פילטרציה: l

6 0  * V

ף ר 6 ג 3) 7 פנטום עבור שבוצעה X קר׳נת לבליעת סימולציה תוצאות - 3. ,0 0 גרם(. 0

 עקב אולם פוטונים. לשטף התייחסה הסימולציות מתוך החישובית ההערכה כאמור

 בתחום לאוויר קרינה למנת הפוטונים שטף בין הקשר של ~(2 )פקטור היחסית המונוטוניות

& Johns, 1983) הרלוונטי האנרגיות  Cunningham) הנמוכות האנרגיות שזנב העובדה ועקב 

 הקשיית אפקט כך ומשום במכונה הפילטרציה ,יד על נחתך הרנטגן שפופרת בספקטרום

מעבר האלומה שטף שבין ההבדל את להזניח לנכון מצאנו משמעותי, אינו הפג דרך ב
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 את גם סביר באופן מייצגות השטף שסימולציות ולקבוע הקרינה מנת לבין בפנטום הפוטונים

הקרינה. מנת

 השפופרת מתח הפג, משקל של כפונקציה (N) בליעה לאחר הקרינה מנות אחוז

ת שחושבו כפי והפילטרציה 6 בטבלה מסוכמים הסימולציות בעזר .3.

7 5 0 -1 0 0 גרם 0
2 פנטום

_________בליעה לאחר קרינה מכת אחת_______
ת מתח פילטרציה שפופר

(mm Al) 40kV  5 0  kV 60kV

2 0.27 0.33 0.37
2.5 0.28 0.35 0.38
3 0.30 0.36 0.40
4 0.32 0.38 0.41
5 0.33 0.39 0.43

5 0 0 -7 5 גרם 0
1 פנטום

_________בליעה לאחר קריכה מכת אחת________
ת מתח פילטרציה שפופר

(mm Al) 40kV  50kV 60kV

2 0.28 0.34 0.38
2.5 0.30 0.36 0.40
3 0.31 0.37 0.41
4 0.33 0.39 0.43
5 0.35 0.41 0.44

1 2 5 0 -1 5 0  גרם 0
4 פנטום

בליעה לאחר קרינה מכת אחת
ת מתם פר פילטרציה שפו

(mm Al) 40kV  50kV 60kV

2 0 . 2 1 0.27 0.31
2.5 0 . 2 2 0.28 0.32
3 0.24 0.29 0.33
4 0.25 0.31 0.35
5 0.27 0.33 0.36

1 0 0 0 -1 2 5  גרם 0
3 פנטום

_________בליעה לאחר קרינה מכת אחת_________
ת מתח פילטרציה שפופר

(mm Al) 40kV  50kV 60kV

2 0 . 2 2 0.28 0.32
2.5 0.24 0.30 0.34
3 0.25 0.31 0.35
4 0.27 0.33 0.36
5 0.28 0.34 0.38

1 7 5 0 -2 2 0 גרם 0
6 פנטום

_________!ליער. לאחר קרינה מבת אחוז_______
ת מתח פר פילטרציה שפו

(mm Al) 40kV  50kV  60kV

2 0.17 0.23 0.27
2.5 0.16 0.24 0.28
3 0 . 2 0 0.25 0.29
4 0 . 2 1 0.27 0.30
5 0.23 0.28 0.32

1 5 0 0 -1 7 5  גרם 0
5 פנטום

_________גליער■ לאחר קרינד. מנת אחוז_________
ת מתח פר פילטרציה שפו

(mm Al) 40kV  50kV 60kV

2 0.19 0.25 0.28
2.5 0 . 2 0 0.26 0.30
3 0 . 2 1 0.27 0.31
4 0.23 0.29 0.32
5 0.24 0.30 0.33

2 2 0 0 -4 0 0  גרם 0
7 פנטום

_________בליעה לאחר קרינה מנת אחוז_________
ת מתח פר פילטרציה שפו

(mm Al) 40kV  50kV 60kV

2 0.14 0.19 0.23
2.5 0.15 0 . 2 0 0.24
3 0.16 0 . 2 1 0.25
4 0.17 0.23 0.26
5 0.19 0.24 0.27

6 טבלה  הפעלת ופרמטרי הפג משקל של כפונקציה (N) בליעה לאחר הקרינה מנת אחוז ־ 3.

הרנטגן מכונת

65



 בפרוצדורת צילומים לעומת AP בפרוצדורת צילומים עבור שונה האפקטיבית הקרינה מנת

PA, כדוגמת שונים פרסומים על מתבססת זו, קביעה לגוף. בכניסה חשיפה אותה עבור 

1994 NRPB-R279 1996 -1 NRPB-R262 ת מחשב וסימולציות מדידות על וכן  תוכנת בעזר

PCXMC אותם עבור כי נימצא והסימולציות המדידות מתוך זה. מחקר במהלך נעשו אשר 

 מנת צילום, גבולות ואותם לגוף( בכניסה הקרינה מנת על )המשפיעים הקרנה פרמטרי

 בין השוני .PA או AP בפרוצדורת צילום נעשה אם תשתנה האפקטיבית הקרינה

 המגיעה הקרינה למנת האיברים נחשפים שבה ובדרך בהבדל בעיקר נובע הפרוצדורות

 הגב, לעבר הגוף מחזית הוא ההקרנה כיוון בה AP שבפרוצדורת בעוד הרנטגן. משפופרת

 התירס, בלוטת רבייה, אברי - כדוגמת לקרינה הרגישים באיברים ישירות פוגעת שהיא כך

 מכיוון חודרת הקרינה בה ,PA שבפרוצדורת הרי (,ICRP, 1991) אחרים ואיברים השדיים

 רק אליהם מגיע והיא הנ״ל הרגישים באיברים ישירות פוגעת אינה הקרינה הבטן, אל הגב

 להבין ניתן המתרחש, לתהליך זה הסבר מתוך הגוף. בתווך חלקית ונבלעה שעברה לאחר

 אותה )עבור PA בצילומי מאשר יותר גבוהה AP בצילומי האפקטיבית הקרינה מנת מדוע

אלומה(. גבולות ואותם לגוף בכניסה קרינה מנת

שב כדי  מנת על (PA -1 AP) הצילום פרוצדורות שתי בין הקרינה מנות בערכי היחס מהו לח

ת מחשב סימולציות מספר בוצעו יותר, מדויקים קרינה מנות חישובי לבצע עזר  תוכנת ב

PCXMC צילום לפרוצדורות AP ופרוצדורות PA זו, השוואה מתוך ביניהן. השוואה ובוצעה 

 קבוצות שבע עבור בוצעו הסימולציות (.q כ־ )מסומן הפרוצדורות שתי בין היחס התקבל

 לצילומי PA -1 AP סימולציות בוצעו משקל, קבוצת כל עבור .6.1 בפרק שנבחרו כפי משקל

 מתחי שלושה עבור סימולציות בוצעו צילום, סוג כל עבור ובטן. חזה וצילומי בטן צילומי חזה,

4) שפופרת 0, 50, 60 kV,) פילטרציה עוב״ בהן סימולציות חמש בוצעו מתח, כל עבור כאשר 

2.) 0) שונים ,2 .5, 3 , 4, 5 mmAl2 זה בחלק נעשו ה"כ 1 שונות. סימולציות 0

 בוצעו הנ״ל הסימולציות בכל חושבו אשר הקרינה מנות משותף, ומכנה השוואה לאפשר כדי

זהים: סימולציה מאפייני עבור

ובטן(. )חזה/בטן/חזה בודד צילום א.

 האלומה לגבולות )זהה הבינלאומיות להמלצות בהתאם הקרינה אלומת גבולות ב.

(.5.3.1 בפרק שימוש נעשה איתם

1 הפג גוף לפני - שפופרת מוקד מרחק ג. 0 "מ.0 0

.17° אמדה זווית ד.

1 ה. 0 פוטונים. היסטוריות 7

6.3 ת בערכי היחס .2. ה מנ A צילום ־ הקרינ P לעומת P A
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 יחסית חושבו התוכנה ידי על שהתקבלו לאיברים האקוויוולנטית הקרינה מנות .1

 אלומת של המרכזי הציר בה בנקודה הפג, לגוף בכניסה lmGy של אוויר לקרמה

לגופו. חודרת קרני

 כפי לאיברים השקלול מקדמי על הסתמכות תוך מחושבת האפקטיבית הקרינה מנת ז.

(.ICRP, 1991) ICRP - ידי על שניתנו

 מנות של השוואה בוצעה הצילומים, סוגי שלושת עבור שבוצעו הסימולציות מתוך כאמור,

 פרוצדורות לבין AP פרוצדורות עבור האפקטיביות הקרינה מנות בין היחס וחושב הקרינה

PA. היחס (q=PA/AP) הצילום פרוצדורות שת• בין (PA -1 AP) הפג, משקל של כפונקציה 

ת שחושבו כפי והפילטרציה, השפופרת מתח בטבלה מסוכמים זה, בחלק הסימולציות בעזר

6  כמעט היחס מסוים, במתח מסוימת משקל קבוצת עבור כי נימצא הסימולציות מתוך .4.

± מ- הקטנה )סטייה השונות הפילטרציות עבור וזהה 6 בטבלה לכן, (.0.02  עבור q ערכי ,4.

 ועד mmAl 2 מ- הנעה פילטרציה כל עבור נכונים והם ממוצעים ערכים הם ומתח משקל כל

5 mmAl 3 של בדיוק %.

ה צילום טן חז וב .בטן צילום ה צילום חז

4 0  50  60 4 0  50  60 4 0  50  60
ת ותוו פר  (kV) שפו

משקל

0 .6 9  0 .7 4  0 .7 7 0 .6 6  0.71 0 .7 4 0.71 0 .7 3  0 .7 5
1 פנטום

5 0 0 -7 5 גרם 0

0 .6 6  0.71  0 .7 4 0 .6 3  0 .6 8  0 .7 2  0 .6 8  0.71 0 .7 3

2 פנטום

7 5 0 -1 0 0 גרם 0

0 .6 4  0 .6 9  0 .7 3  0 .6 2  0 .6 7  0 .7 0 0 .6 7  0.71  0 .7 2

 3 פנטום

1 0 0 0 -1 2 5 גרם 0

0 .6 3  0 .6 8  0.71 0.61  0 .6 6  0 .6 9 0 .6 8  0 .7 0  0 .7 2

 4 פנטום

1 25 0-1 50 גרם 0

0.61  0 .6 6  0 .6 9 0 .5 9  0 .6 5  0 .6 8 0 .6 6  0 .6 9  0.71

 5 פנטום

1 5 0 0 -1 7 5 גרם 0

0 .6 0  0 .6 4  0 .6 8

I
0 .5 8  0 .6 3  0 .6 7  0 .6 6  0 .6 9  0 .7 0

6 פנטום

1 75 0-2 20 גרם 0

0 .5 7  0 .6 2  0 .6 6 0 .5 5  0.61 0 .6 4  0 .6 3  0 .6 6  0 .6 8

 7 פנטום

2 2 0 0 -4 0 0 גרם 0

6 טבלה  כפונקציה ,AP פרוצדורת לעומת PA פרוצדורת - (q) הקרינה מנת ערכי יחס - 4.

הרנטגן מכונת הפעלת ופרמטרי הפג משקל של
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6  לגוף בכניסה באוויר הממוצעת הקרינה מנת לחישוב אלגוריתם .4.
הפג

שב כדי ת והאפקטיביות האקוויוולנטיות הקרינה מנות את לח  PCXMC תוכנת בעזר

 להזין היה נדרש ,TLD ה- גבישי באמצעות בוצעו אשר אמיתיות קרינה מדידות על בהסתמך

 בוצעו לא לפג בהם במקרים כאמור הפג. לגוף בכניסה באוויר הקרינה מנת את לתוכנה

 באופן לקבל היה ניתן שלא בכך קושי התעורר (PA או AP) בלבד אחת בפרוצדורה צילומים

 אשר ייחודי אלגוריתם לפתח צורך היה ולכן לגוף בכניסה הקרינה מנת את מהגבישים ישיר

זה. למצב מענה ייתן

 גופו צידי משני TLD גבישי שני מודבקים הפג שעל היסוד הנחת מתוך פותח האלגוריתם

 של ידיעתם ומתוך הפג נחשף אליהם הקרינה מנות את מודדים אלה וגבישים וגב( )בטן

פרמטרים: מספר

.TLD! גביש ידי על שנמדדה כפי הקרינה מנת ־ d! א.

d ב. .TLD2 גביש ידי על שנמדדה כפי הקרינה מנת - 2

D - 0 ג. Tהגבישים. שני ידי על שנמדדה כפי הקרינה מנת ה"כ

יחדיו(. PA ובפרוצדורת AP )בפרוצדורת הפג שעבר צילומים ה"כT - 0 ד.

דרך קרני אלומת ממעבר כתוצאה בליעה לאחר שנשארה הקרינה מנת אחוז - N ה.

6 בטבלה ומוצגים 6.2.1 בפרק חושבו N משקלו)ערכי של כפונקציה הפג גוף .3.)

6 בפרק חושבו q )ערכי PA צילום לעומת AP בצילום הקרינה מנת בערכי היחס ־ q ו. .2 .2

6 בטבלה ומוצגים .4.)

נוספים: פרמטרים מספר באלגוריתם

AP בפרוצדורת צילום עבור לגוף בכניסה הקרינה מנת - d ap א•

d ב. PA בפרוצדורת צילום עבור לגוף בכניסה הקרינה מנת ־ PA

AP בפרוצדורת צילומים מספר - a ג.

PA בפרוצדורת צילומים מספר - p ד.

.AP מכיוון אחד צילום עבור האפקטיבית הקרינה מנת - Deff! ה.

.PA ו- AP בפרוצדורת צילומים מספר עבור האפקטיבית הקרינה מנת ה"כDefrT0ta1 - 0 י•

6.1 dx = dAP ■ a + dPA • p - N

6.2 d2 = dAP ■a-N + dPA • p
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 מנת את )כלומר ההקרנה פרמסרי את משנה אינו הרנסגן סכנאי בפגיה, רנסגן צילום בזמן

כי: ולומר לקבוע ניתן לכן .PA או AP בפרוצדורת הוא הצילום באם הקרינה(

6.3

6 נוסחה בהפעלת נקבל: 6.2 -1 6.1 נוסחאות על 3.

6.4 dl =d-a + d - p - N  = dx(a + p - N )

6.5 d2 =d •a■ N + d ■ p  = dx(a■ N  + p)

תהיה: הגבישים שני ידי על שנמדדה כפי הקרינה מנת כ,יסה

6.6 Dr =dl +d2 =dx(a  + p - N  + a-N + p) = dx(a + p)x( \  + N) = d x T x ( \  + N )

6.7

 ההקרנה פרוצדורות לשתי וזהה לגוף בכניסה קרינה מנת )המבסאת d הקרינה מנת מתוך

(1 AP־ PA) האפקטיבית הקרינה מנת תתקבל ,6.7 בנוסחה מחושבת שהיא כפי (Dem) 

 צילומים עבור שונה האפקטיבית הקרינה שמנת בכך בהתחשב .אחד צילום עבור

 לגוף(, בכניסה קרינה מנת אותה )עבור PA בפרוצדורת צילומים לעומת AP בפרוצדורת

 בצילום האפקטיבית הקרינה מנת בערכי היחס את מבטא זה, משתנה .q - המשתנה הוגדר

AP צילום לעומת PA . *ערכ q 6.4 בטבלה ומוצגים 6.2.2 בפרק חושבו.

 PA -1 AP) מפרוצדורות )המתקבלת האפקטיבית המנה ה"כ0 לחישוב להגיע מטרתנו

 (DeffTotaO האפקטיבית הקרינה מנת ה"כ0 לפיכך, .AP מפרוצדורות החשיפה של במונחים

תהיה: PA ובפרוצדורת AP בפרוצדורת צילומים מספר עובר הפג בו האמיתי המקרה עבור

6-8 Deffrota, = D effra + Deffi-p-q = D ^ x { a  +p-q)

effTotalD.
= (a + p -q )6.9
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 עליה כלומר, לגוף. בכניסה הקרינה ממנת ליניארי באופן מושפעת האפקטיבית הקרינה מנת

 הקרינה במנת בהתאמה ירידה או לעליה איתה תביא לגוף בכניסה הקרינה במנת ירידה או

 האפקטיבית הקרינה מנת בין היחסים שיווין פי על לכן, פרופורציונאלי. באופן האפקטיבית

6 )נוסחה לגוף בכניסה למנה כי: לומר ניתן (9.

6 1 0 i!12!2L = (a + p . q ) => d lnTotal = d  x  ( a  +  p  ■ q)
d

 צילומים מספר עבור לגוף בכניסה הקרינה מנת ה"כ0 את המבטא ערך הוא dinTota1 כאשר

 כתוצאה לפג האפקטיבית הקרינה מנת את לחשב ניתן שלפיו ,AP בפרוצדורת הפג שעבר

.PA בפרוצדורת והן AP בפרוצדורת הן הצילומים, מסה״כ

 לגוף בכניסה הקרינה מנת את (djnT0ta1) לגיף בכניסה הקרינה מנת ה"כ0 מתוך לחשב כדי

הפג: עבר אותם הצילומים בסה״כ זו קרינה מנת את לחלק יש אחד צילום עבור

6.1! d. = d‘nTolal = d x (a + P ' ^1/11

אחד צילום עבור הפג לגוף בכניסה הקרינה מנת את המבטא ערך הוא  din! כאשר 

מסה״כ כתוצאה לפג האפקטיבית הקרינה מנת את לחשב ניתן שלפיו  ,AP בפרוצדורת

.PA בפרוצדורת והן  AP ,בפרוצדורת הן הצילומים

נקבל: 6.11 בנוסחה 6.7 נוסחה בהצבת

x(a + p -q )
dץ t

Tx ( \  + N)
,̂ inX6.12

Dt x(a + p-q)  
T2 x(\ + N)
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6 נוסחה מתוך  כפי (.dinl) לגוף בכניסה לצילום הממוצעת הקרינה מנת מתקבלת 12.

 באוויר הקרינה מנת נדרשת PCXMC תוכנת בעזרת הסימולציות לביצוע לעיל שהוזכר

פעולות: מספר לבצע נדרש זו קרינה מנת את למצוא בכדי (.Rinl) הפג לגוף בכניסה

 המיוחד כיול מקדם בעזרת TLD ה- גביש ידי על שנמדדה כפי הקרינה מנת תיקון א.

הנדונות. באנרגיות להקרנות

באוויר. למנה בגוף נבלעת ממנה dM הקרינה מנת יחידות המרת ב.

.TLD ה- גבישי שני ידי על הנמדדת מפוזרת הקרינה מרכיב הסרת ג.

כיול מקדט בעזרת TLD ה־ גביש ידי על שנמדדה כפי הקרינה מנת תיקון א.

 ידי על נמדדה אשר הקרינה למנת תיקון לבצע יש (,6.2.2 )סעיף 6.2 בפרק לעיל שפורט כפי

 כי נימצא לעיל, שפורטו כפי וחישובים מדידות לאחר כיול. מקדם בעזרת TLD^ גבישי

 )נוסחה 1.210 של בערך הוא השתמשנו בהם המדידה למערכות המותאם (F) הכיול מקדם

הנ״ל. במקדם מחולקת מנה שכל כך מבוצע הקרינה מנת תיקון (.6.13

1.21 = 6.13 F

באוויר למנה בגוף נבלעת ממנה din1 הקרינה מנת יחידות המרת ב.

 לאחר באוויר נבלעת קרינה מנת היא הגבישים קריאת מערכת ידי על הניתנת הקרינה מנת

 באוויר החשיפה את להמיר יש (.R) מחשיפה המערכת ידי על אוטומטי באופן שהומרה

 בגורם לכפול צורך יש כך לשם (,Gy) גריי ביחידות באוויר קרינה למנת רנטגן ביחידות

הבאה: בנוסחה המתואר המעבר

3 x Exposure (Roentgen)6.14־ Dose in air (Gy) = 8.69 xlO

 TLD גבישי מדידת מתוך (Gy )ביחידות באוויר חשיפה למנת ברקמה נבלעת ממנה המעבר

 בנוסחה נתון א(, )סעיף הכיול במקדם התחשבות תוך גבישים לקריאת המערכת בעזרת

הבאה:

3 10 8 69x
x Exposure (Roentgen)----------6.15 Dose in air (Gy) = —

F

TLD ה־ גבישי שני ידי על הנמדדת המפוזרת הקרינה מרכיב הסרת ג.

6 נוסחה מתוך  מצילום כתוצאה הפג של לגופו החודרת הקרינה מנת את לחשב ניתן ,12.

כוללת TLD ה- גבישי מדידות על המבוססת ,DT הכללית הקרינה מנת .AP בפרוצדורת אחד
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 כנתון דורשת ,PCXMC תוכנת (.B.S.F - Back Scatter Factors) לאחור פיזורים בתוכה

אחורי. פיזור ללא (RM) הפג לגוף החודרת האמיתית הממוצעת הקרינה מנת את כניסה

 המשפיעים דומיננטיים פיזורים שני קיימים כי נמצא זה מחקר עבור שנעשו מדידות מתוך

 הנובע ופיזור (B.S.FP) הפג מגוף הנובע פיזור : TLD ה- גבישי בקריאת ונכללים

(.B.S.Fa) הפג שוכב עליו והמזרון מהאינקובטור

 פג דימה אשר מים פנטום הוקרן בהן מדידות מספר בוצעו הנ״ל, הערכים את למצוא בכדי

חלקים: בשני בוצעו המדידות .X קרני בעזרת

 עבור שנייה ופעם באוויר TLD גבישי מספר עבור אחת פעם הקרנה בוצעה בו - א חלק

 מקדם את לחשב היה ניתן הנ״ל, המדידות שתי יחס מתוך לפנטום. שהוצמדו TLD גבישי

הפג. של מגופו נובע אשר לאחור הפיזור

 על הוצב הפנטום כאשר ה־נברד גבישי עליו לפנטום אחת פעם הקרנה בוצעה בו - ב חלק

 המתקן ללא המדידות בוצעו שנייה ופעם אינקובטור ומזרון אינקובטור דימה אשר מתקן

 הנובע לאחור הפיזור מקדם את לחשב היה ניתן הנ״ל, המדידות שתי בין היחס מתוך הנ״ל.

הפג. שוכב עליו והמזרון מהאינקובטור

 הממוצע לאחור הפיזור מקדם כי נמצא זה, מחקר עבור שנעשו והמדידות החישובים מתוך

 הנובע הממוצע לאחור הפיזור ומקדם .B.S.FP=1.3 : הוא הפג של מגופו הנובע

.B.S.Fa=1.32 : הוא הפג שוכב עליו והמזרון מהאינקובטור

 Boal et al. 2000, Sutton et al. 1998, Armpilia et al. 2002, )כדוגמת: מחקרים מספר

,1994 .Mooney & Thomas 1998, Chappie et al) סימולציות ביצעו ו/או חישבו ו/או מדדו 

 נע שונים, שפופרת ומתחי פג משקלי עבור לאחור, הפיזור מקדם ערכי כ׳ ומצאו מחשב

בתחום. הן תוצאותינו כלומר, .1.1 -1.36 של: בטווח

 אחד שגביש בעוד המידה. באותה הגבישים שני על משפיעים אינם לאחור הפיזור מקדמי

 מהאינקובטור הנובע מהפזור ורק אך מושפע השני הגביש הפג, מגוף הנובע מהפיזור מושפע

 אחת בפרוצדורה צילומים בוצעו לא לפג בהם במקרים בהתחשב הפג. שוכב עליו והמזרון

 מקדם חושב התחתון הגביש ומיהו העליון הגביש מיהו לדעת יכולת ואין (PA או AP) בלבד

נגדיר: שנמצאו. הפיזור מקדמי שני את בתוכו מכיל אשר (B.S.FAv)ממוצע לאחור פיזור

1.3 =6.16 B.S.Fi =B.S.Fp
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6 נוסחאות בשילוב 6 ו- 15.  האמיתית הממוצעת הקרינה מנת את נקבל 6.12 נוסחה עם 18.

 הראשונית בקביעה התחשבות וללא פיזורים ללא הפג לגוף החודרת אחד, מצילום באוויר

התחתון. הגביש ומיהו העליון הגביש מיהו המגדירה

_ 8.69x103 DTx(a+p-q) 

^ B.S.FAyx~ ״׳ F X T2x (\+N)
6.19

S.69xl<r’ x Dr x ( a + P ‘, ) = 5 4 S x W i x DTx(a+P-q) 
x1.21 T2x(\+N) T2x(\+N)׳׳י1 1.31

6 נוסחה בעזרת  הפג לגוף החודרת באוויר האמיתית הממוצעת הקרינה מנת את נימצא 19.

 נחשפים אליה הקרינה מנת של הערכה לבצע נוכל מחשב בסימולציות שימוש תוך וממנה

אשפוזם. במהלך הפגים



 בפגיה אשפוזם במהלך בישראל לפגים הקרינה מנת הערכת .7
X לקרינת מחשיפתם כתוצאה

 מחושבת X לקרינת מחשיפתן כתוצאה בפגיה אשפוזו במהלך לפג הקרינה מנת הערכת

 ישירה הבלתי X^ קרינת מנת מופחתת ממנה הפג לגוף ה0בכני הקרינה מנת ידיעת מתוך

הפג. של בסביבתו הנמצאים אחרים פגים של מצילומם הנובעת

בפגיה אחרים פגים של מצילומם כתוצאה לקרינה חשיפה .7.1

 אחרים פגים צילומי עקב ישירה* בלתי X לקרינת הפגים נחשפים בפגיה, אשפוזם במהלך

עוברים. הם אותם מהצילומים כתוצאה X לקרני לחשיפה בנוסף וזאת בסביבתם

 לטכנאי שמלבד כך הפגיה, מאזור יוצאים הרפואי והצוות ההורים/מלווים רנטגן, צילום בזמן

 האחרים הפגים ורק אך בפגיה הצילום בזמן נשארים מתאים, הגנה באמצעי המצויד הרנטגן

 צילום את עובר אשר לפג בסמוך המאושפזים הפגים של נוכחותם המצולם. לפג בנוסף

 X מקרינת נובעת זו ישירה בלתי קרינה ■שירה. בלתי X לקרינת לחשיפתם גורמת הרנטגן,

 ומקרינה כלשהו אחר בחומר ו/או המצולם הפג בגוף פגיעתה בעת המתפזרת ישירה

הישירה. באלומה כלולים שאינם הכיוונים שאר לכל ההקרנה משפופרת שדולפת

 מחשיפה כתוצאה הקרינה מנת של שונות מדידות 39 בוצעו זה, בחיבור המתואר במחקר

 לתהליך בהתאם וכוילו נבחרו הגבישים .TLD100 גבישי 58 בעזרת ישירה בלתי X לקרינת

20 )בממוצע שונים זמן לפרקי והוצבו 6.2 בפרק המפורט  במספר ימים( 1-39 טווח: ימים, 3.

 מטר 1 כ- של במרחק הוצבו הגבישים במחקר. השתתפו אשר הפגיות בחמשת מקומות

 ואושפזו צולמו שלא פגים ועל רנטגן צילומי עברו אשר הפגים שהו בהם מאינקובטורים

 האלומה בכיוון מוקמו לא שהם כך בוצעה הגבישים הצבת המחקר. שהשתתפו לפגים בסמוך

הרצפה. לכיוון תמיד הוא הצילום כיוון כי הנחה ומתוך צילום בזמן הישירה

 כתוצאה בפגיה אחד ליום הממוצעת הקרינה מנת כי נימצא המדידות ממצאי ניתוח לאחר

 היא: אחרים פגים של צילומם בזמן בפגיה הפג של שהייתו בעקבות ישירה, בלתי מקרינה

1.83 ± 0.9 jjSv/Day, 0.2-3.9 : טווח fjSv/Day.

 כ׳ נימצא במחקר, השתתפו אשר הרפואיים המרכזים בחמשת מייצג רפואי צוות עם משיחה

את להמיר בכדי נדרש זה נתון רנטגן. צילומי כארבעה יום בכל בפגיות מבוצעים בממוצע

ריאונלוס״ה. כל חשופה אליה הטבעית הסביבתית הרקע לקרינת קשר ללא *
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 למנת שנמצאה, כפי ישירה בלתי מקרינה כתוצאה בפגיה אחד ליום הממוצעת הקרינה מנת

 כתוצאה בפגיה אחד לצילום הממוצעת קרינה מנת מכאן, .אחד לצילום ממוצעת קרינה

 כפי אחרים פגים של צילומם בזמן בפגיה הפג של שהייתו בעקבות ישירה, בלתי מקרינה

ם/^/ כ- היא שחושבה .0.457 צילו

 Poznanski et al. 1974 -1 Duetting et al. 1999 ,Milkovic et al. 2000 : כדוגמת מחקרים

 בזמן .אחד מצילום כתוצאה פגים נחשפים אליה ישירה הבלתי הקרינה כמות את העריכו

 הקרינה מנות את מדדו וקבוצתו Milkovic אחרים. פגים של צילומם בעת בפגיה שהותם

 זה( במחקר שימוש נעשה איתם TLD100 ה- גבישי )לעומת TLD700 גבישי בעזרת

(2000 .,Milkovic et al.) בציר בפגיה שונים באזורים הקבוצה מדדה אשר הקרינה מנות 

 בזמן לרצפה )המכוונת הניידת הרנטגן ממכונת מסר 1 כ- של במרחק לרצפה האופקי

 הקרינה מנות את מדדו וקבוצתו Duetting אחד. צילום עבור mSv 0.06-0.09 היו: הצילום(

 מדדה אשר הקרינה מנת (.Duetting et al,. 1999) מוליכים חצי וגלאים •און תאי בעזרת

 )בזמן הניידת הרנטגן ממכונת מסר 2.2 כ־ של במרחק לרצפה האופקי בציר הקבוצה

 של במרחק הקבוצה שביצעה נוספת במדידה אחד. צילום עבור 7Sv/ 0.071 הייתה: הצילום(

 לרצפה האנכי בציר מדידות אחד. צילום עבור 7Sv/ 0.24 הייתה: הקרינה מנת מטר, 1.2 כ-

 וקבוצתו Poznanski של במדידותיהם למדידה. ניתנות שאינן נמוכות קרינה מנות הראו

 של במרחק לרצפה האופקי בציר הקרינה מנת (,Poznanski et al,. 1974)•און תאי בעזרת

0 מ- נמוכה הייתה הצילום( )בזמן הנ״דת הרנטגן ממכונת מטר 0.3 מ- למעלה .70/7Sv עבור 

אחד. צילום

.7.1 בטבלה נמצאת לעיל, שפורטו המחקרים תוצאות לעומת המחקר תוצאות השוואת

קרינה קרינה ק ה מרח מדיד

ת תי ב בי ס ת תי ב בי ס ת ר פ פו ש ה מ גלאי סוג קר ח מ

(^S v/dm) (fjSylm 'i'v) )מטר(

1.830 ~ 0 .457 - 1 TLD 100 נוכחי מחקר

- < 0.700 > 0 .3 יאון תאי Poznanski et al., 1974

-
0.071

0.240

- 2.2 

~ 1.2

 ׳און תאי
 חצי וגלאים

מוליכים

Duetting et al., 1999

- 60-90 - 1 TLD 700 Milkovic et al., 2000

*
בפגיה ליום צילומים ארבעה של ממוצע עבור חושב

 בזמן בפגיה משהייתם כתוצאה פגים נחשפים אליה ישירה בלתי X קרינת - 7.1 טבלה
אחרים. מחקרים תוצאות לעומת הנוכחי המחקר תוצאות השוואת אחר, פג צילום
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 השונות, המדידה משיטות הנראה ככל נובע הנ״ל המחקרים בין הקרינה במנות ההבדלים

 קרני אלומת בעוצמת שוני שונות, מדידה גיאומטריות השתמשו, איתם הקרינה גלאי רגישות

 תוצאותינו כי לראות ניתן 7.1 טבלה מתוך ועוד. השונות הרנטגן ממכונות הופקה אשר

בתחום. נמצאות

 שהותם בעת הפגים נחשפים אליה ישירה הבלתי X^ קרינת עבור שנמצאו הנתונים מתוך

 נמוכות. אחד יום עבור הקרינה מנות כי לקבוע ניתן אחרים, פגים של צילומם בזמן בפגיה

 fjS 14\ כ- היא ישראל אוכלוסיית חשופה אליה הממוצעת הטבעית הסביבתית הרקע קרינת

 רק אליה ביחס מהווה שנמצאה, כפי ישירה הבלתי הסביבתית הקרינה שמנת כך ליום,

כעשירית.

 אשר אחר לפג בשכנות פג של משהותו כתוצאה היומית הקרינה שמנת למרות כי לציין חשוב

 1,500 מ- נמוך לידתם שמשקל קטנים שפגים בחשבון ניקח שאם הרי נמוכה, צילום עובר

 גרם 1,500 מ- גבוה לידתם משקל אשר ופגים בממוצע ימים 47 כ־ בפגיה מאושפזים גרם

 אליה הקרינה מנת כי נקבל (,Neonatal, 2003) בממוצע ימים 16 כ- בפגיה מאושפזים

ם נחשפים ה כתוצאה הפגי שיפ ח 3 כ־ תהיה אשפוזם בתום ישירה בלתי מ 0 fjSv  -1 8 6  jjSv 

בהתאמה.

הפג לגוף בכניסה באוויר הממוצעת הקרינה מנת .7.2

על: בהסתמך חושבה הפג, לגוף בכניסה באוויר הממוצעת הקרינה מנת הערכת

 לגוף הוצמדו אשר TLD100 גבישי בעזרת הרנטגן קרינת מנת של •שירות מדידות •

(.6.1 בפרק הרחבה )ראה הפג

 מתמטיות מחשב סימולציות על המתבסס הקרינה מנת לחישוב באלגוריתם שימוש •

(.6.4 בפרק הרחבה )ראה

 בפגיה משהייתם כתוצאה הפגים נחשפים אליה ישירה הבלתי הקרינה מנת הפחתת •

׳111ה-נ גבישי בעזרת נמדדה אשר הקרינה ממנת אחרים פגים של צילומם בזמן

(.7.1 בפרק הרחבה )ראה

 מחושבות שהן כפי הקרינה מנות תוצאות של התקן סטיית על משפיעים פרמטרים מספר

 שגיאת הקרינה, וגלאי 11ה־ם_ גביש של המדידה דיוק את כוללים הפרמטרים זה. בפרק

 הרנטגן ממכונת הנובעת השונים ההקרנה פרמטר׳ בקביעת שגיאה והסימולציות, החישובים

של ריבועי )שורש הנ״ל הפרמטרים כל בשקלול אחרים. פרמטרים ועוד הרנטגן ומטכנאי

76



 מנות של התקן טיית0 כי נימצא (,propagation of errors - השונות השגיאות ריבועי סכום

.20% מ- קטנה זו בעבודה ומוצגות המחושבות הקרינה

 עבור רק נתונים ניתוח בוצע זה, מספר מתוך פגים. 141 השתתפו המחקר של זה בחלק

 לפני התעוררו אשר מבעיות נבעה מהמחקר מהפגים חלק של להוצאתם הסיבה פגים. 120

 הורדת אי הרפואי, במרכז שנים או גביש מאובדן נבע מהבעיות חלק הנתונים. ניתוח

 ההורים בהחלטת שינוי ,C.T. בדיקת כגון קרינתית פרוצדורה ביצוע לפני מהפג הגבישים

 נתונים ניתוח בוצע עבורם הפגים של התפלגותם ועוד. מהמחקר ילדם הוצאת בקשתם ולפי

.7.2 בטבלה מרוכזת הרפואיים והמרכזים השונות המשקל לקבוצות בהתאם

 פגים ה״כ0

 לקבוצת

משקל

מרכז
E

מרכז
D

מרכז
C

מרכז
B

מרכז
A

קבוצת

משקל
)גרם(

קבוצה

16 1 3 3 5 4 500-750 1

13 3 - 3 5 2 750-1000 2

14 2 2 4 3 3 1000-1250 3

16 1 5 3 3 4 1250-1500 4

2 0 3 5 4 4 4 1500-1750 5

19 2 3 3 4 7 1750-2200 6

2 2 5 7 3 3 4 2200-4000 7

1 2 0 17 2 5 2 3 2 7 2 8 מרכז פגים ג<ה"כ ל

 בוצע עבורם הרפואיים והמרכזים השונות המשקל קבוצות לפי פגים התפלגות - 7.2 טבלה
הדוזימטריה בחלק נתונים ניתוח

 הקרינה מנת לחישוב באלגוריתם שימוש נעשה המחקר, של זה בחלק לעיל, שהוזכר כפי

 בצורתו ומוצג 6.4 בפרק שפותח כפי האלגוריתם מתמטיות. מחשב סימולציות על המתבסס

6 בנוסחה הסופית כללי. אלגוריתם הוא (,7.1 כנוסחה מתואר זה )בפרק 19.

.3 PTx(a+p-q) 
T2x(\+N)

7.1 (6.19)
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 הנוכחי במחקר שימושו לצורך אפשריים מצבים למגוון מענה נותן שהוא כך פותח האלגוריתם

 לראות ניתן (,7.1 )נוסחה האלגוריתם מתוך עתידיים. מחקרים עבור לשימוש נוח שיהיה וכך

 חה0בנו )מיוצג AP צילום בפרוצדורת בוצעו אשר הצילומים מכמות מושפעת הקרינה מנת כי

 ידי על בנוסחה )מיוצג PA בפרוצדורת בוצעו אשר הצילומים ומכמות (a - הפרמטר ידי על

 כי נימצא במחקר, חלק לקחו אשר הרפואי הצוות לאנשי שהועבר שאלון מתוך ק(. - הפרמטר

 AP בפרוצדורת צילומים הם המבוצעים הצילומים רוב המרכזים, חמשת מתוך בארבעה

 אשר הצילומים רוב ף,0נו במרכז ואילו (PA ב- 5% לעומת AP ב- מהצילומים 95%)

 מתוך (.PA ב־ 80% לעומת AP ב- מהצילומים PA* (20% בפרוצדורת דווקא הם מבוצעים

 בנוסחה המתואר האלגוריתם את להתאים ניתן הנ״ל, הפרוצדורות שתי בין היחסים ידיעת

הספציפי. במרכז העבודה לאופי 7.1

ר א. ת עבו ת הם הצילומים דוב בהם המרכזים ארבע נקבל: AP בפרוצדור

19
PA p  5%

7.3 p -  0.05• a

הפרוצדורות: בשתי המבוצעים (T) הצילומים ה"כ0

7.4 a+p = T

נקבל: ,7.4 בנוסחה 7.3 נוסחה בהצבת

Ta + 0.05 •a = T7.5 a =
1.05

7 ונוסחה 7.3 נוסחה בהצבת נקבל: ,7.1 בנוסחה 5.

Dr x (a+0.05• a-q) 
T2x(\+N)

= 5.48x103־ x
Dr x(a+p-q) 

T2 x(\+N)
7.6 Rfni =5.48x103־x

TDr x----- x (1 +0.05• q)
T 1.05 _______=5.48x1 O'3 x

DTxax  (l+0.05-<7)

r 2x(l+iV) J 2 x ( 1 + A 0

Dj. x(l+0.05-g) 

1.05xIx(l+AO
=5.48x1 Or3 x

AP צילום בפרוצדורת תמיד נעשה בפגיה, לפג נעשה אשר הראשון הצילום זה, במרכז *
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כז עבור ב. מר ת הם הצילומים רוב בו ה ר צדו P בפרו A :נקבל

7.7 — = -= — =0.25
PA p  8CP/0

7.8 p = 4-a

נקבל: ,7.4 בנוסחה 7.8 נוסחה בהצבת

7.9 a + 4-a = T => a = —
5

נקבל: ,7.1 בנוסחה 7.9 ונוסחה 7.8 נוסחה בהצבת

.3 DTx(a+p-q) 3 A -* (°+4• a •<7)
7.10 ^ nl = 5.48x 10־ J x— = 5.48x 10־ J x

r x ( l + N )  r x ( \ + N )

T
D xax(\+4-a) DTx—x(\+4-q)

Rnl =5.48x1 Or3 x ^ — — ‘--------------?1 = 5.48x10° x -f ----------
T x(\+N) T2x(\+N)

3 DTx(\+4-q)
5xTx(\+N)

הרפואי למרכז בהתאם קרינה מנת .7.2.1

 בוצעה מרכז, כל עבור הפג לגוף בכניסה באוויר המשוקללת הממוצעת הקרינה מנת הערכת

 במאפייני התחשבות תוך ומרכז, מרכז בכל הפגים לכלל נעשתה אשר הדחימטריה מתוך

7 או 7.6 בנוסחה שימוש )לדוגמא המרכז של הייחודים העבודה  ובכך למרכז( בהתאם 10.

.PA בפרוצדורת והן AP בפרוצדורת הן צילומים מספר בוצעו שלפג

 עבור הפג לגוף בכניסה באוויר המשוקללות הממוצעות הקרינה מנות מרוכזות 7.3 בטבלה

 7.1 בגרף במחקר. שהשתתפו הרפואיים המרכזים חמשת עבור חושבו אשר אחד צילום

.7.3 טבלה של גרפי תיאור
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 בהתאם הפג לגוף בכניסה באוויר משוקללת ממוצעת קרינה מנת
הרפואי למרכז

תקן סטיית

(f* Gy)

טווח

(t* Gy)

 ממוצע

(Gy ׳A)

מרכז
רפואי

30.7 27.8- 127.3 76.0 A

58.4 44.9 - 248.7 124.4 B

57.5 27.7- 199.4 92.6 C

43.4 47.2 - 220.5 119.3 D

61.7 27.3-239.1 121.3 E

 כפי אחד צילום עבור הפג לגוף בכניסה באוויר משוקללות ממוצעות קרינה מנות - 7.3 טבלה
במחקר השתתפו אשר הרפואיים המרכזים חמשת עבור שחושבו

DB
1

A

S3
S 18° ־
r=.
r
p  1 6 0 -  

S3
5  1 4 0 -  

K
n
׳ג 120 -

80•

6 0 -

40■

O
(Z

rC

C-C\rC

O
rL

רפואיים מרכזים

 עבור אחד, צילום עבור הפג לגוף בכניסה באוויר משוקללות ממוצעות קרינה מנות - 7.1 גרף
במחקר השתתפו אשר הרפואיים המרכזים חמשת
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 הקרינה מנות כי לראות ניתן ,7.1 וגרף 7.3 בטבלה מופיעים שהם כפי הממצאים מתוך

 הן הרפואיים המרכזים לחמשת אחד צילום עבור הפג לגוף ה0בכני המשוקללות הממוצעות

 בו הרפואי מהמרכז הקרינה, במנת 40% עד של הבדל כלומר, .Gy/; 76-124 של: בטווח

 מתוך ביותר. הגבוהה הקרינה מנת בו הרפואי המרכז לעומת ביותר הנמוכה הקרינה מנת

 ,Analysis of Variance (ANOVA) - האחר בשמו או F מבחן תוצאת על ובהסתמך זה נתון

 הקרינה מנות לגבי הרפואיים המרכזים בין (p<0.019) מובהק הבדל קיים כ׳ לקבוע ניתן

הפג. לגוף בכניסה באוויר הממוצעות

7 .2 פג לידת למשקל בהתאם קרינה מנת .2. ה

 הערכה בוצעה הפגים, נחשפים אליהם הקרינה מנות לגבי יותר ברורה תמונה לקבל בכדי

 מנות מרוכזות 7.4 בטבלה הפג. משקל של כפונקציה הפג לגוף בכניסה הקרינה מנות של

 חושבו אשר אחד, צילום עבור הפג לגוף בכניסה באוויר המשוקללות הממוצעות הקרינה

טבלה של גרפי תיאור 7.2 בגרף (.6.1 בפרק והוגדרו שנבחרו )כפי משקל קבוצת שבע עבור

7.4.

בהתאם הפג לגוף בכניסה באוויר ממוצעת קרינה מנת
לידתו למשקל

תקן טיית0

(A* Gy)

טווח

(/*G y)

ממוצע

0 /G y )

 משקל קבוצת
)גרם(

37.0 2 7 .8 -1 9 2 .2 61.0 500-750

52.1 2 7 .7 -1 9 1 .9 83.0 75 0-1000

54.1 2 7 .3 -2 3 9 .1 81.7 1000-1250

50.2 37.1 -1 9 0 .3 102.5 1250-1500

54.5 49 .9  - 248.7 130.3 1500-1750

45.1 47 .0  - 220.5 127.0 1750-2200

39.7 6 4 .3 -  195.0 130.3 22 00-400 0

 כפי אחד צילום עבור הפג לגוף בכניסה באוויר משוקללות ממוצעות קרינה מנות - 7.4 טבלה
המשקל קבוצת שבע עבור שחושבו
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]גרם[ משקל קבוצת

 כפונקציה אחד צילום עבור הפג לגוף בכניסה משוקללות ממוצעות קרינה מנות - 7.2 גרף
המשקל קבוצת של

 הקרינה מנות כי לראות ניתן ,7.2 וגרף 7.4 בסבלה מופיעים שהם כפי הממצאים מתוך

 בטווח הן הפג למשקל בהתאם אחד צילום עבור הפג לגוף בכניסה המשוקללות הממוצעות

 מנת בה המשקל מקבוצת הקרינה, במנת 53% עד של הבדל כלומר .Gy// 61-130 של:

 נתון מתוך ביותר. הגבוהה הקרינה מנת בה המשקל קבוצת לעומת ביותר הנמוכה הקרינה

 לבין הפג לגוף בכניסה באוויר הממוצעות הקרינה מנות בין התאמה קיימת כי לקבוע ניתן זה

גופו. משקל

 עבור משקל. קבוצות שתי בין חלוקה ברור באופן לראות ניתן ,7.2 גרף על התבוננות מתוך

 יחסית לגוף בכניסה הקרינה מנת גרם, 1,500 ל- 500 בין נע גופם משקל אשר קטנים פגים

4 ל־ 1,500 בין נע גופם שמשקל פגים לעומת גופם במשקל העלייה עם ועולה נמוכה ,000 

וגבוהה. קבועה יחסית לגוף בכניסה הקרינה מנת ועבורם גרם

 עיקריות משקל קבוצות לשתי המשקל קבוצות ואת הנתונים את קבצנו זה, ממצא בעקבות

 המידע לחיזוק גרם( 1,500 ל- מעל משקל וקבוצת גרם 1,500 ל- מתחת משקל )קבוצת

בנפרד. רפואי מרכז בכל התבוננות תוך הסטטיסטי
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7 בסבלה  הפג לגוף בכניסה באוויר המשוקללות הממוצעות הקרינה מנות חישובי מרוכזים 5.

1 ל- מתחת המשקל לקבוצת חושבו אשר אחד צילום עבור ,5 0  המרכזים חמשת עבור גרם, 0

במחקר. השתתפו אשר הרפואיים

 קטן פג לגוף בכניסה באוויר משוקללת ממוצעת קרינה מנת
גרם 1,500 מ־ נמוך שמשקלו

תקן סטיית

(A# Gy)

טווח

(a7 Gy)

ממוצע

(A/ Gy)

מרכז
רפואי

19.3 27 .8-102 .9 53.8 A

48.8 4 4 .9-191 .9 107.4 B

17.9 27.7 - 92.0 51.1 C

35.3 4 7 .2-154 .6 92.2 D

87.5 27.3 ־ 239.1 118.9 E

7 סבלה 1 מ- נמוך שמשקלו קטן פג לגוף בכניסה משוקללות ממוצעות קרינה מנות - 5. ,5 0 0 

במחקר השתתפו אשר הרפואיים המרכזים לחמשת שחושבו כפי אחד צילום עבור גרם,

7 בטבלה  הפג לגוף בכניסה באוויר המשוקללות הממוצעות הקרינה מנות חישובי מרוכזים 6.

1 מ- למעלה של המשקל לקבוצת חושבו אשר אחד צילום עבור ,5 0  חמשת עבור גרם, 0

במחקר. השתתפו אשר הרפואיים המרכזים

 פג לגוף בכניסה באוויר משוקללת ממוצעת קרינה מנת
גרם 1,500 מ־ גבוה שמשקלו

 תקן סטיית

(Gy ׳A)

 טווח

(Gy ׳a)

ממוצע

iM Gy)

מרכז
רפואי

2 2 .7 4 7 . 0 - 1 2 7 . 3 9 8 .2 A

6 4 .2 6 9 .7  - 2 4 8 .7 1 5 2 .3 B

4 3 .7 87.1  - 1 9 9 .4 1 4 6 .7 C

3 9 .0 87.1  - 2 2 0 .5 1 3 8 .7 D

4 2 .0 4 9 . 9 - 1 6 3 . 0 1 2 3 .0 E

7 סבלה 1 מ- גבוה שמשקלו פג לגוף בכניסה משוקללות ממוצעות קרינה מנות - 6. ,5 0 0 

במחקר השתתפו אשר הרפואיים המרכזים לחמשת שחושבו כפי אחד צילום עבור גרם,
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 הממוצעות הקרינה מנות עבור 7.6 -1 7.5 בטבלאות והוצגו שהתקבלו הממצאים מתוך

 המרכזים לחמשת שחושבו כפי אחד, צילום עבור הפג לגוף בכניסה באוויר המשוקללות

 לכל באוויר המשוקללת הממוצעת הקרינה מנת חושבה במחקר, שהשתתפו הרפואיים

 של היחסי בחלק התחשבות תוך אחד צילום עבור פג לגוף בכניסה במחקר המשתתפים

ומרכז. מרכז בכל הלידות מספר

להלן: מפורטות התקבלו אשר הקרינה מנות

 שמשקלו קטן פג לגוף בכניסה למחקר באוויר המשוקללת הממוצעת הקרינה מנת •

.j17Gy 89: היא גרם 1,500 מ- נמוך

 גבוה שמשקלו פג לגוף בכניסה למחקר באוויר המשוקללת הממוצעת הקרינה מנת •

1מ- ,5 0 jG! 137: היא גרם 0 y.

X לקרינת בישראל פגים של הקרינה מנות הערכת .7.3

 מנות חישובי בוצעו (7.2.3 )סעיף הקודם בסעיף התקבלו אשר הממצאים על בהסתמך

 הפגים של X לקרינת בפועל לחשיפה בהתאם (1 בנספח הגדרות )ראה אפקטיביות קרינה

 המבוצעת הכרחיות* הבלתי הקרינה מנות של חישובים בוצעו אלה, קרינה מנות ומתוך

.PCXMC תוכנת עם מחשב סימולצ״ת בעזרת בוצעו החישובים בישראל.

4 בטבלה ומפורטים המחקר במהלך נאספו אשר הממצאים מתוך  ממוצע כי לראות ניתן ,2.

 (FSD) הפג לגוף השפופרת מוקד ומרחקי (mAs)בזמן הזרם מכפלת (,kV) המתח פרמטרי

 משתנה אינו הפג(, נחשף אליה הקרינה מנת על ביותר המשפיעים הפרמטרים )שלושת

 חזה וצילום בטן צילום חזה, )צילום במחקר נבחנו אשר הצילום פרוצדורות שלושת עבור

 ולגודל המצולם לאזור )פרט זהה הצילום וטכניקת שמאחר היא הדבר משמעות ובטן(.

 לכן, הצילומים. בשלושת זהה המנה( )כלומר באוויר האנרגיה בליעת צפיפות תהיה השדה(,

 שנמצאו כפי תהנה הפג, לגוף בכניסה באוויר הקרינה מנות הסימולציות, בתכנון כי נקבע

הצילום. פרוצדורות שלושת עבור זהות תהנה והן 7.2.3 בסעיף וחושבו

 ובטן( חזה / בטן / )חזה אחד לצילום מתאימות בסימולציות, חושבו אשר הקרינה מנות

 )המתח kV 48 שפופרת הפעלת מתח ״מ,0 100 הפג לגוף - מוקד מרחק ,AP בפרוצדורת

 אלומיניום מסוג מסנן ,17.5° אמדה זווית (,4.2 בטבלה ומוצג שנימצא כפי למחקר הממוצע

 1,200 במשקל פג של I פנטום פנטומים. שני עבור פוטונים היסטוריות 108 מ"מ, 3.5 בעובי

"מ.0 50 וגובה גרם 3,000 במשקל פג של II ופנטום "מ0 38 וגובה גרם

 ולפיכך, בינלאומיות להמלצות בהתאם כראוי נקבע אינו אשר קרינה לשדה מחשיפה הנובעות קרינה *מנות
הכרחית. שאינה לקרינה נחשפים זה, לשדה נחשפו אשר האיברים
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 1,500 מ- נמוך שמשקלו קטן פג עבור היא התוכנה ידי על האפקטיבית הקרינה מנת חישוב

 של המרכזי הציר בה בנקודה (,II )פנטום גרם 1,500 מ־ גבוה שמשקלו ופג (I )פנטום גרם

 על הסתמכות תוך מחושבת האפקטיבית הקרינה מנת לגופו. חודרת קרני אלומת

(.ICRP, 1991) ICRP ידי על שניתנו כפי האיברים לרגישות השקלול מקדמי

X לקרינת בפועל מחשיפה כתוצאה הקרינה מנות חישובי .7.3.1

 המתבצעת חשיפה עבור הקרינה מנות לחישוב PCXMC תוכנת בעזרת הסימולציות בתכנון

 בטן צילומי חזה, צילומי עבור המחקר לממצאי בהתאם הקרינה שדה גבולות נקבעו בפועל

(.5.3 בפרק הממצאים על הרחבה ובטן)ראה חזה וצילומי

 סימולציות שלוש בוצעו כלומר, פנטום. כל עבור שונות סימולציות שלוש בוצעו זה, בחלק

פג I פנטום עבור  )פג II פנטום עבור סימולציות ושלוש גרם( 1,500 מ- נמוך שמשקלו קטן )

 Gy-1 89 //Gy// 137 של לפנטום בכניסה באוויר קרינה למנת גרם( 1,500מ- גבוה שמשקלו

שונות. סימולציות שש זה בחלק בוצעו בסה״כ בהתאמה(.

7 בטבלה  בטן צילומי חזה, צילומי עבור האפקטיביות הקרינה מנות חישובי מרוכזים ,7.

.X לקרינת פגים של בפועל החשיפה עבור ובטן חזה וצילומי

בפועל חשיפה עבור אפקטיבית קרינה מנת

שגיאת+
סימולציה

)%(

פג קרינה **מנת  ל
 מ- גבוה שמשקלו

גרם 1,500

 לפג קרינה מנת
 מ- נמוך שמשקלו

גרם 1,500
צילום וג0

0.2 0.067 0.051 חזה צילום

0.2 0.081 0.061 בטן צילום

0.2 0.083 0.062 ובטן חזה צילום

 מחשיפה כתוצאה ובטן וחזה בטן חזה, צילום עבור אפקטיביות קרינה מנות - 7.7 טבלה
X לקרינת בפועל

Gy^ 89 של גרם( 1500 מ־ נמוך שמשקלו קטן פג לגוף באוויר)בכניסה קרינה מנת עבור (,mSv) ביחידות *
fjGy 137 של גרם( 1,500 מ- גבוה שמשקלו פג לגוף באוויר)בכניסה קרינה מנת עבור (,mSv) ב׳חידות **  
 באיבר. שהתרחשו האינטראקציות סימולציות במספר התלוי הסטטיסטי לדיוק מתייחסת באחוזים השגיאה +

 שמספר ככל ובגודלו. האיבר במיקום התלוי לאיבר, המגיעים היסטוריות( )מספר הפוטונים במסי תלוי זה מספר
השגיאה. תגדל - קטן האיבר של גודלו ו/או אחר איבר ידי על מוסתר האיבר ו/או נמוך לאיבר המגיעים הפוטונים
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7 בטבלה מרוכזות שהן כפי הסימולציות תוצאות מתוך  הקרינה מנות כי לראות ניתן 7.

1 מ- גבוה שמשקלו פג עבור האפקטיביות ,5 0 1 פי גבוהות גרם, 0 .3  הקרינה ממנות 3

1 מ- נמוך שמשקלו פג עבור האפקטיביות ,5 0 גרם. 0

7.3 ת .1.1. חד צילום עבור האפקטיבית הקרינה מנ א

7 בטבלה המוצגים המחושבים, הנתונים  אשר הצילום פרוצדורות שלוש עבור כאמור בוצעו 7.

 המשוקללת הממוצעת האפקטיבית הקרינה מנת לחישוב בנפרד. אחת כל במחקר, נבחנו

 הצילומים. בהתפלגות התחשבות נדרשת ,■חדיו הצילום פרוצדורות שלוש עבור למחקר

 לנתוני התאמה תוך 5.1 בטבלה והוצגה שנמצאה כפי בפגיות המבוצעים הצילומים התפלגות

7 כ- היא: (WHO-757, 1987 : )כדוגמת אחרים מחקרים 0 2 כ- חזה, צילומי % 0  צילומי %

1 וכ- בטן 0  הקרינה מנות שחישוב כך לפגים. הצילומים מכלל ובטן חזה צילומי %

 ולכן הנ״ל בהתפלגות התחשבות תוך נעשה במחקר, אחד לצילום הממוצעות האפקטיביות

משוקלל. ממוצע - יקרא זה חישוב

 פרוצדורות שלוש עבור למחקר משוקללות הממוצעות האפקטיביות הקרינה מנות חישובי

7 בטבלה ורוכזו שחושבו כפי הצילום  משוקללת הממוצעת האפקטיבית הקרינה ומנת 7.

7 בטבלה מרוכזים ,X לקרינת בפועל מחשיפה כתוצאה צילום, סוג כל עבור למחקר .8.

ת נ טיבית קרינה מ ר אפק ו ב ל חשיפה ע ע ו פ ב

(m S v )

ת פג קרינה מנ  ל

ה שמשקלו  גבו

1 מ■ ,5 0 גרם 0

פג קרינה מנת  ל

 נמוך שמשקלו

1 מ־ ,5 0 גרם 0
aio צילום

0 .0 6 7 0.051 חזה צילום

0.081 0 .0 61 בטן צילום

0 .0 8 3 0 .0 6 2 ובטן חזה צילום

0.071 0 .0 5 4

ת  קרינה מנ

ת אפקטיבית ממוצע

(m Sv)

7 טבלה  כתוצאה אחד צילום עבור למחקר משוקללות ממוצעות אפקטיביות קרינה מנות - 8.
X לקרינת בפועל מחשיפה
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האשפוז תקופת עבור האפקטיבית הקרינה מנת .7.3.1.2

 התחשב בפגיה אשפוזו במהלר פג נחשף אליה הממוצעת האפקטיבית הקרינה מנת חישוב

 הפג עבר אותם הממוצע הצילומים במספר בפגיה, הפג שהה בו הממוצע הימים במספר

 הממוצעת האפקטיבית הקרינה במנת חוזרים, צילומים עבור הצילומים למספר 5% בתוספת

 אחרים פגים לצד שהותו בזמן הפג נחשף אליה ישירה הבלתי ובקרינת אחד לצילום

הבאה: לנוסחה בהתאם רנטגן צילומי שעוברים

 + חוזרים([ צילומים 5% של )תוספת X צילומים( '0)מ X לצילום( אפקטיבית ])המנה

אשפוז([ )ימי X ליום( ■שירה בלתי רנטגן ])קרינת

 ופג גרם 1,500 מ- נמוך שמשקלו פג עבור 7.9 בטבלה מרוכזים הנ״ל, המשוואה פרמטר• כל

גרם. 1,500 מ־ גבוה שמשקלו

לפג ממוצעים נתונים

 גבוה שמשקלו פג

גר□ 1,500 מ-

 נמוך שמשקלו פג

גרם 1,500 מ-
 כללים נתונים

ממוצעים

16 47 אשפוז ימי

3.14 
(1-17 וווז:0)

10.27 
(1-56 וווז:0)

צילומים מספר
חוזרים צילומים ללא

0.071 0.054  אפקטיבית קרינה מנת
(mSv)אחד לצילום

0.00183 0.00183  ישירה בלתי X קרינת
(mSv) ליום

(Neonatal, 2003)מ- נלקחו אשר האשפוז ימי למספר 1פרנ זה מחקר ממצאי לקוחים בלה1הנ י1פרנ נל

 נחשף אליה האפקטיבית הקרינה מנת חישוב לצורך ממוצעים כללים נתונים - 7.9 טבלה
X לקרינת בפועל חשיפה עבור בפגיה אשפוזו במהלך בישראל פג

 הממוצעת האפקטיבית הקרינה מנת כי התקבל לעיל, שהוצגה הנוסחה בעזרת חישוב לאחר

 כתוצאה בפגיה אשפוזו במהלך בישראל פג נחשף אליה אחד צילום עבור המשוקללת

היא: X לקרינת בפועל מחשיפה

• 0.669 mSv גרם. 1,500 מ- נמוך שמשקלו קטן פג עבור

• 0.265 mSv גרם. 1,500 מ־ גבוה שמשקלו פג עבור
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X לקרינת הכרחית בלתי מחשיפה כתוצאה קרינה מנות חישובי .7.3.2

 הכרחית בלתי חשיפה שקיימת כך על מצביעים ,5 בפרק מתוארים שהם כפי המחקר ממצאי

 של נכונה לא מקביעה בעיקר נובעת זו, הכרחית בלתי חשיפה .X לקרינת פגים איברי של

 עבור בוצעו אשר מחשב וסימולציות מחישובים צילום. ביצוע בזמן הקרינה שדה גבולות

 כי נימצא (,5.3 בפרק )הרחבה האופטימאלית לחשיפה והשוואתם הכרחית הבלתי החשיפה

 1.9 פי גדולה בטן צילום עבור ,2.0 פי גדולה חזה צילום עבור האפקטיבית הקרינה מנת

 בסעיפים החישובים החשיפות. שתי בין אה1בהשו 1.3 פי גדולה ובטן חזה צילום ועבור

7) הבאים .3 .2 7 ־1 1.  ה"כ0 מתוך הכרחית הבלתי החשיפה של משקלה מהו מוצאים (3.2.2.

פגיות. X לקרינת הכרחית( בלתי + הכרחית )חשיפה בפועל החשיפה

הכרווית בלתי חשיפה עבור אחד לצילום האפקטיבית הקרינה מנת .7.3.2.1

 בוצעו בישראל פגים של הכרחית בלתי מחשיפה הנובעות האפקטיביות הקרינה מנות חישובי

בפועל([. קרינה )מנת - בפועל( קרינה מנת ) / הצילום( סוג לפי ])מקדם :לפי

7) הקודם בסעיף שחושבה האפקטיבית הקרינה מנת היא בפועל הקרינה מנת כאשר, .3 .1) 

 שבוצעה ההקרנה יחס את המשקף 1.3 ו- 1.9 ,2.0 המקדם הוא הצילום סוג לפי והמקדם

הצילום. לסוג בהתאם האופטימאלית ההקרנה לעומת זה, במחקר שהוערכה כפי בפועל

 כתוצאה אחד צילום עבור משוקללות הממוצעות האפקטיביות הקרינה מנות על בהתבסס

 מנות התקבלו ,7.3.1 בפרק 7.8 בטבלה מפורטות שהן כפי ,X לקרינת בפועל מחשיפה

 אחד צילום עבור סוג לכל הצילומים מספר פי על משוקללות הממוצעות האפקטיביות הקרינה

7 בטבלה מרוכזים אלו קרינה מנות חישובי .X לקרינת הכרחית בלתי מחשיפה כתוצאה .10.

אפקטיבית קרינה מנת
(m S v)

 שמשקלו לפג קרינה מנת
גרם 1,500 מ- גבוה

 שמשקלו לפג קרינה מנת
גרם 1,500 מ- נמוך

צילום וג0

0.067- ^ ^  = 0.034 
2.0

 0.051 ־051° =0.026
2.0 חזה צילום

 0.081 ־081° =0.038
1.9

 0.061 ־061° =0.029
1.9 בטן צילום

0.083- ^ ^  = 0.019 
1.3

0.062 0,062 = 0.014 
1.3 ובטן חזה צילום

0.033 0.025
 קרינה מנת

ממוצעת אפקטיבית
(mSv)

 אחד צילום עבור למחקר משוקללות ממוצעות אפקטיביות קרינה מנות - 7.10 טבלה
X לקרינת הכרחית בלתי מחשיפה כתוצאה
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 הממוצעות האפקטיביות הקרינה מנות ,7.10 בטבלה ומוצגים שהתקבלו החישובים מתוך

 כתוצאה במחקר, שהשתתפו הרפואיים למרכזים שחושבו כפי אחד צילום עבור המשוקללות

הן: הכרחית בלתי מחשיפה

• 0.025 mSv גרם. 1,500 מ- נמוך שמשקלו קטן פג עבור

• 0.033 mSv גרם. 1,500 מ־ גבוה שמשקלו פג עבור

האשפוז לתקופת הכרחית הבלתי האפקטיבית הקרינה מנת .7.3.2.2

:לפי מחושבת בפגיה אשפוזו במהלר הפג נחשף אליה הממוצעת האפקטיבית הקרינה מנת

 + חוזרים([ צילומים 5% של )תוספת X צילומים( )מסי X לצילום( אפקטיבית ])המנה

אשפוז([ )ימי X ליום( ישירה בלתי רנטגן ])קרינת

 גרם 1,500 מ- נמוך שמשקלו פג עבור 7.11 בטבלה מרוכזים הנ״ל, המשוואה פרמטר׳ כל

גרם. 1,500 מ- גבוה שמשקלו ופג

ג ממוצעים נתונים פ ל

 גבוה שמשקלו פג

גרם 1,500 מ־

 נמוך שמשקלו פג

גרם 1,500 מ־
 כללים נתונים

ממוצעים

16 47 אשפוז ימי

3.14 
(1-17 )טווח:

10.27 
(1-56 )טווח:

צילומים מספר
חוזרים צילומים ללא

0.033 0.025
 אפקטיבית קרינה מנת

לצילום הכרחית בלתי
(mSv)

0.00183 0.00183  ישירה בלתי X קרינת
(mSv) ליום

(Neonatal, 2003)מ- נלקחו אשר האשפוז •מי פר0למ פרט זה מחקר ממצא■ לקוחים הטבלה פרט• כל

 נחשף אליה האפקטיבית הקרינה מנת חישוב לצורך ממוצעים כללים נתונים - 7.11 טבלה
X לקרינת הכרחית בלתי חשיפה עבור בפגיה אשפוזו במהלך בישראל פג

 פג נחשף אליה הממוצעת האפקטיבית הקרינה מנת כי מתקבל הנ״ל הקשר פי על בחישוב

היא: X לקרינת הכרחית בלתי מחשיפה כתוצאה בפגיה אשפוזו במהלך בישראל

• 0.356 mSv גרם. 1,500 מ- נמוך שמשקלו קטן פג עבור

• 0.138 mSv גרם. 1,500 מ־ גבוה שמשקלו פג עבור
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X לקוינת מחשיפה כתוצאה הקוינה מנות חישוב• סיכום .7.3.3

 X לקרינת בפועל חשיפה עבור 7.3.1 בסעיף שחושבו כפי האפקטיביות הקרינה מנות

7 ובסעיף .3 7 בטבלה מרוכזות ,X לקרינת הכרחית בלתי חשיפה עבור 2. .1 2.

 וחשיפה בפועל מחשיפה כתוצאה אפקטיבית קוינה מנות
X לקרינת הכרחית בלתי

____________________(m Sv)____________________
פג קרינה מנת  ל

ה שמשקלו  מ- גבו

גרם 1,500

ת פג קרינה מנ  ל

 מ■ נמוך שמשקלו

גרם 1,500

 בלתי חשיפה
הכרחית

חשיפה
בפועל

 בלתי חשיפה
הכרחית

חשיפה
בפועל

0 .0 3 4 0 .0 6 7 0 .0 2 6 0.051 ד חזה צילום ד בו

0 .0 3 8 0.081 0 .0 2 9 0.061 ד בטן צילום ד בו

0 .0 1 9 0 .0 8 3 0 .0 1 4 0 .0 6 2 ד ובטן חזה צילום ד בו

0 .0 3 3 0.071 0 .0 2 5 0 .0 5 4
 אפקטיבית קרינה מנת

לצילו□ ממוצעת

0 .1 3 8 0 .2 6 5 0 .3 5 6 0 .6 6 9
 אפקטיבית קרינה מנת

אשפח לתקופת ממוצעת

 בפועל חשיפה עבור משוקללות הממוצעות האפקטיביות הקרינה מנות ריכוז - 7.12 טבלה

X לקרינת הכרחית בלתי וחשיפה

 בפועל חשיפה עבור ממוצעות המשוקללות האפקטיביות הקרינה מנות בין השוואה מתוך

7 בטבלה מרוכזות שהן )כפי X לקרינת הכרחית בלתי חשיפה לבין .1  החשיפה כי נימצא (,2

5 כ- מהווה הכרחית הבלתי 0  רנטגן צילומי ביצוע כלומר, הפג. נחשף אליה החשיפה מכלל %

5 עד של לחסכון יביא הבינלאומיות, להמלצות בהתאם קרינה שדה גבולות עם 0  במנת %

כיום. בישראל פגים נחשפים אליה הקרינה

 70%) הפגים עוברים אותם הצילומים כלל התפלגות מתוך המחושב ממוצע, אחד צילום עבור הוא הממוצע *
2 וזזה, צילומי 0 1 ו- בטן צילומי % 0 ובטן( חזה צילומי %
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ICRP להמלצות בהתאם הפגים של הקרינתי הסיכון הערכת .8

 לגרום העשויות וכימיות פיסיקליות לתגובות גורמת החיה ברקמה הנבלעת הקרינה אנרגיית

 מן בחלק לגרום עלולים הביולוגים השינויים (.ICRP, 1991) החי בתא ביולוגים לשינויים

 אוכלוסיות אחר בספרות שפורסמו מעקבים סרטניים. ־ ממאירים תאים להתפתחות המקרים

 בזמן הנחשף של בגילו הסרטני הסיכון תלות על הצביע מייננת לקרינה נחשפים של

 יותר פגיעים יותר, צעיר בגיל לקרינה נחשפים אשר אדם בני כי נימצא החשיפה.

(1990 ,BEIR V.) עשרות עוברים הפגים כי לראות ניתן הנוכחי, המחקר ממצאי מתוך 

 חשוב ח״הם. של והרגיש הראשוני בשלב לקרינה חשיפה תוך אשפוזם במהלך צילומים

 התאמת )תוך בחייו הנחשף שצבר הקרינה מנת לסה״כ יחסי הסרטני הסיכון כי להזכיר

 הילדות בתקופת שנוצר קרינתי נזק שכל כך השונות(. הגיל לקבוצות הקרינתי בסיכון השוני

הנחשף. של חייו בהמשך בסרטן לתחלואה שיגרמו הקטליזטורים אחד להיות עלול הרגישה,

 מצילומי כתוצאה חייהם של הראשונים בחודשים הפגים נחשפים אליה הקרינה מנת מקביעת

 המלצות על בהתבסס סיכון ומהערכות בפגיה אשפוזם בזמן עוברים הם אותם הרנטגן

 זו מחשיפה כתוצאה הפוטנציאלי הקרינתי הסיכון של הערכה לבצע ניתן בינלאומיות,

 את המתארים מודלים מספר בחנה (ICRP) רדיולוגית להגנה הבינלאומית הוועדה לקרינה.

 זו, בחינה מתוך הנחשף. בגיל כתלות לקרינה חשיפה לאחר זמן לאורך הקרינתי הסיכון

 הנכון המודל הוא (Multiplicative Model)היחסי" הקרוי"המודל המודל כי הוועדה החליטה

 מייננת לקרינה נחשפה אשר באוכלוסייה בעתיד הצפויים הסרטן מקרי מספר לחישוב

(1991 ,ICRP.) הפוטנציאלי הסיכון להתפלגות היחסי המודל הערכת תיאור מובא ,8.1 בגרף 

 פעמית חד חשיפה עקב בחיים כלשהו בשלב משמעותית גנטית מבעיה או מסרטן לתמותה

(.ICRP, 1991) הנחשף האדם בגיל כתלות מייננת לקרינה

 לקבוע ניתן (,8.1 )גרף אותו המתאר והגרף ICRP ה- של היחסי המודל על בהסתמך

 ילוד של בחיים כלשהו בשלב חמורה גנטית מבעיה או מסרטן לתמותה הפוטנציאלי שהסיכון

16x הוא לקרינה פעמית חד מחשיפה כתוצאה , שנים 0 בן l(T  12.5xlO־2 -1 לנקבות 2

פי בערך גדול שנים, 0 בני לילודים הסיכון זה, למודל בהתאם .1Sv של חשיפה עבור לזכרים

הממוצעת. האוכלוסייה של מהסיכון 2.5-3.2 פי וגדול 40 בני של מהסיכון 4

 ולא אין אך שנים, 0 בן (Newborn) ילוד עבור סיכון הערכת ישנה היחסי במודל כי לציין חשוב *
לפגים. מיוחדת סיכון הערכת בוצעה
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 מחשיפה יכון0ה להערכת ביותר הטוב הכלי את מהווה י0היח המודל כי כך על תמך0בה

 שנים, 0 בני )נקבות( ילודים 1000 מתוך כי מקבלים (BEIR V 1990 ,ICRP 1991) לקרינה

הוא 1mSv ל- מחשיפה כתוצאה בחיים כלשהו בשלב לתמותה הפוטנציאלי יכון0ה כי מוערך

להערכת בהתאם (.—[—]Xio00[ma«]x1-I0־0.l6 man = [sv]3) פגים 0.16 של תמותה
100 Sv

 ליניארית בצורה מחושב הקרינתי הסיכון רדיולוגית, להגנה הבינלאומית הוועדה של הסיכון

(.ICRP, 1991) יותר נמוכות קרינה מנות עבור גם

ag• at tlm • o l exposure

 מבעיה או מסרטן לתמותה הפוטנציאלי הסיכון להתפלגות היחסי המודל הערכת - 8.1 גרף
 בגיל כתלות מייננת, לקרינה פעמית חד חשיפה עקב בחיים כלשהו בשלב חמורה גנטית
(.ICRP, 1991) הנחשף האדם

לפגים בישראל השנתית הקולקטיבית הקרינה מנת .8.1

 כפגים, נולדים 14,000 כ- זה, מספר מתוך ילודים. 140,000 כ- שנה מידי נולדים בישראל

12 וכ- גרם 1,500 למשקל מתחת קטנים פגים הם 1,600 כ- שמתוכם  מעל פגים הם 400,

האפקטיבית הקרינה במנת הפגים מספר למכפלת בהתאם גרם. 1,500 של למשקל
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7 טבלה - 7 בפרק כמוצג בפגיה אשפוזו במהלך לפג הממוצעת .1  החשיפה מתקבלת ,2

בישראל. הפגים כלל של השנתית הקולקטיבית

 אשר הפגים כלל של השנתיות הקולקטיביות הקרינה מנות נתוני מרוכזים 8.1 בטבלה

1 מ- נמוך משקלם ,5 0 1 מ- וגבוה גרם 0 ,5 0 . X לקרינת בפועל החשיפה עקב גרם 0

לפגים בישראל השנתית הקולקטיבית הקרינה מנת
X לקרינת בפועל מחשיפה כתוצאה

( man  x m S v )

ת ה מנ שמשקלם לפגים קרע ת שמשקלם לפג>ם קרינה מנ

ה 1 מ- גבו ,5 0 גרם 0 1מ- נמוך , 5 0 גרם 0

0 .2 6 5 0 .6 6 9
 אפקטיבית קרינה מנת

לתקופת ממוצעת
(mSv)אשפת

1 2 ,4 0 0 1 ,6 0 0
ה פגים מספר שנ ב

(man)

3 ,2 8 2 1,071
ת  קרינה מנ

ל קולקטיבית ע פו ב

 X לקרינת בפועל מחשיפה כתוצאה לפגים בישראל הקולקטיביות הקרינה מנות - 8.1 טבלה

ובטן חזה וצילומי בטן צילומי חזה, לצילומי בממוצע

8 בטבלה  אשר הפגים כלל של השנתיות הקולקטיביות הקרינה מנות נתוני מרוכזים 2.

1 מ- נמוך משקלם ,5 0 1 מ- וגבוה גרם 0 ,5 0 .X לקרינת הכרחית בלתי חשיפה עקב גרם 0

 לפגים בישראל השנתית הקולקטיבית הקרינה מנת
X לקרינת הכרחית בלתי מחשיפה כתוצאה

( m an  x m S v )

ת  שמשקלם לפגים קרינה מנ

ה 1,5 מ־ גבו 0 גרם 0

ת  שמשקלם לפגים קרינה מנ

1,5 מ־ נמוך 0 גרם 0

0 .1 3 8 0 .3 5 6
 אפקטיבית קרינה מנת

אשפוז לתקופת ממוצעת
(mSv)

1 2 ,4 0 0 1 ,6 0 0
ספר ה פגים מ שנ ב

(man)

1 ,7 1 4 5 7 0
 קולקטיבית קרינה מנת

הכרחית בלתי

8 טבלה  הכרחית בלתי מחשיפה כתוצאה לפגים בישראל הקולקטיביות הקרינה מנות - 2.

ובטן חזה וצילומי בטן צילומי חזה, לצילומי בממוצע X לקרינת
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לתמותה הפוטנציאלי הסיכון הערכת .8.2

 בשלב חמורות גנטיות ומהפרעות רטן0מ בישראל פגים של הפוטנציאלית התמותה הערכת

 ,ICRP ה- של הסיכון הערכות על ובהסתמך X לקרינת חשיפתם עקב בחיים כלשהו

 ,8.2 -1 8.1 בטבלאות מפורטות שהן כפי הקולקטיביות הקרינה מנות מהכפלת מתקבלת

16xl־2) ונקבות (12.5xlO~2) זכרים עבור הסיכון במקדמי  היחסי למודל בהתאם (0

(1991 ,ICRP) כי לציין יש .1:1 הוא באוכלוסיה לנקבות זכרים בין היחס כי ההנחה ומתוך 

(.ICRP, 1991) המינים שני של הממוצע לסיכון להתייחס ממליצה רדיולוגית להגנה הוועדה

 בח״ם, כלשהו בשלב בישראל פגים של הפוטנציאלית התמותה הערכת מרוכזת 8.3 בטבלה

.X לקרינת בפועל חשיפה עקב

בישראל פגים של השנתית הפוטנציאלית התמותה הערכת
X לקרינת בפועל מחשיפה זוצאה כו

 לפגים פוטנציאלית תמותה
גרם 1,500 מ- גבוה שמשקלם

 לפגים פוטנציאלית תמותה
גרם 1,500 מ־ נמוך שמשקלם

סיכון מקדם

0.21 0.07 12.5 xlO2־ זכרים

0.26 0.09 16xl ־02 נקבות

0.47 0.15 14.25 xlO2־
 לכלל ממוצע

הפגים

מחשיפה כתוצאה בישראל פגים של השנתית הפוטנציאלית התמותה הערכת ־ 8.3 טבלה
(ICRP, 1991) ICRP של הסיכון להערכת בהתאם  X לקרינת בפועל

 בחיים, כלשהו בשלב בישראל פגים של הפוטנציאלית התמותה הערכת מרוכזת 8.4 בטבלה

.X לקרינת הכרחית בלתי חשיפה עקב

בישראל פגים של הפוטנציאלית התמותה הערכת
X קרינת ל הכרחית בלתי מחשיפה כתוצאה

 לפגים פוטנציאלית תמותה
גרם 1,500 מ־ גבוה שמשקלם

 לפגים פוטנציאלית תמותה
גרם 1,500 מ- נמוך שמשקלם

סיכון מקדם ............................

0.11 0.04 12.5 xlO2־ זכרים

0.14 0.05 1 6xl ־02 נקבות

0.24 0.08 14.25 xlO2־
 לכלל ממוצע

הפגים

מחשיפה כתוצאה בישראל פגים של השנתית הפוטנציאלית התמותה הערכת - 8.4 טבלה  
(ICRP, 1991) ICRP של הסיכון להערכת בהתאם  X לקרינת הכרחית בלתי
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לתחלואה.בסרטן הפוטנציאל■ הסיכון הערכת .8.3

 עבור הן 8.4 -1 8.3 בטבלה המפורטות בישראל פגים של הפוטנציאלית התמותה הערכות

 X לקרינת החשיפה עקב בחיים כלשהו בשלב חמורות גנטיות ומהפרעות רטן0מ תמותה

 17% כ- מהוות החמורות הגנטיות ההפרעות .ICRP ה- של יכון0ה הערכות על בהסתמך

 לתחלואה הפוטנציאלי הסיכון הערכת חישוב לצורך (.ICRP, 1991) אלה הערכות מתוך

 מסרטן לתמותה השווה בכמות הם ממנו והחלמה בסרטן התחלואה כי ההנחה ומתוך בסרטן

(1991 ,ICRP,) הגנטיות ההפרעות רכיב הפוטנציאלית התמותה מהערכות הופחת 

 בחיים כלשהו בשלב הפוטנציאלית התחלואה הערכת בוצעה זו, הפחתה לאחר החמורות.

 הערכת .X לקרינת הכרחית בלת* ומחשיפה בפועל מחשיפה כתוצאה בישראל, הפגים של

 בפועל מחשיפה כתוצאה בישראל פגים של בחיים כלשהו בשלב הפוטנציאלית התחלואה

.8.5 בטבלה מרוכזת X לקרינת

בסרטן בישראל פגים של הפוטנציאלית התחלואה הערכת
X רינת! לז בפועל מחשיפה כתוצאה

 לפגים פוטנציאלית תחלואה
גרם 1,500 מ- גבוה שמשקלם

 לפגים פוטנציאלית תחלואה
גרם 1,500 מ- כמוך שמשקלם

0.34 0.11 זכרים

0.44 0.14 נקבות

0.78 0.25 הפגים לכלל ממוצע

 מחשיפה כתוצאה בסרטן בישראל פגים של הפוטנציאלית התחלואה הערכת ־ 8.5 טבלה
X לקרינת בפועל

 X לקרינת הכרחית בלתי חשיפה עקב בחיים, כלשהו בשלב הפוטנציאלית התחלואה הערכת

8 בטבלה מרוכזת .6.

 בסרטן בישראל פגים של הפוטנציאלית התחלואה הערכת
_____X לקרינת הכרחית בלתי מחשיפה כתוצאה______

לפגים פוטנציאלית תחלואה לפגים פוטנציאלית תחלואה
גרם 1,500 מ־ גבוה שמשקלם גרם 1,500 מ- נמוך שמשקלם

0.18 0.06 זכרים

0.23 0.08 נקבות

0.41 0.14 הפגים לכלל ממוצע

 מחשיפה כתוצאה בסרטן בישראל פגים של הפוטנציאלית התחלואה הערכת - 8.6 טבלה
X לקרינת הכרחית בלתי
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זה, פרק לסיכום

 ומהפרעות מסרטן בישראל פגים של הממוצעת הפוטנציאלית התמותה הערכת •

 0.15 : היא X לקרינת בפועל מחשיפה כתוצאה בחיים כלשהו בשלב חמורות גנטיות

 בשנה פגים 0.47 ו- גרם 1,500 מ- נמוך שמשקלם הפגים כלל מתוך בשנה פגים

ילודה. שנת לכל פגים 0.62 ה"כ0 גרם. 1,500 מ- גבוה שמשקלם הפגים כלל מתוך

פגים. שלושה של פוטנציאלית תמותה ילודה, שנות חמש מכל כלומר

 כלשהו בשלב בסרטן בישראל פגים של הממוצעת הפוטנציאלית התחלואה הערכות •

 הפגים כלל מתוך בשנה פגים 0.25 : הן X לקרינת בפועל מחשיפה כתוצאה בחיים

 גבוה שמשקלם הפגים כלל מתוך בשנה פגים 0.78 ו- גרם 1,500 מ- נמוך שמשקלם

ילודה. שנת לכל פגים 1.03 ה"כ0 גרם. 1,500 מ-

 כתוצאה בסרטן בישראל פגים של הפוטנציאליות והתחלואה התמותה הערכות •

 גבוהות אינן ,8.5 ו- 8.3 בטבלאות מפורטות אשר ,X לקרינת בפועל מחשיפה

 הפגים של הכללית באוכלוסיה הקטן במספרם בהתחשב אולם אבסולוטיים, במונחים

 פי גבוהות אלה, סיכון שהערכות לזכור חשוב בפרט, הקטנים הפגים ושל בכלל

הממוצעת. האוכלוסייה כלל של הקרינתי מהסיכון 2.5-3.2

 כתוצאה פגים של הפוטנציאליות והתחלואה התמותה הערכות השוואת מתוך •

 כתוצאה הפוטנציאליות והתחלואה התמותה ההערכות לעומת בפועל מחשיפה

 כתוצאה והתחלואה התמותה הערכות כי לראות ניתן הכרחית, בלתי מחשיפה

 כתוצאה והתחלואה התמותה הערכות מכלל 50% כ- מהוות הכרחית בלתי מחשיפה

 רנטגן צילום בזמן קרינה שדה גבולות של נכונה קביעה כלומר, בפועל. מחשיפה

 התמותה במקרי 50% כ- של לירידה תגרום בינלאומיות( להמלצות )בהתאם לפגים

בישראל. פגים של הפוטנציאלים והתחלואה
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 ומנת האקוויוולנטיות הקרינה מנות לחישוב מעבר מקדמי .9
הקרנה ונתוני הפג למשקל בהתאם האפקטיבית הקרינה

 רנטגן צילומי מבוצעים בהם והטכניקות האופי אודות רבים נתונים נאספו המחקר, במהלך

 עתידי למחקר 0י0כב ישמש שהוא הייתה המחקר ממטרות אחת בישראל. פגיות בחמש

 והיחידה )הפגיות בישראל הפגים אוכלוסיית של X לקרינת החשיפה מידת להערכת

 התעניינותם את הביעו זה, במחקר חלק שלקחו גרטנר, מכון - רטן0 של לאפידמיולוגיה

 הנתונים על הסתמך אשר נתונים מסד נבנה זו, מטרה לקדם בכדי זה(. מעין מחקר בהמשך

במחקר. שבוצעו המחשב וסימולציות החישובים שנאספו,

 מנות לחישובי מעבר מקדמי בהן טבלאות, ואחת עשרים מכיל נבנה אשר הנתונים מסד

 (.STUK, 1997) PCXMC תוכנת בעזרת חושבו אשר והאפקטיביות האקוויוולנטיות הקרינה

 טבלאות - בפגיות השכיחות הצילום לפרוצדורות בהתאם קבוצות לשלוש מחולקות הטבלאות

 קבוצת בכל ובטן. חזה צילומי עבור וטבלאות בטן צילומי עבור טבלאות חזה, צילומי עבור

 אחד עבור האקוויוולנטית הקרינה מנת את לחשב ניתן בעזרתם אשר מעבר מקדמי טבלאות,

 מנות של התקן סטיית הגוף. לכלל האפקטיבית הקרינה מנת ואת שונים איברים עשר

.10% מ- קטנה הנ״ל בטבלאות המופיעות הקרינה

 המחולקות טבלאות משבע מורכבת ובטן( וחזה בטן )חזה, הקבוצות משלוש אחת כל

 ,1250-1500 ,1000-1250 ,750-1000 ,500-750 : הפג של לידתו למשקל בהתאם

 ישנם קבוצה, שבכל השבע מתוך טבלה בכל גרם. 2200-4000 ,1750-2200 ,1500-1750

 מתח כל עבור כאשר (kV 70 ,60 ,50 ,40)רנטגן שפופרת מתחי ארבעה עבור מעבר מקדמי

 -5mmAl ,4 ,3 ,2.5 ,2 1) שונים בעוביים פילטרציות תשע עבור סימולציות בוצעו שפופרת

2mmAl+0.1mmCu ,2mmAl+0.2mmCu, 3mmAl+0.1mmCu ,3mmAl+0.21mnCu.) 

 מרחק ,AP צילום פרוצדורת עבור סימולציות 756 המחקר של זה בחלק ובוצעו תוכננו ה"כ0

פוטונים. היסטוריות 108 -1 "מFSD) 100 0) הפג לגוף - שפופרת מוקד

 עבור (mSv/mGy )ביחידות אקוויוולנטית קרינה מנת חישובי לבצע ניתן טבלה, כל בעזרת

 כליות, כבד, ריאות, שחלות, טחול, קיבה, אשכים, התריס, בלוטת - שונים איברים עשר אחד

 ה- בטבלות המופיעים האיברים שאלו משום נבחרו הנ״ל האיברים עצם. ומח מח שדיים,

ICRP, 1991) ICRP) מתוך במחקר. נבחנו אשר הצילום באזורי מופיעים אשר האיברים והם 

בטבלאות מפורטים )שאינם אחרים אברים אודות נתונים גם בנוסף התקבלו הסימולציות,
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 האפקטיבית הקרינה מנת את גם לקבוע היה ניתן סימולציה, כל תוצאת שמתוך כך הנ״ל(.

 ICRP •די על שנתנו כפי איברים שקלול מקדמי על בהסתמך וזאת (mSv/mGy )ביחידות

(1991 ,ICRP)

 כל מר,1כל ליניאריים. מקדמים הם אלה שמקדמים משום ניתנה מעבר" "מקדמי - ההגדרה

 במידה ויר.1בא lmGy ־ של לגוף בכניסה קרינה ומנת אחד צילום עבור בוצעו הסימולציות

 להכפיל צורך יש ,lmGy מ- שונה לגוף בכניסה הקרינה מנת ו/או אחד מצילום יותר ובוצע

 ההקרנה( ונתוני הפג משקל הצילום, לסוג )בהתאם בסבלה נמצאים אשר המעבר ערכי את

 הקרינה מנות את לקבל בכדי וזאת לגוף בכניסה הקרינה במנת ו/או הצילומים במספר

המתאימות.

 צילומים עבור בוצעו הנ״ל בטבלאות המופיעים המעבר מקדמי לחישוב הסימולציות תכנוני

 (.3.1 בפרק )הרחבה צילום למימדי בינלאומיות להמלצות בהתאם הם הצילום גבולות בהם

 נמצא אלה, לגבולות מחשיפה כתוצאה X לקרינת שנחשפו והאיברים הצילום גבולות תיאור

.9.1 באיור

 צילום חזה, צילום עבור לקרינה הנחשפים האיברים וסכמת אלומה גבולות מימדי ־ 9.1 איור
בהתאמה ובטן חזה וצילום בטן

 המעבר למקדמי בדומה כי, נימצא המחקר עבודת עבור שבוצע הספרות סקר ך1מת

 ילודים עבור רק מעבר מקדמי בהם טספים פרסומים למצוא ניתן זו, בעבודה שהתקבלו

(Newborn) 3 של לידה במשקל  (Drexler et al. 1990 -1 NRPB-R279 1996) גרם 500,

 כלים קיימים לא אלה( שורות לכותב הידוע )ככל כיום קימות אשר הטבלאות מתוך כלומר,

 בזמן שמשקלם ילודים עבור והאפקטיבית האקוויוולנטית הקרינה מנת של מדויקת להערכה

3 מ־ נמוך הלידה  המעבר שמקדמי בכך חידוש it מחקר בעבודת כי לציין, ניתן לכן גרם. 500,

 ועד גרם 500 של לידה ממשקל החל ילודים/פגים עבור ומיועדים ייחודיים הם חושבו אשר

4 של לידה משקל ,00 גרם. 0

ובטן חזה צילוםבטן צילוםחזה צילום
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המעבר. במקדמי לשימוש דוגמא זה, לחיבור המצורף תקליטור / בחוברת הנמצא 6 בנספח

 מקדמי בהם הסבלאות מרוכזות זה, לחיבור המצורף תקליטור / בחוברת הנמצא 7 בנספח

המעבר.

כדלקמן: היא 7 בנספח הסבלאות חלוקת

1 טבלאות ,7 נספח • - ונתוני הפג למשקל בהתאם וזזה צילומי עבור מעבר מקדמי :7

ההקרנה.

8 טבלאות ,7 נספח • - 1 ונתוני הפג למשקל בהתאם בטן צילומי עבור מעבר מקדמי :4

ההקרנה.

1 טבלאות ,7 נספח • 5 - 2 הפג למשקל בהתאם ובטן וזזה צילומי עבור מעבר מקדמי : 1

ההקרנה. ונתוני
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מסקנות .10

 לטיפול ביחידות אשפוזם במהלך מייננת, לקרינה הפגים חשיפת את בחנה זו, מחקר עבודת

 עבודה בישראל. X קרני באמצעות המבוצעים רפואיים דימות תהליכי בעקבות )פגיות( נמרץ

 רבים נתונים פו0נא ובמסגרתה זה בנושא בישראל שנעשתה ביותר והמקיפה הגדולה היא זו

 הערכה בוצעה במחקר, לפגים. רנטגן צילומי בזמן החשיפה והיקפי הצילום טכניקות אודות

 מנת בין השוואה בוצעה זו ומהערכה X לקרינת לצורך ושלא לצורך שנחשפו איברים לגבי

 בוצעה כן כמו הפגים. נחשפים אליה הכרחית הבלתי הקרינה מנת לעומת ההכרחית הקרינה

 מנות של מדידות ונערכו הפגים של המיוחדים הגוף בנתוני התחשבה אשר דחימטריה

 .X בקרני מצולמים אשר אחרים לפגים בשכנות שהותם בזמן הפגים נחשפים אליהן הקרינה

 ובעזרת מצולמים לפגים משכנות הנובעות הקרינה מנות הדוזימטריה, תוצאות מתוך

 נחשפים אליה הממוצעת הקרינה מנת של ההערכה בוצעה מתמטיות, מחשב סימולציות

 שנאספו, הנתונים על בהסתמך הקרינתי. הסיכון הערכת בוצעה זו, הערכה ומתוך הפגים

 מעבר מקדמי שבו נתונים מסד נבנה המחקר, במהלך שבוצעו והסימולציות החישובים

 עבר, אותו הצילום סוג הפג, למשקל בהתאם ואפקטיבית אקוויוולנטית קרינה מנת לקבלת

לקרינה. חשיפתו להערכת הקשורים נוספים ונתונים לגופו בכניסה הקרינה מנת

 דימות מתהליכי כתוצאה פגים לחשיפת בהקשר זו מחקר מעבודת הנובעות המסקנות

להלן*: מובאות בישראל X קרני באמצעות המבוצעים רפואיים

4 מתוך א. 9  כלל נעשה לא כי נימצא רפואיים, מרכזים בחמישה נבחנו אשר צילומים 9

 להמלצות בניגוד כלומר, רנטגן. צילום בזמן הרבייה לאיבר• מקרינה להגנה במיגון שימוש

 הקפדה הרפואיים המרכזים חמשת במדגם אין הבריאות, משרד והמלצות בינלאומיות

 למרות וזאת לקרינה הרגישים האיברים כיסו■ לצורך קרינה חוסך בציוד שימוש על

לאיבר. הקרינה ממנת 95% עד של להפחתה מביא זה בציוד ששימוש

 מחשיפה כתוצאה אשפוז לתקופת בישראל לפגים הממוצעת האפקטיבית הקרינה מנת ב.

: היא X לקרינת

• 0 .669 mSv גרם. 1,500 מ־ נמוך שמשקלו לפג

• 0 .265 mSv גרם. 1,500 מ- גבוה שמשקלו לפג

X לקרינת אחרת בחשיפה נוגעות ואינן בפגיות המבוצעים רנטגן לצילומי ורק אך מתייחסות המסקנות
.C.T. בדיקת כדוגמת לפגיות מחוץ המבוצעת
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 הפוטנציאלית התמותה פת0תו ה"כ0 הערכת ICRP ה- של הסיכון להערכות בהתאם ג.

 כתוצאה בחיים כלשהו בשלב חמורות, גנטיות ומהפרעות מסרטן בישראל פגים של

20 לשנת )נכון X לקרינת מחשיפה : היא (04

• 0 גרם. 1,500 מ- נמוך שמשקלם הפגים כלל מתוך בשנה בממוצע פגים 15.

• 0 גרם. 1,500 מ- גבוה שמשקלם הפגים כלל מתוך בשנה בממוצע פגים 47.

בשנה. בממוצע פגים 0.62 ה"כ0 •

 התמותה הכללת תוך בסרטן בישראל פגים של הפוטנציאלית התחלואה הערכת ד.

2 לשנת )נכון X לקרינת מחשיפה כתוצאה בחיים כלשהו בשלב וההחלמה, 0 0 : היא (4

• 0 גרם. 1,500 מ- נמוך שמשקלם הפגים כלל מתוך בשנה בממוצע פגים 25.

• 0 גרם. 1,500 מ- גבוה שמשקלם הפגים כלל מתוך בשנה בממוצע פגים 78.

בשנה. בממוצע פגים 1.03 ה"כ0 •

 בלתי חשיפה של כתוצאה היא פגים, נחשפים אליה האפקטיבית הקרינה ממנת 50% כ- ה.

 בישראל פגים של והתחלואה התמותה מהערכות 50% כ- כן על .X לקרינת הכרחית

.X לקרינת הכרחית בלתי מחשיפה כתוצאה הם מסרטן

 מחמשת אחד בכל לראותה וניתן X לקרינת פגים של הכרחית בלתי חשיפה קיימת .1

 נכונה לא מקביעה נובעת הכרחית הבלתי החשיפה במחקר. השתתפו אשר המרכזים

 כראוי הקרינה שדה גבולות קביעת לפגים. רנטגן צילום בזמן הקרינה שדה גבולות של

 אליה הקרינה במנת 50% עד של לחסכון תביא ובינלאומיות, לאומיות להמלצות בהתאם

 התמותה במקרי 50% כ- של להפחתה מכך וכתוצאה בישראל הפגים נחשפים

בישראל. הפגים של מסרטן הפוטנציאלים והתחלואה

 את הצילום סרט גבי על לראות היה ניתן לא במחקר נבחנו אשר מהצילומים גדול בחלק ז.

 היכול דבר הצילום וסרט מקסטת יותר גדול היה הקרינה שדה כלומר, הצילום. גבולות

 אשר האיברים שאחוז מכאן לקרינה. נחשף אשר יותר רב איברים מספר על להצביע

 הערכות ולכן בעבודה הוצגו אשר מהאחחים יותר גבוה הכרחית בלתי לקרינה נחשף

 בישראל הפגים של מסרטן הפוטנציאלים והתחלואה התמותה ומקרי הקרינה מנת

שהוצגו. מאלה יותר גבוהים

 במחקר. שהשתתפו המרכזים חמשת בין העבודה פרמטרי בקביעת הבדלים קיימים ח.

 .22% עד של הבדל FSD וב- 44% עד של הבדל mAs ב- ,13% עד של הבדל kV ב-

 פגים נחשפים אליהם שונות קרינה למנות להביא עלול העבודה בפרמטרי זה הבדל

השונים. המרכזים בין בהשוואה

 בחמשת הפג לגוף בכניסה אחד לצילום הקרינה במנות 40% עד של פער קיים בממוצע, ט.

 הנמוכה הקרינה מנת בו הרפואי המרכז בין במחקר, השתתפו אשר הרפואיים המרכזים

ביותר. הגבוהה הקרינה מנת בו הרפואי המרכז לבין ביותר
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 למשקל בהתאם הפג לגוף ה0בכני אחד לצילום הקרינה במנות 53% עד של הבדל קיים י.

 מנת בה המשקל קבוצת לבין ביותר הנמוכה הקרינה מנת בה המשקל קבוצת בין הפג,

ביותר. הגבוהה הקרינה

 פגים ליד משהייתו כתוצאה פג נחשף אליה הממוצעת ישירה הבלתי קרינת מנת יא.

jS/ 1.83 כ- היא אחד אשפוז יום במהלך רנטגן, צילומי העוברים אחרים v. ית0יח זו מנה 

 האוכלוסייה חשופה אליה הטבעית הסביבתית הרקע מקרינת כעשירית )מהווה נמוכה

 האשפוז זמן את בחשבון לקחת יש הכוללת, הקרינה למנת בהתייחסות אולם ביום(

פגים. של הארוך

 ניתן המחקר, לממצאי ובהתאם הרדיולוגיה בתחום בינלאומיות להמלצות בהתאם יב.

 תוך הנוכחי, מערכה 80% לכ- עד בישראל לפגים הממוצעת הקרינה מנת את להפחית

 מנת להפחתת המומלצים האמצעים .X קרני בעזרת הרפואית הדימות איכות שיפור

(.11 המחקר)פרק בהמלצות הדן בפרק מוצגים הקרינה
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המלצות .11

דימות מתהליכי כתוצאה X לקרינת פגים חשיפת בנושא שעסק המחקר מסקנות בסיס על

: הבאות ההמלצות מובאות ,10 בפרק לעיל פורטו אשר רפואיים

 כ׳ לציין חשוב לקרינה. רגישים איברים מיגון לגבי בינלאומיות הנחיות ולאמץ לרענן יש א.

הפגים. של צילומם בזמן מקומי במיגון שימוש כלל נעשה לא כי נימצא זה במחקר

 ולהקפיד רפואיים דימות בתהליכי X לקרינת פגים חשיפת בנושא הנהלים את לעדכן יש ב.

ביצועם. על

 X קרני בעזרת רפואיים דימות לתהליכי לאומי (Guideline) עבודה נוהל לכתוב יש ג.

 עם הפגים עוברים אותם השונים הצילומים סוגי שיופיעו מומלץ העבודה, בנוהל לפגים.

 המלצות (,Image Criteria) צילום בכל להופיע אמורים אשר האיברים לגבי קריטריונים

 המקסימלית הקרינה ומנת (Good Radiographic Technique) צילום כל של נכון לביצוע

(.Criteria for Radiation Dose to Patient) צילום בכל להתקבל האמורה

 ועוזר שמבצע מי לכל קרינה ונזקי קרינה בטיחות בנושאי והכשרה הדרכה לבצע יש ד.

 שימת תוך רנטגן(, וטכנאי אחיות נאונטולוגים, )רדיולוגים, בפגיות הצילומים את לבצע

 ההתמחות בשלב להתבצע צריכות ההדרכות הפגים. של המיוחדים מאפיינים על דגש

הרפואיים. ובמרכזים לאחיות בביה״ס לרנטגנאים, בביה״ס לרפואה, בביה״ס

 את יבצע זה צוות ורק פגים בצילומי יתמחה אשר רנטגן טכנאי צוות להכשיר מומלץ ה.

בפגיות. הצילומים

 בסיסים נתונים יכילו הרישומים פג. כל שעובר רנטגן צילום כל עבור רישום לבצע מומלץ .1

 סוג הצילום, את שביצע הרנטגן טכנאי שם המצולם, הפג של הזהות תעודת מספר כגון

 לבצע יהיה שניתן כדי זמינים להיות צריכים הרישומים וכוי. FSD ,mAs ,kV הצילום,

ומרכז. מרכז בכל החשיפה ומצב הקרינה למנת אנליזות

 את להפחית ובכך צילומים לפסילת הסיבות בנושא תקופתיים תחקירים לבצע מומלץ ז.

 פנימי גורם ידי על ואיכותם הצילום גבולות על בקרה לבצע וכן החוזרים הצילומים מספר

לפגים. שבוצעו הצילומים בחינת תוך ומרכז מרכז בכל

 יהיה אשר נמוכה( המיגון של הכספית מקומי)עלותו מיגון יוצמד אינקובטור לכל כי מומלץ ח.

 את לפתור באה זו המלצה האינקובטור. באותו שוהה אשר הפג של בשימושו ורק אך

לפג. מפג המיגון של במעבר הסטריליזציה חוסר בעיית

 תוך זה למחקר הקרובים בנושאים או בנושא מחקרים ולערוך לעקוב להמשיך מומלץ ט.

לעת. מעת ומשתנות להקרנה המשמשות חדשות וטכנולוגיות במכשור התחשבות

X לקרינת אחרת בחשיפה נוגעות ואינן בפגיות המבוצעים רנטגן לצילומי ורק אך מתייחסות ההמלצות
C. בדיקת כדוגמת לפגיות מחיץ המבוצעת .T.
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נספחים

- (TERM) בשל ילוד •

 של 42 ה־ לשבוע 38 ה- השבוע בין כלומר, תקין. הריון משך לאחר נולד אשר ילוד

ההיריון.

- (PRETERM) פג •

ההיריון. של 37 ה- השבוע לפני נולד אשר ילוד

־POST TERM) ביותר בשל ילוד • ) 

להריון. 42 שבוע לאחר נולד אשר ילוד

 - (LOW BIRTH WEIGHT) נמוך לידה משקל •

2 מ- קטן לידה משקל גרם. 500,

- (VERY LOW BIRTH WEIGHT) מאוד נמוך לידה משקל - קטן פג •

ל־ 0.9% בין נע זה במשקל הילודים שעור גרם. 1,500 מ- הקטן לידה במשקל פג

הלידות. מכלל 1.4%

 ־ (VERY VERY LOW BIRTH WEIGHT) מאוד מאוד נמוך לידה משקל •

 מכלל 0.4% כ- הוא זה במשקל הילודים שעור גרם. 1,000 מ- קטן לידה משקל

הלידות.

- (Equivalent Dose))שקולה( אקוויוולנטית קרינה מנת •

 חיה ברקמה אנרגיה ספיגת ידי על מהקרנה לאיבר הנגרם הביולוגי הנזק מידת

הקרינה. ובסוג באנרגיה כתלות

- (Effective Dose) אפקטיבית קרינה מנת •

 מאיבריו, אחד בכל אנרגיה ספיגת ידי על מהקרנה לאדם הנגרם הביולוגי הנזק ה"כ0

המוקרנים. האיברים כל של היחסי ובסיכון הקרינה בסוג הקרינה, במנת כתלות

• FSD - גוף - מוקד מרחק (Focus to Skin Distance) ־ 

המצולם. הגוף לפני הרנטגן שפופרת מוקד בין "מ(0)ב המרחק

הגדרות ־ 1 פוו0נ
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הפגים* באוכלוסיית והסיבוכים ההישרדות שעור ־ 2 נספח

 מדויקת תחזית לתת קשה כך, בשל אחידה. בלתי הטרוגנית קבוצה היא הפגים אוכלוסיית

 לאלף ילודים פטירות פר0במ מוגדרת ניאונטלית תמותה וסיבוכים. תמותה הישרדות, של

הלידה. לאחר יום 28 לגיל ועד לידתם מרגע חי, לידות

 הריון. שבועות ולפי לידה משקלי לפי משנה לקבוצות הפגים אוכלוסיית כל את לחלק נהוג

משקל פ■ על הישרדות שעור■

 ! שורדים ואינם כמעט גרם 500 מ- הנמוך משקל בעלי פגים

 40% כ־ שורדים גרם 1,000 מ־ הנמוך משקל בעלי פגים

 80% כ- שורדים גרם 1,500 מ- הנמוך משקל בעלי פגים

95% כ- שורדים גרם 1,500 מ- הגבוה משקל בעלי פגים

הריון שבועות לפי הישרדות שעור■

 ! שורדים ואינם כמעט שבועות 25 מ־ הקטנים פגים

 50% כ- שורדים 27 ל- 25 שבועות בין פגים

90% מ- למעלה שורדים שבועות 27 מ- למעלה פגים

בריאותיים סיבוכים שעור■
 ! סיבוכים ללא שורדים ואינם כמעט שבועות 25 מ- הקטנים פגים

 40% כ- סיבוכים שעור שבועות 27 ל- 25 בין פגים

 25% כ- סיבוכים שעור שבועות 29 לבין 27 בין פגים

15% כ- סיבוכים שעור שבועות 32 עד 30 שבועות בין פגים

(Lee & Cloherty, 2004) *
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פגי□ של אופייניות תחלואות ־ 3 נספח

הפגות של הנשימתית המצוקה תסמונת

RDS - RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME

 הריאות. של תפקודית בשלות חוסר בשל נובעת והיא בפגים ביותר השכיחה התחלואה זוהי

 משמעותית בצורה ירדה כך ובעקבות ברפואה דרמסית התפתחות חלה האחרון בעשור

 לקנה היישר סורפקטנט במתן היה, החידוש המחלה. של וסיבוכיה התמותה התחלואה,

 בועיות את המצפה ביולוגי חומר הוא הסורפקטנט לידתם. לאחר סמוך הילודים של הנשימה

 לריאותיו אוויר להכניס לפג המאפשר דבר ריאתי, הפנים המתח להקטנת ומסייע האוויר

ולנשום.

הילוד של הכרונית הריאות מחלת

BPD - BRONCHO PULMONARY DYSPLASIA

 הניתנים הריאתיים והטיפולים ההנשמה מסיבוכי הנובעת שנה( 30) יחסית חדשה מחלה

 לאי גורמת אשר שונות חומרה בדרגות הריאה ברקמת פגיעה היא המחלה משמעות לפגים.

 במהלך סמפונות ומרחב״ בחמצן טיפול עם בהדרגה חולפת המחלה נשימתית. ספיקה

לחיים. הראשונות השנים

)רטינופטיה( הפג של העין רשתית מחלת

RETINOPATHY OF PREMATURITY ־ ROP

 חמצן(. רק )לא טיפוליות סיבות במגוון ומקורה הפגות מעצם הנובעת ברשתית פגיעה

 הולכת שכיחותה האחרונות בשנים אך מאוד, הקטנים הפגים בקבוצות שכיחה המחלה

 טיפולים קיימים עיוורון. כדי עד בראיה קושי של שונות לדרגות לגרום עלולה המחלה ויורדת.

. ההתדרדרות תהליך את לעצור היכולים בלייזר טיפולים ו/או דם( כלי )הקפאת בקור

מוחי תור דמום

IVH - INTRA VENTRICULAR HEMMORHAGE

 המוח חללי לתוך משמעותי דמום ויקרה ,יתכן מאוד קטן לידה משקל בעלי הפגים בקבוצת

 הילודים. של עתידית עצבית בנכות משמעותי גורם היינו זה סבוך המוח. לרקמת אף ולעיתים

. הדימום בשכיחות מסוים שפור חל האחרונות בשנים

(Lee & Cloherty, 2004) *
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המשך - 3 נספח

ת,קולר,וונטר,פר לרקומלצע־.

PVL - ERIVENTRICULAR LEUCOMALACIA

 להתפתחות מביא זה בוך0 החדרים. שמסביב באזור המוחית, העצבית ברקמה אטמים

מאוד. מאוד נמוך לידה משקל בעלי הילודים מכלל 3% עד ושכיחותו CP - מוחין שיתוק

הנימק■ המע■ תסמונת

NEC - NECROTIZING ENTERO COLITIS

 הלוקים פגים רקמתו. לנמק וגורמת למעי מאיסכמיה הנובעת העיכול במערכת תחלואה

 זו לאוכלוסייה הנמקי. האזור נכרת שבו ניתוח לעבור מהמקרים 50% ב- זקוקים זו במחלה

לזיהומים. ונט״ה כרוניים שלשולים בגדילה, האטה המעי, דרך מזון בספיגת בעיות תתכנה

1 1 1



)פגים( ילודים בצילומי קרינה בטיחות נוהלי ־ 4 נספח

>שראל מדינת
STATE OF ISRAEL

MINISTRY OF HEALTH 1 W h 

) The Jacob Hai) זפיקזח לרישוי הארצית היחידה r ^ P v / j

Radiation Control Department יז> בי7>ע 70*-קי ,מפשיר על

626

לי ה ת נו חו טי ה ב נ רי מי ? לו צי ם ב די לו ם( י י ג פ ו

I . ליעודו בהתאם יהיה רנטגן במכשיר שימוש.

צילום, ביצוע לפני החדר דלתות את סגור .2

ל .3 ד ת ש ת ה כ מי ת ד ש לו ח החזקת או הי ם לו ה( הצילו ט ס ק א ) שו ל ע ת י ר עז ם, ב ף אר ד ע ש ה מו  שי

עזר. באמצעי

בתנאי: מותרת בחדר, ילודים חולים או העובדים צוות נוכחות .4
הכרחית. שנוכחותם א.
קרינה. ממקור מטר I ל־ שהורחקו ב.
עופרת. סינר לצוות שניתן ג.

 הילוד. בהחזקת העוזר לצוות ינתנו עופרת(, מ"מ 0.35 ל- ערך שווה עופרת מגן)סער אמצעי .5
עופרת. כפפות לעוזר/ת ספק או הראשית, באלומה ימצאו לא העוזר/ת שידי הקפד

הדרוש. המזערי לגודל האלומה את צמצם .6

 אפשרי. שהדבר מקרה בכל הילוד של המין איברי על נ2ה .7

:0הערו

קצרים. בזמנים הוא רוב עפייי צילום, זמן -

מזערית. הראשית, באלומה לילוד, הקרינה מנת -

זניחה. הראשית לאלומה מחוץ ילודים בצילומי הקרינה מנת -

המצטלמים. הילודים מחזיקי בין רוטציה להסדיר רצוי -

 המפוזרת הקרינה וכמות מאחר וזאת הכרחית, אינה הילודים למחזיקי קרינה ביקורת בתגי השימוש -

זביחה. היבה

א חיים ע׳יש רפואי מרכז CHAIM SHEB A MEDICAL CENTER T. 03-5352071 סל שיב d
KATZIR 17, TELHASHOMER 52621 Fax. 03-5352076 פקס. 52621 השומר תל ■ 17 קציר

E-m ail: xco n tro l@ n etv isio n .n et.il
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ת אישור - 5 נספח שרד ידי על שהונפק הלסינקי ועד הבריאות מ

נבבוי,
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המשך ־ 5 נספח

<n»m יסיראל
STATE OF ISRAEL

Mmt*try off He*W» דלדדיאדזז •nvn
Healtfa TcetosotOgy and Jnfnuimcturr Adnlniitration ו«עמ>וח frt»mn «1 ?ןן»*מיזגיז חל3ז*ר
Medical Dcvkn Department #> ווואי ו»הי**דיה  ( i w !

ע ממחריח ו׳הקשחית עלי ב&קרה כלל״וז: דערה ד מ ץ זז־סוזר הניםוי ל מעיסד וז׳י*שי החוקר .0יזיח נ  

 נצל י8עי היתקשה/״. מחר, •5 שקבע -1ל*ד לנשוי אישיר לי׳נזי? דיפמי דזכוסד מנהל רלאי דרפחר,
(.1999)הבריאדת טש.י-ד של אדם בבני וא״פ3ר לניהריס הנוהל ירישוי.
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הי־דקזזויז כ/«דזלת»>ף

 יו?ו!יח אבף מהלו; הרן, בתידז פגל
בפיעל. ממייר יחידת מנהל שגר, נז־כ א*ע־
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המעבר מקדמי בעזרת לחישוב דוגמא ־ 6 נספח

זה. נספח עם (PDF )בפורמט קובץ עליו תקליטור מצ״ב

 האפקטיבית הקרינה ומנת האקוויוולנטיות הקרינה מנות לחישוב מעבר מקדמי ־ 7 נספח
הקרנה ונתוני הפג למשקל בהתאם

זה. נספח עם (PDF קובץ)בפורמט עליו תקליטור מצ״ב



ת ט סי ר ב י נ ן - בן או ו י י ב מ  בנג
ה ט ל קו פ עי ה ד מ ה ל ס ד נ ה  ה

ה ק ל ח מ ה ה ס ד הנ ת ביו ל אי פו ר

המעבר מקדמי בעזרת לחישוב דוגמא ־ 6 ח903

הקרינה מנות לחישוב מעבר מקדמי ־ 7 פח0נ
 האפקטיבית הקרינה ומנת האקוויוולנטיות

הקרנה ונתוני הפג למשקל בהתאם

לחיבור: בצמוד

 X לקרינת בישראל פגים של חשיפתם הערכת
בילודים נמרץ לטיפול ביחידה אשפוזם במהלך

בהנדסה מגיסטר תואר לקבלת מהדרישות חלק מהווה זה חיבור

מאת:

דץ חנן

 אטומית לאנרגיה הועדה
כז ר מ ר ה ק ח מ ני ל עי ר ק - ג ר ו ש

2005 מרץתשס״ה ב׳ אדר



ח ספ מא ־ 6 נ שוב דוג חי ת ל ר עז ר מקדמי ב ב ע מ ה

ג ר פ כ ל ז ק ש מ 1 ב ,1 0 ם, 0 ר ר ג ב ה, צילומי 11 ע ה צילומי 3 -1 בטן צילומי 5 חז  ובטן חז

1 ה"כ0) ת בוצעו הצילומים כל צילומים(. 9 ר דו צ רו פ A ב P ה ת או ת ב טגן מכונו ת רנ  נייד

ה צי ר ט ל פי ה ) ע בו ל ק m 3 ש m A l ר בו ם(. כל ע מי ה צילומי הצילו חז טן וצילומי ה  בוצעו הב

ח ת מ ת ב ר פ פו ל ש 5 ש 0 k V ת מנ ש ה כ רינ ק ה ה ס כני ף ב m 0.1 היא לגו G y צילומי ואילו 

ה חז ח בוצעו והבטן ה ת מ ת ב ר פ פו ל ש 4 ש 6 k V ת מנ ש ה כ רינ ק ה ה ס כני ף ב  לגו

0 .0 8 m G y.

ב יש ש ח : ל

ת מהי א. שפו אליה האקוויוולנטית הקרינה מנ ת ומהי צילום וג0 כל עבור האשכים נח  מנ

הצילומים. כלל עבור הקרינה

ת מהי ב. ף אליה האפקטיבית הקרינה מנ ש ח פג נ ת ומהי צילום וג0 כל עבור ה  מנ

הצילומים. כלל עבור הקרינה

: פיתרון

ת א. ת ה"כ0ו צילום סוג כל עבור לאשכים האקוויוולנטית הקרינה מנ  עבור הקרינה מנ

הצילומים כלל

חזה בצילום האשכים נחשפו אליה אקוויוולנטית קרינה מנת •

ר )מקדמי 3 טבלה - 7 נספח מתוך ב מנת ואפקטיבית אקוויוולנטית קרינה מנת לחישוב מע  מ

קל פג עבור לגוף, בכניסה קרינה ש מ 1 של לידה ב 0 0 0 - 1 2 5 ר גרם 0 ב ע  (,AP חזה צילום ש

ת mmAl 3 של פילטרציה ,50kV של הקרנה מתח עבור מנ ש של היא לגוף בכניסה הקרינה כ

0.1 mGy, האשכים (Testes) שפו 0 ל- נח .0 0 2 2 x 0.1[m Gy  ] = 0 .2 2  mSv

ך ר ע ה ( 0 .0 0 2 ה, מופיע שהוא כפי 2 טבל  המופעים שהערכים משום 0.1 - במקדם הוכפל ב

ת עבור הם בטבלה  היא לגוף הכניסה מנת השאלה, נתוני פי על ואילו mGy 1 של כניסה מנ

0.1 mGy.) שפו חזה, צילומי 11 עבור 0 ל- בסה״כ האשכים נח .2 2[m,S,v ] x l l  = 2.42m,S,v.

בטן בצילום האשכים נחשפו אליה אקוויוולנטית קרינה מנת •

ר )מקדמי 10 טבלה - 7 נספח מתוך ב ת לחישוב מע מנת ואפקטיבית אקוויוולנטית קרינה מנ  מ

קל פג עבור לגוף, בכניסה קרינה ש מ 1 של לידה ב 0 0 0 - 1 2 5 ר גרם 0 ב ע  (,AP בטן צילום ש

ת mmAl 3 של פילטרציה ,50kV של הקרנה מתח עבור מנ ש היא לגוף בכניסה הקרינה כ



0.1 mGy, שפו ^O.WOO[m ל- האשכים נח y /m(j^\x O .\[m G y ] = \\m Sv. צילומי 5 עבור 

שפו חזה, ll[m. ל- ה"כ0ב האשכים נח ,SV ]x5 = 55mSv

ובטן חזה בצילום האשכים נחשפו אליה אקוויוולנטית קרינה מנת •

mm 3 של ופילטרציה 46kV של הקרנה מתח עבור בוצעו ובטן החזה צילומי Al. מתוך 

ח0נ על הסתכלות ר )מקדמי 17 טבלה - 7 פ  אקוויוולנטית קרינה מנת לחישוב מעב

מנת ואפקטיבית ג עבור לגוף, ה0בכני קרינה מ קל פ ש מ ר גרם 1000-1250 של לידה ב ב ע  ש

ת אין כי לראות ניתן (,AP ובטן חזה צילום מודו ר מקדמי המתח בע ש ניתן בהם מעב מ ת ש ה  ל

ת מתח עבור ישיר באופן ר מעבר מקדם מציאת לשם .46kV של שפופ  יש זה, מתח עבור ה

ת מתחי עבור ,17 מטבלה נלקחים הנתונים הנתונים. של אינטרפולציה לבצע ר  של שפופ

40kV -50 וkV 3 של )פילטרציהm m Al.)

0.1211 =< 40 kV

4 6 kV => Factor - ? ? ?

0.1468 =< 50 kV

(4 6 - 4 0) 0 .1 4 6 8 - 0 .1 2 1 l )x)
0 .1365 = 0.1211 + -------------------------------------- = Factor

(5 0 - 4 0)

ר מכאן, mm 3 של פילטרציה ,46kV של הקרנה מתח שעבו Al ת מנ ש  לגוף ה0בכני הקרינה כ

שפו ,mGy 0.08 היא l3.0 ל- האשכים נח 6 5 [m^ ^ / n^ ]x 0 .0 8 [m G y ] = l0.92mSv, 3 עבור

שפו ובטן, חזה צילומי l0.92[m ל- ה"כ0ב האשכים נח ,SV ]x3 = 32J6m Sv.

הצילומים כלל עבור האשכים ה"כ0ב נחשפו אליה אקוויוולנטית קרינה מנת •

שפו אליה הכללית האקוויוולנטית הקרינה מנת  הקרינה מנות חיבור היא האשכים, נח

תהיה: לאשכים האקוויוולנטית הקרינה מנת ה"כ0 לכן, צילום. כל עבור האקוויוולנטיות

2A2[mSv\ + 55[mSv] + 3 2 .7 6 [mSv] = 9 0 .18 mSv



ת ב. ת ה"כ0ו צילום וג0 כל עבור האפקטיבית הקרינה מנ  כלל עבור הקרינה מנ

הצילומים.

שף אליה האפקטיבית הקרינה מנת • פג נח חזה בצילום ה

ח0נ מתוך ר )מקדמי 3 טבלה - 7 פ ת לחישוב מעב מנת ואפקטיבית אקוויוולנטית קרינה מנ  מ

קל פג עבור לגוף, ה0בכני קרינה ש מ 1 של לידה ב 0 0 0 - 1 2 5 ר גרם 0 ב ע  (,AP חזה צילום ש

ת mmAl 3 של פילטרציה ,50kV של הקרנה מתח עבור מנ ש  היא לגוף ה0בכני הקרינה כ

O.lmGy, ף אליה האפקטיבית הקרינה מנת ש ח פג נ היא: ה

x 0 .1 [m (j j ] = 27.94m 5,v^ ׳(] ^ /0 .2 7 9 4[m. ף חזה, צילומי 11 עבור ש ח פג נ ל- ה"כ0ב ה

. 2 7 .9 4[m<SV] x 11 = 307  M m Sv

שף אליה האפקטיבית הקרינה מנת • פג נח בטן בצילום ה

ח0נ מתוך ר )מקדמי 10 טבלה - 7 פ ת לחישוב מעב מנת ואפקטיבית אקוויוולנטית קרינה מנ  מ

ג עבור לגוף, ה0בכני קרינה קל פ ש מ 1 של לידה ב 0 0 0 - 1 2 5 ר גרם 0 ב ע  (,AP בטן צילום ש

ת mmAl 3 של פילטרציה ,50kV של הקרנה מתח עבור מנ ש  היא לגוף ה0בכני הקרינה כ

O.lmGy, ף אליה האפקטיבית הקרינה מנת ש ח פג נ היא: ה

0.3500[m^^l/ n^ ]x 0 .1 [m G y ] = 35mSv. ף בטן, צילומי 5 עבור ש ח פג נ ל- ה"כ0ב ה

. 3 5»[Z(SV] x 5 = 17 5mSv

שף אליה האפקטיבית הקרינה מנת • פג נח ובטן חזה בצילום ה

mm 3 של ופילטרציה 46kV של הקרנה מתח עבור בוצעו ובטן החזה צילומי Al. מתוך

ח0נ על הסתכלות 1 טבלה - 7 פ ר )מקדמי 7  אקוויוולנטית קרינה מנת לחישוב מעב

מנת ואפקטיבית ג עבור לגוף, ה0בכני קרינה מ קל פ ש מ 1 של לידה ב 0 0 0 - 1 2 5 ר גרם 0 ב ע  ש

ת אין כי לראות ניתן (,AP ובטן חזה צילום מודו ר מקדמי המתח בע ש ניתן בהם מעב מ ת ש ה  ל

ת מתח עבור ישיר באופן ר מעבר מקדם מציאת לשם .46kV של שפופ  יש זה, מתח עבור ה

1 מטבלה נלקחים הנתונים הנתונים. של אינטרפולציה לבצע ת מתחי עבור ,7 ר  של שפופ

40kV -50 וkV פילטרציה( 3 של mmAl.)

0 .4283 =< 40 kV

? ? ? - 4 6 kV => Factor

50 kV => 0 .5110



(0 .5 1 1 0 - 0 .4 2 8 3 )x ( 4 6 - 4 0 )  A A ״ ״
Factor = -0  ל .4779 - 0 .4283 + 1

( 5 0 - 4 0 )

ר מכאן, mm 3 של פילטרציה ,46kV של הקרנה מתח שעבו Al ת מנ ש לגוף ה0בכני הקרינה כ

ף ,mGy 0.08 היא ש ח פג נ x ל- ה 0 .0 8 [m (j j ]  = 38.23m 5,v^ ׳(] ^ /0 .4 7 7 9[m, 3 עבור

ף ובטן, חזה צילומי ש ח 38 ל- ה"כ0ב הגוף נ .23>|w<SV]x3 = 114.7wz<SV.

פג ה"כ0ב נחשף אליה האפקטיבית קרינה מנת • הצילומים כלל עבור ה

ף אליה הכללית האפקטיבית קרינה מנת ש ח פג גוף ה"כ0ב נ  היא הצילומים, כלל עבור ה

ת ה"כ0 לכן, צילום. כל עבור האפקטיביות הקרינה מנות חיבור  לגוף האפקטיבית הקרינה מנ

3 תהיה: 0 7 .3 4[m<SV] + 175[m<SV] + l 14.7[m<SV] = 591 mSv



ח ספ ר מקדמי ־ 7 נ ב ע שוב מ ת לחי מנת האקוויוולנטיות הקרינה מנו  הקרינה ו

ם האפקטיבית תא קל בה ש מ פג ל הקרנה ונתוני ה

ח0בנ הטבלאות  עבור טבלאות חזה, צילומי עבור טבלאות קבוצות. לשלוש מחולקות זה פ

ר מקדמי טבלאות, קבוצת בכל ובטן. חזה צילומי עבור וטבלאות בטן צילומי  אשר מעב

ם ת שב ניתן בעזר ח ה אחד עבור האקוויוולנטיות הקרינה מנות את ל שר  ואת שונים איברים ע

 בטבלאות המופיעות הקרינה מנות של התקן טיית0 הגוף. לכלל האפקטיבית הקרינה מנת

1 מ- קטנה הליל 0 %.

ח0בנ הטבלאות חלוקת כדלקמן: היא 7 פ

1 טבלאות • - ר מקדמי :7 פג למשקל בהתאם חזה צילומי עבור מעב ההקרנה. ונתוני ה

8 טבלאות • - 1 ר מקדמי :4 ב ע ור מ ג למשקל בהתאם בטן צילומי עב פ . ונתוני ה נה ההקר

ות • 1 טבלא 5 - 2 ר מקדמי : 1 פג למשקל בהתאם ובטן חזה צילומי עבור מעב ונתוני ה

ההקרנה.

מעבר מקדמי ת עבור חושבו ה 1m של קרינה מנ G y אחורי(, פיזור )ללא לגוף ה0בכני באוויר 

ת אחד צילום עבור A בפרוצדור P. ת ו/או אחד מצילום יותר ובוצע במידה  ה0בכני הקרינה מנ

1m מ- שונה לגוף G y, מעבר ערכי את להכפיל צורך יש טבלה נמצאים אשר ה ם ב א ת  )בה

פג משקל הצילום, וג0ל ה( ונתוני ה קרנ מ הה ר0ב ת ו/או הצילומים פ מנ  לגוף ה0בכני הקרינה ב

המתאימות. הקרינה מנות את לקבל כדי וזאת

6



ר מקדמי - 1 סבלה ב ע ת כתוצאה והאפקטיבית האקוויוולנטיות הקרינה מנות לחישובי מ מנ ר לגוף, בכניסה קרינה מ ג עבו פ

שקל 5 של לידה במ 0 0 - 7 5 ר גרם 0 עב (mSv mGy'1) AP חזה צילום ש

ח ת מ
ת ר פ פו ש

(kV)

פילטרציה
מוח

העצם
מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים

בלוטת

תריס

מנה

mmאפקט'
Al

mm
Cu

40 2 - 0.0751 0.0014 0.8717 0.1121 0.4250 0.5504 0.0084 0.2827 0.4445 0 0.0640 0.2249

2.5 - 0.0815 0.0017 0.8810 0.1256 0.4564 0.5913 0.0097 0.3119 0.4761 0 0.0703 0.2393

3 - 0.0868 0.0019 0.8888 0.1373 0.4817 0.6241 0.0109 0.3367 0.5012 0 0.0757 0.2510

4 - 0.0954 0.0022 0.9011 0.1569 0.5206 0.6745 0.0129 0.3771 0.5394 0 0.0843 0.2886

5 - 0.1022 0.0026 0.9105 0.1726 0.5497 0.7121 0.0145 0.4090 0.5676 0 0.0911 0.3031

2 0.1 0.1048 0.0027 0.9138 0.1786 0.5602 0.7256 0.0152 0.4210 0.5776 0 0.0937 0.3083

2 0.2 0.1199 0.0035 0.9327 0.2143 0.6203 0.8028 0.0189 0.4909 0.6349 0 0.1088 0.3384

3 0.1 0.1100 0.0029 0.9206 0.1910 0.5816 0.7532 0.0165 0.4455 0.5981 0 0.0990 0.3190

3 0.2 0.1230 0.0037 0.9365 0.2216 0.6320 0.8177 0.0197 0.5049 0.6460 0 0.1119 0.3443

50 2 - 0.0931 0.0025 0.8960 0.1517 0.4925 0.6366 0.0125 0.3585 0.5093 0 0.0812 0.2576

2.5 - 0.1008 0.0029 0.9070 0.1684 0.5264 0.6802 0.0142 0.3928 0.5426 0 0.0887 0.2926

3 - 0.1074 0.0032 0.9161 0.1829 0.5536 0.7152 0.0156 0.4217 0.5691 0 0.0951 0.3061

4 - 0.1180 0.0038 0.9307 0.2066 0.5954 0.7688 0.0181 0.4681 0.6094 0 0.1054 0.3271

5 - 0.1264 0.0042 0.9419 0.2255 0.6265 0.8084 0.0201 0.5042 0.6390 0 0.1135 0.3428

2 0.1 0.1300 0.0045 0.9466 0.2336 0.6390 0.8242 0.0210 0.5193 0.6507 0 0.1169 0.3492

2 0.2 0.1488 0.0057 0.9709 0.2753 0.7016 0.9031 0.0254 0.5957 0.7092 0 0.1346 0.3813

3 0.1 0.1364 0.0049 0.9550 0.2479 0.6613 0.8525 0.0225 0.5461 0.6717 0 0.1230 0.3606

3 0.2 0.1526 0.0060 0.9759 0.2835 0.7132 0.9176 0.0262 0.6103 0.7199 0 0.1380 0.3874

לאחור פיזורים ללא באוויר 1mGy של היא לגוף בכניסה הקרינה *מנת
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המשך -1 סבלה

ח ת מ

ת ר פ פו ש
(kV)

פילטרציה
מוח

העצם
מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים

בלוטת

תריס

מנה

mmאפקט'
Al

mm
Cu

60 2 - 0.1075 0.0034 0.9159 0.1816 0.5389 0.6950 0.0157 0.4131 0.5531 0.0002 0.0938 0.2997

2.5 - 0.1160 0.0039 0.9279 0.2000 0.5729 0.7385 0.0176 0.4492 0.5861 0.0002 0.1019 0.3167

3 - 0.1233 0.0043 0.9380 0.2156 0.6003 0.7734 0.0193 0.4795 0.6124 0.0003 0.1087 0.3305

4 - 0.1350 0.0050 0.9542 0.2413 0.6422 0.8266 0.0220 0.5279 0.6523 0.0003 0.1197 0.3518

5 - 0.1443 0.0056 0.9667 0.2615 0.6731 0.8657 0.0242 0.5651 0.6814 0.0004 0.1282 0.3677

2 0.1 0.1486 0.0059 0.9725 0.2706 0.6863 0.8821 0.0252 0.5815 0.6936 0.0005 0.1320 0.3746

2 0.2 0.1695 0.0075 1.0005 0.3144 0.7470 0.9577 0.0300 0.6583 0.7496 0.0008 0.1501 0.4063

3 0.1 0.1557 0.0064 0.9819 0.2857 0.7080 0.9093 0.0268 0.6084 0.7138 0.0005 0.1383 0.3858

3 0.2 0.1736 0.0078 1.0061 0.3227 0.7578 0.9710 0.0309 0.6725 0.7595 0.0008 0.1535 0.4121

70 2 - 0.1196 0.0043 0.9348 0.2057 0.5742 0.7390 0.0184 0.4559 0.5861 0.0008 0.1032 0.3182

2.5 - 0.1286 0.0048 0.9477 0.2246 0.6072 0.7811 0.0204 0.4923 0.6179 0.0009 0.1113 0.3349

3 - 0.1363 0.0053 0.9586 0.2408 0.6338 0.8148 0.0222 0.5226 0.6433 0.0010 0.1181 0.3485

4 - 0.1486 0.0061 0.9763 0.2669 0.6743 0.8661 0.0250 0.5708 0.6815 0.0013 0.1289 0.3694

5 - 0.1584 0.0067 0.9902 0.2874 0.7041 0.9034 0.0272 0.6075 0.7093 0.0015 0.1372 0.3849

2 0.1 0.1631 0.0071 0.9970 0.2970 0.7172 0.9197 0.0283 0.6243 0.7213 0.0016 0.1410 0.3918

2 0.2 0.1850 0.0087 1.0290 0.3406 0.7744 0.9902 0.0332 0.6988 0.7736 0.0025 0.1580 0.4223

3 0.1 0.1705 0.0076 1.0076 0.3120 0.7378 0.9452 0.0300 0.6505 0.7403 0.0019 0.1470 0.4026

3 0.2 0.1892 0.0090 1.0355 0.3487 0.7843 1.0024 0.0342 0.7122 0.7826 0.0027 0.1611 0.4277

לאחור פיזורים ללא באוויר 1mGy של היא לגוף בכניסה הקרינה *מנת
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ר מקדמי - 2 סבלה ב ע ת כתוצאה והאפקטיבית האקוויוולנטיות הקרינה מנות לחישובי מ מנ ר לגוף, בכניסה קרינה מ ג עבו פ

שקל 7 של לידה במ 5 0 - 1 0 0 ר גרם 0 עב AP חזה צילום ש

ח ת מ
ת ר פ פו ש

(kV)

פילטרציה
מוח

העצם מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים בלוטת
תריס

מנה
mmאפקט'

Al
mm
Cu

40 2 - 0.0670 0.0014 0.8680 0.0922 0.3896 0.4941 0.0071 0.2371 0.4092 0 0.0664 0.2079

2.5 - 0.0729 0.0016 0.8795 0.1042 0.4206 0.5339 0.0083 0.2639 0.4408 0 0.0735 0.2221

3 - 0.0779 0.0018 0.8886 0.1147 0.4460 0.5664 0.0093 0.2870 0.4664 0 0.0795 0.2337

4 - 0.0859 0.0022 0.9024 0.1324 0.4856 0.6170 0.0110 0.3250 0.5060 0 0.0893 0.2710

5 - 0.0923 0.0025 0.9122 0.1469 0.5156 0.6555 0.0124 0.3555 0.5358 0 0.0971 0.2858

2 0.1 0.0947 0.0026 0.9153 0.1525 0.5266 0.6694 0.0129 0.3670 0.5465 0 0.1001 0.2912

2 0.2 0.1092 0.0034 0.9322 0.1860 0.5900 0.7501 0.0161 0.4351 0.6086 0 0.1176 0.3225

3 0.1 0.0997 0.0029 0.9218 0.1640 0.5490 0.6981 0.0140 0.3907 0.5686 0 0.1062 0.3023

3 0.2 0.1122 0.0036 0.9351 0.1929 0.6024 0.7660 0.0168 0.4488 0.6207 0 0.1212 0.3286

50 2 - 0.0844 0.0025 0.8875 0.1300 0.4605 0.5835 0.0106 0.3116 0.4787 0.0003 0.0860 0.2415

2.5 - 0.0917 0.0029 0.8988 0.1455 0.4948 0.6272 0.0121 0.3440 0.5131 0.0003 0.0945 0.2761

3 - 0.0979 0.0032 0.9077 0.1590 0.5227 0.6627 0.0133 0.3717 0.5409 0.0004 0.1017 0.2899

4 - 0.1081 0.0038 0.9207 0.1814 0.5664 0.7180 0.0154 0.4169 0.5838 0.0005 0.1135 0.3116

5 - 0.1162 0.0043 0.9298 0.1995 0.5993 0.7596 0.0171 0.4524 0.6159 0.0006 0.1228 0.3279

2 0.1 0.1197 0.0046 0.9330 0.2073 0.6127 0.7765 0.0178 0.4674 0.6289 0.0007 0.1267 0.3346

2 0.2 0.1382 0.0059 0.9484 0.2484 0.6803 0.8610 0.0216 0.5445 0.6941 0.0011 0.1470 0.3685

3 0.1 0.1260 0.0050 0.9389 0.2213 0.6366 0.8065 0.0191 0.4942 0.6521 0.0008 0.1337 0.3466

3 0.2 0.1420 0.0062 0.9510 0.2566 0.6930 0.8768 0.0223 0.5594 0.7062 0.0013 0.1509 0.3750

לאחור פיזורים ללא באוויר 1mGy של היא לגוף בכניסה הקרינה *מנת
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המשך - 2 סבלה

ח ת מ

ת ר פ פו ש
(kV)

פילטרציה
מוח

העצם מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים בלוטת
תריס

מנה
mmאפקט'

Al
mm
Cu

60 2 - 0.0986 0.0036 0.9034 0.1596 0.5100 0.6453 0.0134 0.3664 0.5269 0.0011 0.1004 0.2844

2.5 - 0.1068 0.0040 0.9148 0.1770 0.5451 0.6896 0.0150 0.4012 0.5616 0.0013 0.1096 0.3018

3 - 0.1138 0.0045 0.9238 0.1920 0.5736 0.7257 0.0164 0.4308 0.5897 0.0015 0.1173 0.3160

4 - 0.1252 0.0053 0.9372 0.2168 0.6180 0.7815 0.0187 0.4787 0.6331 0.0019 0.1298 0.3383

5 - 0.1344 0.0059 0.9468 0.2365 0.6512 0.8230 0.0206 0.5159 0.6652 0.0023 0.1396 0.3550

2 0.1 0.1387 0.0063 0.9507 0.2457 0.6655 0.8409 0.0214 0.5326 0.6790 0.0026 0.1440 0.3623

2 0.2 0.1595 0.0079 0.9691 0.2898 0.7321 0.9232 0.0255 0.6114 0.7427 0.0039 0.1648 0.3964

3 0.1 0.1457 0.0068 0.9572 0.2607 0.6892 0.8703 0.0228 0.5600 0.7017 0.0029 0.1512 0.3743

3 0.2 0.1637 0.0083 0.9726 0.2984 0.7442 0.9381 0.0263 0.6263 0.7542 0.0042 0.1687 0.4027

70 2 - 0.1108 0.0045 0.9192 0.1839 0.5480 0.6925 0.0157 0.4099 0.5636 0.0020 0.1115 0.3041

2.5 - 0.1195 0.0051 0.9310 0.2021 0.5824 0.7359 0.0174 0.4455 0.5975 0.0024 0.1207 0.3213

3 - 0.1269 0.0056 0.9404 0.2177 0.6104 0.7710 0.0189 0.4755 0.6249 0.0027 0.1285 0.3354

4 - 0.1391 0.0064 0.9548 0.2435 0.6538 0.8253 0.0213 0.5238 0.6670 0.0033 0.1410 0.3574

5 - 0.1488 0.0072 0.9655 0.2638 0.6860 0.8655 0.0232 0.5610 0.6981 0.0039 0.1506 0.3739

2 0.1 0.1536 0.0076 0.9704 0.2736 0.7004 0.8833 0.0241 0.5783 0.7118 0.0042 0.1551 0.3813

2 0.2 0.1756 0.0094 0.9933 0.3182 0.7638 0.9611 0.0283 0.6557 0.7720 0.0060 0.1750 0.4144

3 0.1 0.1610 0.0082 0.9781 0.2888 0.7230 0.9112 0.0255 0.6053 0.7334 0.0048 0.1621 0.3930

3 0.2 0.1800 0.0098 0.9979 0.3268 0.7750 0.9748 0.0291 0.6700 0.7826 0.0064 0.1787 0.4203

לאחור פיזורים ללא באוויר 1mGy של היא לגוף בכניסה הקרינה *מנת
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ר מקדמי - 3 סבלה ב ע ת כתוצאה והאפקטיבית האקוויוולנטיות הקרינה מנות לחישובי מ מנ ר לגוף, בכניסה קרינה מ ג עבו פ

שקל 1 של לידה במ 0 0 0 - 1 2 5 עבר גרם 0 AP חזה צילום ש

ח ת מ
ת ר פ פו ש

(kV)

פילטרציה
מוח מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים בלוטת מנה

mm
Al

mm
Cu

העצם תריס אפקט'

40 2 - 0.0625 0.0011 0.8512 0.0806 0.3663 0.4632 0.0065 0.2128 0.3849 0.0005 0.0641 0.1967

2.5 - 0.0681 0.0013 0.8626 0.0915 0.3967 0.5023 0.0075 0.2379 0.4161 0.0006 0.0711 0.2106

3 - 0.0728 0.0015 0.8717 0.1011 0.4218 0.5344 0.0084 0.2597 0.4416 0.0007 0.0770 0.2221

4 - 0.0805 0.0018 0.8856 0.1175 0.4612 0.5851 0.0100 0.2958 0.4814 0.0009 0.0869 0.2589

5 - 0.0866 0.0021 0.8958 0.1309 0.4914 0.6238 0.0113 0.3249 0.5116 0.0011 0.0948 0.2738

2 0.1 0.0889 0.0022 0.8994 0.1361 0.5025 0.6380 0.0118 0.3360 0.5226 0.0012 0.0979 0.2792

2 0.2 0.1028 0.0029 0.9201 0.1675 0.5668 0.7202 0.0147 0.4016 0.5863 0.0019 0.1157 0.3111

3 0.1 0.0937 0.0024 0.9067 0.1468 0.5252 0.6671 0.0128 0.3587 0.5452 0.0014 0.1040 0.2904

3 0.2 0.1057 0.0030 0.9243 0.1741 0.5796 0.7364 0.0153 0.4149 0.5988 0.0021 0.1194 0.3174

50 2 - 0.0794 0.0021 0.8807 0.1166 0.4382 0.5540 0.0097 0.2852 0.4559 0.0016 0.0841 0.2312

2.5 - 0.0865 0.0024 0.8940 0.1311 0.4723 0.5975 0.0110 0.3162 0.4903 0.0019 0.0926 0.2471

3 - 0.0925 0.0027 0.9049 0.1437 0.5004 0.6332 0.0121 0.3428 0.5184 0.0022 0.1000 0.2794

4 - 0.1023 0.0033 0.9220 0.1649 0.5445 0.6892 0.0140 0.3865 0.5622 0.0028 0.1120 0.3014

5 - 0.1102 0.0037 0.9352 0.1820 0.5779 0.7316 0.0156 0.4211 0.5952 0.0033 0.1214 0.3183

2 0.1 0.1136 0.0039 0.9409 0.1896 0.5917 0.7490 0.0162 0.4359 0.6086 0.0036 0.1255 0.3252

2 0.2 0.1318 0.0052 0.9708 0.2293 0.6614 0.8363 0.0196 0.5120 0.6763 0.0051 0.1464 0.3608

3 0.1 0.1197 0.0043 0.9509 0.2030 0.6163 0.7799 0.0174 0.4622 0.6326 0.0040 0.1327 0.3377

3 0.2 0.1355 0.0054 0.9770 0.2373 0.6746 0.8527 0.0203 0.5270 0.6890 0.0055 0.1505 0.3676

לאחור פיזורים ללא באוויר 1mGy של היא לגוף בכניסה הקרינה *מנת
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המשך - 3 סבלה

ח ת מ

ת ר פ פו ש
(kV)

פילטרציה
מוח

העצם מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים בלוטת
תריס

מנה
mmאפקט'

Al
mm
Cu

60 2 - 0.0934 0.0031 0.9061 0.1454 0.4891 0.6176 0.0122 0.3400 0.5059 0.0027 0.0987 0.2563

2.5 - 0.1014 0.0035 0.9208 0.1618 0.5244 0.6621 0.0136 0.3738 0.5411 0.0031 0.1079 0.2925

3 - 0.1082 0.0039 0.9331 0.1761 0.5533 0.6987 0.0149 0.4026 0.5698 0.0036 0.1158 0.3070

4 - 0.1194 0.0046 0.9528 0.1999 0.5985 0.7557 0.0170 0.4497 0.6144 0.0043 0.1285 0.3299

5 - 0.1284 0.0052 0.9682 0.2190 0.6327 0.7985 0.0187 0.4865 0.6478 0.0050 0.1384 0.3474

2 0.1 0.1326 0.0055 0.9754 0.2279 0.6476 0.8170 0.0195 0.5033 0.6623 0.0054 0.1429 0.3551

2 0.2 0.1533 0.0071 1.0113 0.2713 0.7170 0.9029 0.0232 0.5829 0.7294 0.0072 0.1642 0.3913

3 0.1 0.1396 0.0060 0.9873 0.2426 0.6721 0.8475 0.0208 0.5308 0.6861 0.0060 0.1503 0.3677

3 0.2 0.1575 0.0074 1.0187 0.2798 0.7298 0.9185 0.0239 0.5981 0.7417 0.0076 0.1682 0.3980

70 2 - 0.1055 0.0040 0.9270 0.1692 0.5286 0.6664 0.0143 0.3837 0.5445 0.0036 0.1099 0.2954

2.5 - 0.1141 0.0045 0.9424 0.1866 0.5635 0.7104 0.0158 0.4185 0.5791 0.0041 0.1193 0.3130

3 - 0.1214 0.0050 0.9553 0.2017 0.5920 0.7463 0.0172 0.4480 0.6074 0.0046 0.1272 0.3275

4 - 0.1334 0.0058 0.9761 0.2266 0.6366 0.8021 0.0194 0.4958 0.6511 0.0055 0.1399 0.3503

5 - 0.1430 0.0065 0.9924 0.2465 0.6700 0.8437 0.0211 0.5330 0.6836 0.0063 0.1497 0.3676

2 0.1 0.1477 0.0068 1.0004 0.2561 0.6851 0.8623 0.0219 0.5505 0.6982 0.0067 0.1543 0.3755

2 0.2 0.1698 0.0086 1.0380 0.3004 0.7518 0.9441 0.0257 0.6294 0.7624 0.0086 0.1747 0.4107

3 0.1 0.1551 0.0074 1.0129 0.2711 0.7088 0.8915 0.0232 0.5778 0.7211 0.0073 0.1614 0.3878

3 0.2 0.1741 0.0090 1.0455 0.3090 0.7638 0.9586 0.0265 0.6441 0.7738 0.0090 0.1784 0.4171

לאחור פיזורים ללא באוויר 1mGy של היא לגוף בכניסה הקרינה *מנת
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ר מקדמי -4 סבלה ב ע ת כתוצאה והאפקטיבית האקוויוולנטיות הקרינה מנות לחישובי מ מנ ר לגוף, בכניסה קרינה מ ג עבו פ

שקל 1 של לידה במ 2 5 0 - 1 5 0 עבר גרם 0 AP חזה צילום ש

ח ת מ
ת ר פ פו ש

(kV)

פילטרציה
מוח

העצם
מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים

בלוטת

תריס

מנה

mmאפקט'
Al

mm
Cu

40 2 - 0.0601 0.0010 0.8651 0.0752 0.3556 0.4453 0.0062 0.1997 0.3775 0 0.0627 0.1924

2.5 - 0.0655 0.0012 0.8799 0.0856 0.3860 0.4839 0.0071 0.2240 0.4087 0 0.0696 0.2063

3 - 0.0701 0.0013 0.8916 0.0948 0.4110 0.5158 0.0080 0.2451 0.4343 0 0.0756 0.2178

4 - 0.0776 0.0016 0.9096 0.1105 0.4506 0.5662 0.0095 0.2803 0.4745 0 0.0855 0.2361

5 - 0.0835 0.0018 0.9228 0.1234 0.4811 0.6051 0.0107 0.3087 0.5052 0 0.0934 0.2504

2 0.1 0.0858 0.0019 0.9274 0.1284 0.4923 0.6193 0.0112 0.3196 0.5165 0 0.0965 0.2750

2 0.2 0.0994 0.0026 0.9533 0.1589 0.5576 0.7024 0.0139 0.3841 0.5818 0 0.1146 0.3073

3 0.1 0.0904 0.0022 0.9367 0.1388 0.5153 0.6486 0.0121 0.3419 0.5396 0 0.1027 0.2864

3 0.2 0.1023 0.0028 0.9583 0.1653 0.5706 0.7188 0.0145 0.3973 0.5947 0 0.1183 0.3138

50 2 - 0.0767 0.0019 0.8988 0.1105 0.4287 0.5372 0.0092 0.2714 0.4505 0.0002 0.0833 0.2273

2.5 - 0.0836 0.0022 0.9151 0.1245 0.4630 0.5806 0.0104 0.3017 0.4853 0.0003 0.0920 0.2433

3 - 0.0895 0.0025 0.9283 0.1367 0.4913 0.6164 0.0115 0.3277 0.5139 0.0003 0.0994 0.2566

4 - 0.0992 0.0030 0.9487 0.1574 0.5360 0.6728 0.0133 0.3707 0.5587 0.0004 0.1117 0.2979

5 - 0.1069 0.0035 0.9639 0.1742 0.5701 0.7158 0.0148 0.4049 0.5926 0.0005 0.1214 0.3150

2 0.1 0.1103 0.0037 0.9702 0.1816 0.5842 0.7334 0.0154 0.4196 0.6066 0.0006 0.1257 0.3221

2 0.2 0.1283 0.0048 1.0026 0.2208 0.6557 0.8227 0.0186 0.4955 0.6770 0.0010 0.1476 0.3584

3 0.1 0.1164 0.0040 0.9814 0.1948 0.6093 0.7649 0.0165 0.4457 0.6314 0.0007 0.1332 0.3348

3 0.2 0.1320 0.0051 1.0090 0.2288 0.6694 0.8396 0.0193 0.5104 0.6903 0.0011 0.1519 0.3654

לאחור פיזורים ללא באוויר 1mGy של היא לגוף בכניסה הקרינה *מנת
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המשך - 4 סבלה

ח ת מ

ת ר פ פו ש
(kV)

פילטרציה
מוח

העצם
מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים

בלוטת

תריס

מנה

mmאפקט'
Al

mm
Cu

60 2 - 0.0906 0.0029 0.9270 0.1391 0.4809 0.6019 0.0116 0.3257 0.5018 0.0010 0.0989 0.2529

2.5 - 0.0985 0.0033 0.9446 0.1552 0.5165 0.6466 0.0130 0.3589 0.5376 0.0012 0.1084 0.2698

3 - 0.1052 0.0037 0.9589 0.1691 0.5458 0.6835 0.0142 0.3873 0.5669 0.0013 0.1165 0.3039

4 - 0.1162 0.0044 0.9815 0.1925 0.5919 0.7412 0.0162 0.4338 0.6126 0.0017 0.1297 0.3272

5 - 0.1251 0.0049 0.9987 0.2114 0.6269 0.7849 0.0178 0.4705 0.6470 0.0020 0.1402 0.3450

2 0.1 0.1293 0.0052 1.0065 0.2203 0.6422 0.8039 0.0185 0.4871 0.6620 0.0022 0.1450 0.3529

2 0.2 0.1499 0.0068 1.0447 0.2636 0.7139 0.8922 0.0220 0.5667 0.7316 0.0033 0.1678 0.3901

3 0.1 0.1362 0.0057 1.0194 0.2349 0.6674 0.8351 0.0197 0.5145 0.6866 0.0025 0.1528 0.3659

3 0.2 0.1541 0.0071 1.0524 0.2722 0.7271 0.9084 0.0227 0.5820 0.7444 0.0036 0.1722 0.3971

70 2 - 0.1027 0.0038 0.9512 0.1630 0.5213 0.6518 0.0135 0.3693 0.5414 0.0018 0.1108 0.2732

2.5 - 0.1111 0.0043 0.9694 0.1801 0.5567 0.6961 0.0150 0.4036 0.5767 0.0021 0.1205 0.3103

3 - 0.1183 0.0047 0.9844 0.1949 0.5858 0.7325 0.0163 0.4328 0.6056 0.0023 0.1287 0.3251

4 - 0.1302 0.0055 1.0082 0.2196 0.6314 0.7893 0.0184 0.4803 0.6506 0.0029 0.1421 0.3484

5 - 0.1398 0.0062 1.0266 0.2394 0.6657 0.8318 0.0200 0.5174 0.6842 0.0034 0.1525 0.3661

2 0.1 0.1445 0.0065 1.0354 0.2490 0.6813 0.8510 0.0208 0.5349 0.6993 0.0037 0.1574 0.3742

2 0.2 0.1665 0.0083 1.0766 0.2936 0.7503 0.9355 0.0244 0.6140 0.7659 0.0052 0.1794 0.4106

3 0.1 0.1518 0.0071 1.0492 0.2640 0.7057 0.8810 0.0221 0.5622 0.7230 0.0041 0.1650 0.3869

3 0.2 0.1709 0.0087 1.0848 0.3023 0.7628 0.9505 0.0251 0.6288 0.7778 0.0056 0.1835 0.4173

לאחור פיזורים ללא באוויר 1mGy של היא לגוף בכניסה הקרינה *מנת
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ר מקדמי - 5 סבלה ב ע ת כתוצאה והאפקטיבית האקוויוולנטיות הקרינה מנות לחישובי מ מנ ר לגוף, בכניסה קרינה מ ג עבו פ

שקל 1 של לידה במ 5 0 0 - 1 7 5 עבר גרם 0 AP חזה צילום ש

ח ת מ
ת ר פ פו ש

(kV)

פילטרציה
מוח

העצם
מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים

בלוטת

תריס

מנה

mmאפקט'
Al

mm
Cu

40 2 - 0.0566 0.0009 0.8306 0.0665 0.3362 0.4184 0.0057 0.1800 0.3574 0 0.0614 0.1821

2.5 - 0.0618 0.0011 0.8456 0.0760 0.3659 0.4559 0.0066 0.2026 0.3883 0 0.0684 0.1957

3 - 0.0661 0.0012 0.8578 0.0844 0.3906 0.4871 0.0074 0.2224 0.4138 0 0.0745 0.2070

4 - 0.0733 0.0015 0.8769 0.0988 0.4299 0.5368 0.0088 0.2555 0.4543 0 0.0846 0.2251

5 - 0.0790 0.0017 0.8911 0.1107 0.4603 0.5752 0.0099 0.2823 0.4854 0 0.0927 0.2582

2 0.1 0.0812 0.0018 0.8962 0.1154 0.4716 0.5895 0.0103 0.2927 0.4969 0 0.0959 0.2638

2 0.2 0.0943 0.0025 0.9254 0.1438 0.5374 0.6725 0.0129 0.3543 0.5636 0 0.1147 0.2963

3 0.1 0.0857 0.0020 0.9066 0.1250 0.4947 0.6187 0.0112 0.3139 0.5204 0 0.1023 0.2752

3 0.2 0.0971 0.0026 0.9311 0.1498 0.5505 0.6890 0.0134 0.3669 0.5769 0 0.1187 0.3029

50 2 - 0.0728 0.0019 0.8661 0.1000 0.4100 0.5104 0.0085 0.2492 0.4319 0.0002 0.0833 0.2172

2.5 - 0.0794 0.0022 0.8830 0.1130 0.4440 0.5532 0.0096 0.2779 0.4668 0.0003 0.0922 0.2331

3 - 0.0851 0.0024 0.8967 0.1245 0.4723 0.5887 0.0106 0.3027 0.4957 0.0003 0.1000 0.2651

4 - 0.0944 0.0029 0.9183 0.1439 0.5172 0.6450 0.0123 0.3439 0.5413 0.0004 0.1128 0.2875

5 - 0.1020 0.0033 0.9346 0.1598 0.5517 0.6882 0.0137 0.3769 0.5761 0.0005 0.1231 0.3048

2 0.1 0.1053 0.0036 0.9413 0.1669 0.5661 0.7061 0.0143 0.3912 0.5905 0.0006 0.1276 0.3120

2 0.2 0.1229 0.0047 0.9756 0.2045 0.6392 0.7968 0.0172 0.4654 0.6634 0.0009 0.1512 0.3490

3 0.1 0.1112 0.0039 0.9533 0.1795 0.5917 0.7379 0.0153 0.4166 0.6161 0.0007 0.1356 0.3249

3 0.2 0.1265 0.0050 0.9823 0.2123 0.6532 0.8141 0.0178 0.4802 0.6773 0.0010 0.1559 0.3562

לאחור פיזורים ללא באוויר 1mGy של היא לגוף בכניסה הקרינה *מנת

14



המשך - 5 סבלה

ח ת מ

ת ר פ פו ש
(kV)

פילטרציה
מוח

העצם
מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים

בלוטת

תריס

מנה

mmאפקט'
Al

mm
Cu

60 2 - 0.0865 0.0028 0.8921 0.1277 0.4632 0.5761 0.0110 0.3027 0.4851 0.0009 0.0999 0.2432

2.5 - 0.0941 0.0032 0.9096 0.1429 0.4989 0.6207 0.0124 0.3346 0.5214 0.0011 0.1099 0.2792

3 - 0.1006 0.0036 0.9240 0.1562 0.5284 0.6575 0.0136 0.3621 0.5513 0.0012 0.1184 0.2940

4 - 0.1114 0.0043 0.9465 0.1785 0.5751 0.7157 0.0156 0.4073 0.5984 0.0015 0.1325 0.3176

5 - 0.1243 0.0052 0.9710 0.2053 0.6266 0.7794 0.0179 0.4596 0.6497 0.0020 0.1488 0.3437

2 0.1 0.1243 0.0052 0.9710 0.2053 0.6266 0.7794 0.0179 0.4596 0.6497 0.0020 0.1488 0.3437

2 0.2 0.1447 0.0068 1.0064 0.2476 0.7006 0.8703 0.0217 0.5388 0.7228 0.0031 0.1736 0.3818

3 0.1 0.1310 0.0057 0.9833 0.2194 0.6525 0.8114 0.0192 0.4867 0.6754 0.0023 0.1573 0.3570

3 0.2 0.1488 0.0071 1.0131 0.2561 0.7143 0.8870 0.0225 0.5541 0.7363 0.0033 0.1785 0.3890

70 2 - 0.0984 0.0038 0.9132 0.1511 0.5048 0.6270 0.0139 0.3462 0.5262 0.0016 0.1127 0.2829

2.5 - 0.1066 0.0043 0.9309 0.1674 0.5404 0.6714 0.0154 0.3795 0.5623 0.0019 0.1229 0.3008

3 - 0.1137 0.0047 0.9453 0.1816 0.5699 0.7080 0.0168 0.4080 0.5919 0.0022 0.1317 0.3157

4 - 0.1254 0.0055 0.9680 0.2054 0.6164 0.7656 0.0192 0.4546 0.6384 0.0027 0.1459 0.3394

5 - 0.1348 0.0062 0.9851 0.2246 0.6516 0.8090 0.0212 0.4913 0.6734 0.0031 0.1571 0.3574

2 0.1 0.1395 0.0066 0.9930 0.2341 0.6677 0.8287 0.0221 0.5088 0.6892 0.0034 0.1624 0.3658

2 0.2 0.1614 0.0084 1.0287 0.2781 0.7394 0.9161 0.0269 0.5885 0.7594 0.0048 0.1864 0.4032

3 0.1 0.1468 0.0071 1.0054 0.2488 0.6929 0.8596 0.0237 0.5361 0.7140 0.0038 0.1706 0.3788

3 0.2 0.1658 0.0088 1.0353 0.2867 0.7524 0.9318 0.0279 0.6036 0.7721 0.0052 0.1908 0.4101

לאחור פיזורים ללא באוויר 1mGy של היא לגוף בכניסה הקרינה *מנת
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ר מקדמי - 6 סבלה ב ע ת כתוצאה והאפקטיבית האקוויוולנטיות הקרינה מנות לחישובי מ מנ ר לגוף, בכניסה קרינה מ ג עבו פ

שקל 1 של לידה במ 7 5 0 - 2 2 0 עבר גרם 0 AP חזה צילום ש

ח ת מ
ת ר פ פו ש

(kV)

פילטרציה
מוח

העצם
מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים

בלוטת

תריס

מנה

mmאפקט'
Al

mm
Cu

40 2 - 0.0539 0.0009 0.8314 0.0602 0.3214 0.3979 0.0054 0.1655 0.3411 0 0.0602 0.1754

2.5 - 0.0588 0.0010 0.8453 0.0690 0.3505 0.4346 0.0062 0.1869 0.3715 0 0.0671 0.1886

3 - 0.0630 0.0011 0.8560 0.0768 0.3748 0.4653 0.0070 0.2058 0.3967 0 0.0731 0.1996

4 - 0.0699 0.0014 0.8717 0.0902 0.4136 0.5144 0.0082 0.2375 0.4369 0 0.0831 0.2173

5 - 0.0754 0.0016 0.8827 0.1014 0.4438 0.5527 0.0093 0.2634 0.4679 0 0.0912 0.2311

2 0.1 0.0776 0.0017 0.8863 0.1058 0.4551 0.5669 0.0097 0.2735 0.4794 0 0.0943 0.2551

2 0.2 0.0903 0.0023 0.9065 0.1327 0.5208 0.6499 0.0121 0.3334 0.5463 0 0.1129 0.2871

3 0.1 0.0819 0.0019 0.8938 0.1149 0.4781 0.5960 0.0105 0.2940 0.5029 0 0.1007 0.2663

3 0.2 0.0930 0.0024 0.9103 0.1385 0.5340 0.6665 0.0126 0.3458 0.5596 0 0.1167 0.2935

50 2 - 0.0697 0.0018 0.8597 0.0924 0.3952 0.4901 0.0085 0.2333 0.4155 0.0002 0.0816 0.2100

2.5 - 0.0761 0.0020 0.8742 0.1047 0.4289 0.5324 0.0097 0.2610 0.4502 0.0002 0.0905 0.2255

3 - 0.0816 0.0023 0.8857 0.1155 0.4570 0.5677 0.0107 0.2851 0.4789 0.0003 0.0982 0.2385

4 - 0.0907 0.0028 0.9028 0.1340 0.5018 0.6240 0.0126 0.3253 0.5244 0.0004 0.1108 0.2790

5 - 0.0980 0.0032 0.9151 0.1492 0.5364 0.6673 0.0140 0.3576 0.5593 0.0005 0.1210 0.2961

2 0.1 0.1013 0.0034 0.9201 0.1561 0.5509 0.6854 0.0147 0.3717 0.5738 0.0005 0.1254 0.3033

2 0.2 0.1185 0.0045 0.9457 0.1926 0.6248 0.7772 0.0184 0.4452 0.6472 0.0009 0.1486 0.3401

3 0.1 0.1070 0.0037 0.9290 0.1682 0.5767 0.7175 0.0159 0.3967 0.5995 0.0006 0.1333 0.3161

3 0.2 0.1221 0.0048 0.9508 0.2002 0.6391 0.7948 0.0192 0.4599 0.6612 0.0010 0.1533 0.3473

לאחור פיזורים ללא באוויר 1mGy של היא לגוף בכניסה הקרינה *מנת
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המשך - 6 סבלה

ח ת מ

ת ר פ פו ש
(kV)

פילטרציה
מוח

העצם
מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים

בלוטת

תריס

מנה

mmאפקט'
Al

mm
Cu

60 2 - 0.0831 0.0027 0.8852 0.1193 0.4490 0.5566 0.0122 0.2859 0.4692 0.0008 0.0987 0.2362

2.5 - 0.0905 0.0031 0.9009 0.1338 0.4845 0.6010 0.0138 0.3169 0.5053 0.0010 0.1086 0.2718

3 - 0.0969 0.0035 0.9135 0.1465 0.5141 0.6379 0.0153 0.3436 0.5352 0.0012 0.1172 0.2865

4 - 0.1075 0.0041 0.9329 0.1680 0.5610 0.6964 0.0178 0.3878 0.5825 0.0015 0.1313 0.3100

5 - 0.1160 0.0047 0.9476 0.1856 0.5970 0.7411 0.0199 0.4231 0.6184 0.0017 0.1425 0.3281

2 0.1 0.1201 0.0050 0.9544 0.1940 0.6130 0.7609 0.0210 0.4394 0.6342 0.0019 0.1478 0.3363

2 0.2 0.1402 0.0066 0.9878 0.2355 0.6884 0.8536 0.0266 0.5178 0.7084 0.0029 0.1730 0.3750

3 0.1 0.1268 0.0055 0.9655 0.2078 0.6393 0.7934 0.0228 0.4661 0.6603 0.0022 0.1563 0.3497

3 0.2 0.1443 0.0069 0.9948 0.2438 0.7025 0.8708 0.0278 0.5331 0.7221 0.0031 0.1780 0.3824

70 2 - 0.0949 0.0036 0.9097 0.1422 0.4912 0.6085 0.0157 0.3287 0.5109 0.0015 0.1122 0.2762

2.5 - 0.1030 0.0041 0.9264 0.1579 0.5269 0.6530 0.0177 0.3611 0.5470 0.0018 0.1226 0.2941

3 - 0.1099 0.0046 0.9401 0.1717 0.5565 0.6898 0.0194 0.3890 0.5768 0.0020 0.1315 0.3091

4 - 0.1214 0.0054 0.9617 0.1947 0.6034 0.7480 0.0224 0.4348 0.6236 0.0025 0.1460 0.3329

5 - 0.1307 0.0060 0.9786 0.2135 0.6392 0.7922 0.0249 0.4709 0.6590 0.0029 0.1575 0.3512

2 0.1 0.1353 0.0064 0.9870 0.2228 0.6556 0.8124 0.0263 0.4882 0.6752 0.0032 0.1630 0.3597

2 0.2 0.1570 0.0082 1.0270 0.2662 0.7290 0.9022 0.0329 0.5672 0.7468 0.0045 0.1881 0.3983

3 0.1 0.1425 0.0070 1.0000 0.2372 0.6813 0.8440 0.0283 0.5152 0.7004 0.0036 0.1716 0.3731

3 0.2 0.1614 0.0086 1.0354 0.2748 0.7424 0.9185 0.0343 0.5822 0.7598 0.0048 0.1929 0.4055

לאחור פיזורים ללא באוויר 1mGy של היא לגוף בכניסה הקרינה *מנת
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ר מקדמי - 7 סבלה ב ע ת כתוצאה והאפקטיבית האקוויוולנטיות הקרינה מנות לחישובי מ מנ ר לגוף, בכניסה קרינה מ ג עבו פ

שקל 2 של לידה במ 2 0 0 - 4 0 0 עבר גרם 0 AP חזה צילום ש

ח ת מ
ת ר פ פו ש

(kV)

פילטרציה
מוח

העצם
מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים

בלוטת

תריס

מנה

mmאפקט'
Al

mm
Cu

40 2 - 0.0478 0.0006 0.8235 0.0469 0.2882 0.3491 0.0046 0.1326 0.3085 0 0.0569 0.1602

2.5 - 0.0523 0.0008 0.8391 0.0540 0.3160 0.3835 0.0054 0.1509 0.3379 0 0.0639 0.1727

3 - 0.0561 0.0009 0.8510 0.0605 0.3393 0.4125 0.0060 0.1670 0.3626 0 0.0700 0.1833

4 - 0.0624 0.0011 0.8684 0.0716 0.3772 0.4597 0.0071 0.1944 0.4025 0 0.0803 0.2004

5 - 0.0674 0.0012 0.8807 0.0809 0.4070 0.4968 0.0080 0.2171 0.4338 0 0.0886 0.2139

2 0.1 0.0694 0.0013 0.8850 0.0847 0.4182 0.5107 0.0084 0.2260 0.4455 0 0.0919 0.2190

2 0.2 0.0811 0.0018 0.9106 0.1077 0.4841 0.5927 0.0105 0.2793 0.5142 0 0.1115 0.2693

3 0.1 0.0733 0.0015 0.8939 0.0924 0.4411 0.5393 0.0091 0.2441 0.4695 0 0.0986 0.2295

3 0.2 0.0836 0.0019 0.9160 0.1127 0.4975 0.6093 0.0109 0.2906 0.5280 0 0.1157 0.2758

50 2 - 0.0626 0.0014 0.8614 0.0755 0.3627 0.4408 0.0073 0.1949 0.3855 0.0002 0.0801 0.1952

2.5 - 0.0685 0.0017 0.8790 0.0860 0.3958 0.4817 0.0084 0.2194 0.4201 0.0002 0.0893 0.2103

3 - 0.0736 0.0019 0.8930 0.0953 0.4236 0.5161 0.0093 0.2409 0.4491 0.0003 0.0974 0.2232

4 - 0.0820 0.0023 0.9144 0.1114 0.4685 0.5715 0.0109 0.2771 0.4957 0.0003 0.1109 0.2632

5 - 0.0889 0.0026 0.9307 0.1249 0.5035 0.6148 0.0121 0.3067 0.5319 0.0004 0.1218 0.2806

2 0.1 0.0920 0.0028 0.9377 0.1310 0.5184 0.6331 0.0127 0.3198 0.5472 0.0005 0.1266 0.2880

2 0.2 0.1083 0.0038 0.9749 0.1642 0.5948 0.7268 0.0159 0.3890 0.6252 0.0007 0.1522 0.3263

3 0.1 0.0974 0.0031 0.9501 0.1420 0.5448 0.6656 0.0138 0.3431 0.5743 0.0005 0.1352 0.3012

3 0.2 0.1117 0.0040 0.9827 0.1712 0.6097 0.7450 0.0166 0.4031 0.6403 0.0008 0.1574 0.3339

לאחור פיזורים ללא באוויר 1mGy של היא לגוף בכניסה הקרינה *מנת
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המשך - 7 סבלה

ח ת מ

ת ר פ פו ש
(kV)

פילטרציה
מוח

העצם
מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים

בלוטת

תריס

מנה

mmאפקט'
Al

mm
Cu

60 2 - 0.0755 0.0023 0.8909 0.1005 0.4183 0.5087 0.0106 0.2453 0.4419 0.0007 0.0987 0.2220

2.5 - 0.0824 0.0027 0.9095 0.1132 0.4537 0.5523 0.0120 0.2735 0.4787 0.0009 0.1092 0.2385

3 - 0.0884 0.0030 0.9246 0.1245 0.4834 0.5890 0.0132 0.2981 0.5094 0.0010 0.1183 0.2718

4 - 0.0984 0.0036 0.9481 0.1439 0.5312 0.6477 0.0154 0.3393 0.5585 0.0013 0.1336 0.2957

5 - 0.1065 0.0041 0.9663 0.1599 0.5683 0.6933 0.0172 0.3726 0.5964 0.0015 0.1458 0.3144

2 0.1 0.1104 0.0044 0.9747 0.1678 0.5850 0.7137 0.0182 0.3883 0.6133 0.0017 0.1516 0.3229

2 0.2 0.1298 0.0058 1.0160 0.2067 0.6643 0.8103 0.0230 0.4648 0.6932 0.0025 0.1796 0.3635

3 0.1 0.1168 0.0048 0.9885 0.1806 0.6124 0.7472 0.0197 0.4140 0.6411 0.0019 0.1610 0.3368

3 0.2 0.1338 0.0061 1.0244 0.2148 0.6793 0.8286 0.0240 0.4800 0.7082 0.0027 0.1852 0.3713

70 2 - 0.0870 0.0032 0.9173 0.1222 0.4624 0.5624 0.0136 0.2872 0.4863 0.0013 0.1135 0.2437

2.5 - 0.0946 0.0036 0.9368 0.1364 0.4984 0.6067 0.0153 0.3173 0.5233 0.0015 0.1246 0.2803

3 - 0.1012 0.0040 0.9527 0.1489 0.5286 0.6437 0.0168 0.3435 0.5542 0.0018 0.1341 0.2955

4 - 0.1121 0.0048 0.9779 0.1701 0.5768 0.7029 0.0193 0.3869 0.6035 0.0022 0.1499 0.3200

5 - 0.1211 0.0054 0.9976 0.1876 0.6141 0.7485 0.0215 0.4217 0.6411 0.0025 0.1625 0.3390

2 0.1 0.1256 0.0058 1.0072 0.1964 0.6314 0.7696 0.0227 0.4387 0.6585 0.0027 0.1686 0.3479

2 0.2 0.1468 0.0075 1.0526 0.2381 0.7097 0.8645 0.0284 0.5174 0.7365 0.0039 0.1967 0.3887

3 0.1 0.1326 0.0063 1.0223 0.2101 0.6586 0.8026 0.0245 0.4653 0.6858 0.0031 0.1781 0.3619

3 0.2 0.1512 0.0079 1.0618 0.2465 0.7242 0.8820 0.0296 0.5327 0.7507 0.0042 0.2021 0.3964

לאחור פיזורים ללא באוויר 1mGy של היא לגוף בכניסה הקרינה *מנת
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ר מקדמי - 8 סבלה ב ע ת כתוצאה והאפקטיבית האקוויוולנטיות הקרינה מנות לחישובי מ מנ ר לגוף, בכניסה קרינה מ ג עבו פ

שקל 5 של לידה במ 0 0 - 7 5 ר גרם 0 עב AP בטן צילום ש

ח ת מ
ת ר פ פו ש

(kV)

פילטרציה
מוח

העצם
מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים

בלוטת

תריס

מנה

mmאפקט'
Al

mm
Cu

40 2 - 0.0685 0.0002 0 0.2116 0.5889 0.0732 0.4294 0.3072 0.6641 0.0716 0.0026 0.2920

2.5 - 0.0751 0.0002 0 0.2367 0.6310 0.0798 0.4696 0.3391 0.7104 0.0782 0.0030 0.3147

3 - 0.0808 0.0002 0 0.2585 0.6646 0.0852 0.5033 0.3661 0.7471 0.0839 0.0033 0.3332

4 - 0.0900 0.0003 0 0.2946 0.7160 0.0939 0.5572 0.4102 0.8026 0.0929 0.0039 0.3620

5 - 0.0973 0.0003 0 0.3237 0.7541 0.1007 0.5993 0.4451 0.8433 0.1000 0.0044 0.3839

2 0.1 0.1001 0.0003 0 0.3348 0.7677 0.1032 0.6149 0.4581 0.8577 0.1027 0.0046 0.3918

2 0.2 0.1166 0.0005 0 0.4005 0.8459 0.1179 0.7060 0.5346 0.9401 0.1185 0.0058 0.4376

3 0.1 0.1058 0.0004 0 0.3576 0.7957 0.1083 0.6469 0.4849 0.8874 0.1082 0.0050 0.4080

3 0.2 0.1200 0.0005 0 0.4138 0.8611 0.1208 0.7242 0.5499 0.9560 0.1217 0.0060 0.4466

50 2 - 0.0877 0.0003 0 0.2840 0.6773 0.0897 0.5305 0.3904 0.7575 0.0896 0.0038 0.3434

2.5 - 0.0959 0.0004 0 0.3150 0.7221 0.0972 0.5769 0.4278 0.8060 0.0975 0.0043 0.3684

3 - 0.1029 0.0005 0 0.3416 0.7579 0.1035 0.6156 0.4594 0.8444 0.1042 0.0048 0.3888

4 - 0.1143 0.0005 0 0.3852 0.8127 0.1135 0.6774 0.5103 0.9026 0.1150 0.0055 0.4205

5 - 0.1233 0.0006 0 0.4197 0.8532 0.1212 0.7250 0.5498 0.9451 0.1234 0.0061 0.4443

2 0.1 0.1272 0.0007 0 0.4345 0.8693 0.1244 0.7448 0.5663 0.9619 0.1270 0.0064 0.4540

2 0.2 0.1475 0.0009 0 0.5105 0.9501 0.1407 0.8457 0.6503 1.0454 0.1454 0.0077 0.5028

3 0.1 0.1341 0.0007 0 0.4608 0.8982 0.1301 0.7801 0.5957 0.9920 0.1334 0.0068 0.4713

3 0.2 0.1516 0.0009 0 0.5254 0.9651 0.1438 0.8650 0.6664 1.0607 0.1490 0.0080 0.5120

לאחור פיזורים ללא באוויר 1mGy של היא לגוף בכניסה הקרינה *מנת
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המשך - 8 סבלה

ח ת מ

ת ר פ פו ש
(kV)

פילטרציה
מוח

העצם
מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים

בלוטת

תריס

מנה

mmאפקט'
Al

mm
Cu

60 2 - 0.1030 0.0005 0 0.3383 0.7376 0.1014 0.6037 0.4502 0.8202 0.1024 0.0048 0.3793

2.5 - 0.1121 0.0006 0 0.3720 0.7823 0.1093 0.6525 0.4898 0.8681 0.1108 0.0054 0.4048

3 - 0.1198 0.0007 0 0.4007 0.8181 0.1158 0.6930 0.5229 0.9060 0.1179 0.0059 0.4255

4 - 0.1324 0.0008 0 0.4475 0.8727 0.1262 0.7574 0.5759 0.9633 0.1292 0.0067 0.4577

5 - 0.1424 0.0009 0 0.4842 0.9128 0.1341 0.8066 0.6167 1.0048 0.1379 0.0074 0.4817

2 0.1 0.1470 0.0010 0 0.5008 0.9298 0.1376 0.8283 0.6347 1.0222 0.1418 0.0077 0.4920

2 0.2 0.1694 0.0013 0 0.5797 1.0078 0.1540 0.9304 0.7191 1.1016 0.1602 0.0091 0.5401

3 0.1 0.1546 0.0011 0 0.5281 0.9578 0.1434 0.8641 0.6643 1.0510 0.1482 0.0082 0.5091

3 0.2 0.1737 0.0013 0 0.5947 1.0217 0.1570 0.9493 0.7347 1.1156 0.1637 0.0094 0.5488

70 2 - 0.1159 0.0007 0 0.3817 0.7833 0.1104 0.6589 0.4970 0.8671 0.1120 0.0056 0.4066

2.5 - 0.1255 0.0008 0 0.4163 0.8266 0.1183 0.7074 0.5368 0.9130 0.1204 0.0062 0.4315

3 - 0.1336 0.0009 0 0.4457 0.8613 0.1248 0.7475 0.5700 0.9494 0.1274 0.0067 0.4518

4 - 0.1468 0.0010 0 0.4933 0.9140 0.1350 0.8109 0.6228 1.0041 0.1385 0.0076 0.4831

5 - 0.1573 0.0012 0 0.5303 0.9524 0.1427 0.8589 0.6630 1.0436 0.1470 0.0083 0.5063

2 0.1 0.1623 0.0012 0 0.5476 0.9693 0.1463 0.8807 0.6814 1.0606 0.1509 0.0086 0.5167

2 0.2 0.1855 0.0016 0 0.6258 1.0426 0.1619 0.9771 0.7631 1.1342 0.1680 0.0101 0.5621

3 0.1 0.1701 0.0013 0 0.5747 0.9957 0.1518 0.9148 0.7102 1.0874 0.1569 0.0091 0.5329

3 0.2 0.1900 0.0017 0 0.6403 1.0554 0.1647 0.9944 0.7778 1.1467 0.1711 0.0104 0.5701

לאחור פיזורים ללא באוויר 1mGy של היא לגוף בכניסה הקרינה *מנת
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ר מקדמי - 9 סבלה עב ת כתוצאה והאפקטיבית האקוויוולנטיות הקרינה מנות לחישובי מ מנ ר לגוף, בכניסה קרינה מ ג עבו פ

שקל 7 של לידה במ 5 0 - 1 0 0 ר גרם 0 עב AP בטן צילום ש

ח ת מ
ת ר פ פו ש

(kV)

פילטרציה
מוח

העצם
מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים

בלוטת

תריס

מנה

mmאפקט'
Al

mm
Cu

40 2 - 0.0595 0.0001 0 0.1690 0.5387 0.0693 0.3712 0.2588 0.6128 0.0753 0.0022 0.2653

2.5 - 0.0656 0.0002 0 0.1907 0.5801 0.0759 0.4095 0.2879 0.6589 0.0829 0.0025 0.2876

3 - 0.0708 0.0002 0 0.2097 0.6136 0.0815 0.4421 0.3130 0.6961 0.0893 0.0028 0.3060

4 - 0.0794 0.0002 0 0.2416 0.6657 0.0906 0.4953 0.3544 0.7533 0.0996 0.0033 0.3351

5 - 0.0862 0.0003 0 0.2677 0.7049 0.0977 0.5374 0.3875 0.7961 0.1078 0.0038 0.3575

2 0.1 0.0888 0.0003 0 0.2778 0.7190 0.1004 0.5534 0.4000 0.8115 0.1109 0.0039 0.3657

2 0.2 0.1045 0.0004 0 0.3378 0.8009 0.1161 0.6471 0.4741 0.9000 0.1289 0.0049 0.4137

3 0.1 0.0942 0.0003 0 0.2984 0.7482 0.1058 0.5860 0.4258 0.8431 0.1172 0.0043 0.3826

3 0.2 0.1078 0.0004 0 0.3502 0.8170 0.1192 0.6661 0.4891 0.9173 0.1325 0.0051 0.4232

50 2 - 0.0781 0.0003 0 0.2365 0.6306 0.0869 0.4744 0.3402 0.7123 0.0953 0.0034 0.3189

2.5 - 0.0858 0.0004 0 0.2643 0.6757 0.0948 0.5200 0.3756 0.7620 0.1042 0.0039 0.3441

3 - 0.0924 0.0004 0 0.2884 0.7123 0.1014 0.5587 0.4057 0.8020 0.1117 0.0044 0.3649

4 - 0.1033 0.0005 0 0.3285 0.7690 0.1121 0.6212 0.4550 0.8636 0.1238 0.0051 0.3977

5 - 0.1120 0.0006 0 0.3607 0.8115 0.1204 0.6700 0.4938 0.9093 0.1332 0.0057 0.4227

2 0.1 0.1158 0.0007 0 0.3748 0.8287 0.1239 0.6907 0.5103 0.9278 0.1371 0.0060 0.4330

2 0.2 0.1359 0.0009 0 0.4475 0.9151 0.1420 0.7960 0.5947 1.0199 0.1574 0.0075 0.4853

3 0.1 0.1226 0.0007 0 0.3996 0.8594 0.1302 0.7273 0.5395 0.9606 0.1442 0.0065 0.4514

3 0.2 0.1399 0.0009 0 0.4621 0.9313 0.1455 0.8164 0.6112 1.0371 0.1613 0.0078 0.4953

לאחור פיזורים ללא באוויר 1mGy של היא לגוף בכניסה הקרינה *מנת
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המשך - 9 סבלה

ח ת מ

ת ר פ פו ש
(kV)

פילטרציה
מוח

העצם
מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים

בלוטת

תריס

מנה

mmאפקט'
Al

mm
Cu

60 2 - 0.0933 0.0005 0 0.2886 0.6946 0.0999 0.5479 0.4002 0.7805 0.1097 0.0050 0.3569

2.5 - 0.1020 0.0006 0 0.3196 0.7404 0.1083 0.5963 0.4384 0.8304 0.1191 0.0056 0.3829

3 - 0.1094 0.0007 0 0.3463 0.7775 0.1153 0.6369 0.4707 0.8706 0.1271 0.0062 0.4044

4 - 0.1217 0.0008 0 0.3903 0.8349 0.1266 0.7022 0.5230 0.9322 0.1397 0.0072 0.4381

5 - 0.1315 0.0009 0 0.4253 0.8776 0.1353 0.7525 0.5637 0.9777 0.1495 0.0081 0.4636

2 0.1 0.1361 0.0010 0 0.4415 0.8959 0.1392 0.7749 0.5821 0.9971 0.1538 0.0085 0.4748

2 0.2 0.1585 0.0013 0 0.5189 0.9809 0.1577 0.8800 0.6687 1.0864 0.1743 0.0108 0.5269

3 0.1 0.1437 0.0011 0 0.4679 0.9261 0.1457 0.8117 0.6122 1.0291 0.1610 0.0092 0.4932

3 0.2 0.1630 0.0014 0 0.5340 0.9963 0.1612 0.8995 0.6850 1.1024 0.1781 0.0113 0.5365

70 2 - 0.1062 0.0007 0 0.3311 0.7437 0.1101 0.6056 0.4477 0.8322 0.1209 0.0064 0.3863

2.5 - 0.1155 0.0008 0 0.3634 0.7886 0.1185 0.6543 0.4865 0.8807 0.1304 0.0072 0.4122

3 - 0.1234 0.0009 0 0.3911 0.8249 0.1256 0.6951 0.5193 0.9197 0.1383 0.0079 0.4334

4 - 0.1364 0.0011 0 0.4366 0.8809 0.1369 0.7601 0.5720 0.9793 0.1509 0.0091 0.4667

5 - 0.1469 0.0012 0 0.4724 0.9223 0.1455 0.8099 0.6127 1.0231 0.1606 0.0101 0.4917

2 0.1 0.1519 0.0013 0 0.4895 0.9407 0.1496 0.8327 0.6316 1.0424 0.1650 0.0107 0.5030

2 0.2 0.1756 0.0017 0 0.5675 1.0216 0.1675 0.9342 0.7163 1.1263 0.1847 0.0133 0.5530

3 0.1 0.1599 0.0014 0 0.5162 0.9696 0.1558 0.8684 0.6611 1.0725 0.1719 0.0115 0.5207

3 0.2 0.1802 0.0018 0 0.5822 1.0359 0.1708 0.9526 0.7319 1.1409 0.1883 0.0139 0.5620

לאחור פיזורים ללא באוויר 1mGy של היא לגוף בכניסה הקרינה *מנת
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ר מקדמי -10 סבלה ב ע ת כתוצאה והאפקטיבית האקוויוולנטיות הקרינה מנות לחישובי מ מנ ר לגוף, בכניסה קרינה מ ג עבו פ

שקל 1 של לידה במ 0 0 0 - 1 2 5 עבר גרם 0 AP בטן צילום ש

ח ת מ
ת ר פ פו ש

(kV)

פילטרציה
מוח

העצם
מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים

בלוטת

תריס

מנה

mmאפקט'
Al

mm
Cu

40 2 - 0.0546 0.0001 0.0044 0.1475 0.5102 0.0640 0.3371 0.2305 0.5801 0.0722 0.0023 0.2490

2.5 - 0.0603 0.0001 0.0054 0.1672 0.5512 0.0704 0.3737 0.2578 0.6258 0.0796 0.0027 0.2709

3 - 0.0652 0.0001 0.0064 0.1846 0.5846 0.0759 0.4050 0.2814 0.6629 0.0860 0.0031 0.2891

4 - 0.0733 0.0002 0.0084 0.2140 0.6370 0.0848 0.4564 0.3206 0.7207 0.0964 0.0037 0.3181

5 - 0.0799 0.0002 0.0104 0.2381 0.6768 0.0919 0.4973 0.3522 0.7643 0.1047 0.0043 0.3406

2 0.1 0.0824 0.0002 0.0113 0.2475 0.6913 0.0945 0.5128 0.3644 0.7801 0.1078 0.0045 0.3489

2 0.2 0.0975 0.0003 0.0180 0.3037 0.7756 0.1103 0.6039 0.4359 0.8715 0.1264 0.0059 0.3978

3 0.1 0.0876 0.0002 0.0133 0.2667 0.7212 0.1000 0.5445 0.3891 0.8126 0.1143 0.0050 0.3661

3 0.2 0.1007 0.0003 0.0197 0.3154 0.7923 0.1135 0.6224 0.4505 0.8895 0.1302 0.0063 0.4076

50 2 - 0.0727 0.0002 0.0156 0.2117 0.6049 0.0818 0.4373 0.3098 0.6826 0.0932 0.0042 0.3039

2.5 - 0.0800 0.0003 0.0185 0.2376 0.6503 0.0896 0.4812 0.3435 0.7327 0.1022 0.0049 0.3291

3 - 0.0864 0.0003 0.0213 0.2602 0.6875 0.0962 0.5186 0.3725 0.7734 0.1100 0.0054 0.3500

4 - 0.0969 0.0004 0.0267 0.2980 0.7456 0.1069 0.5793 0.4201 0.8366 0.1225 0.0064 0.3834

5 - 0.1054 0.0004 0.0317 0.3286 0.7895 0.1153 0.6269 0.4579 0.8840 0.1324 0.0073 0.4091

2 0.1 0.1091 0.0005 0.0342 0.3420 0.8075 0.1189 0.6470 0.4741 0.9033 0.1367 0.0077 0.4198

2 0.2 0.1288 0.0006 0.0491 0.4123 0.8983 0.1374 0.7501 0.5576 1.0003 0.1585 0.0100 0.4744

3 0.1 0.1157 0.0005 0.0388 0.3659 0.8395 0.1253 0.6829 0.5029 0.9377 0.1442 0.0085 0.4389

3 0.2 0.1328 0.0007 0.0526 0.4265 0.9155 0.1411 0.7701 0.5740 1.0185 0.1628 0.0105 0.4849

לאחור פיזורים ללא באוויר 1mGy של היא לגוף בכניסה הקרינה *מנת
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1 סבלה המשך -0

מתח

שפופרת
(kV)

פילטרציה
מוח

העצם
מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים

בלוטת

תריס

מנה

mmאפקט'
Al

mm
Cu

60 2 - 0.0876 0.0004 0.0245 0.2626 0.6715 0.0952 0.5102 0.3693 0.7541 0.1088 0.0058 0.3434

2.5 - 0.0960 0.0005 0.0285 0.2919 0.7181 0.1036 0.5571 0.4061 0.8051 0.1186 0.0066 0.3698

3 - 0.1033 0.0005 0.0322 0.3173 0.7562 0.1107 0.5968 0.4375 0.8464 0.1269 0.0073 0.3917

4 - 0.1153 0.0006 0.0390 0.3595 0.8155 0.1222 0.6608 0.4888 0.9105 0.1403 0.0086 0.4265

5 - 0.1249 0.0007 0.0450 0.3934 0.8601 0.1311 0.7104 0.5290 0.9582 0.1508 0.0096 0.4530

2 0.1 0.1295 0.0008 0.0481 0.4092 0.8794 0.1352 0.7325 0.5472 0.9788 0.1556 0.0101 0.4647

2 0.2 0.1518 0.0010 0.0639 0.4855 0.9695 0.1544 0.8371 0.6341 1.0742 0.1781 0.0127 0.5199

3 0.1 0.1370 0.0008 0.0532 0.4350 0.9113 0.1418 0.7690 0.5772 1.0127 0.1634 0.0110 0.4840

3 0.2 0.1563 0.0011 0.0673 0.5006 0.9860 0.1581 0.8566 0.6507 1.0915 0.1824 0.0133 0.5301

70 2 - 0.1005 0.0006 0.0282 0.3045 0.7229 0.1058 0.5668 0.4172 0.8086 0.1209 0.0072 0.3739

2.5 - 0.1095 0.0006 0.0321 0.3355 0.7689 0.1143 0.6143 0.4551 0.8585 0.1309 0.0081 0.4003

3 - 0.1173 0.0007 0.0356 0.3622 0.8064 0.1216 0.6542 0.4873 0.8989 0.1393 0.0089 0.4221

4 - 0.1301 0.0008 0.0418 0.4063 0.8646 0.1331 0.7181 0.5395 0.9613 0.1528 0.0102 0.4565

5 - 0.1405 0.0010 0.0470 0.4414 0.9081 0.1421 0.7672 0.5802 1.0075 0.1633 0.0113 0.4826

2 0.1 0.1455 0.0010 0.0496 0.4583 0.9277 0.1463 0.7898 0.5993 1.0281 0.1681 0.0119 0.4945

2 0.2 0.1692 0.0013 0.0612 0.5362 1.0139 0.1653 0.8906 0.6856 1.1184 0.1901 0.0146 0.5475

3 0.1 0.1534 0.0011 0.0536 0.4847 0.9583 0.1529 0.8251 0.6292 1.0604 0.1758 0.0128 0.5132

3 0.2 0.1739 0.0014 0.0632 0.5511 1.0292 0.1688 0.9090 0.7017 1.1343 0.1941 0.0151 0.5571

לאחור פיזורים ללא באוויר 1mGy של היא לגוף בכניסה הקרינה *מנת
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1 סבלה ר מקדמי -1 ב ע ת כתוצאה והאפקטיבית האקוויוולנטיות הקרינה מנות לחישובי מ מנ ר לגוף, בכניסה קרינה מ ג עבו פ

שקל 1 של לידה במ 2 5 0 - 1 5 0 עבר גרם 0 AP בטן צילום ש

מתח
שפופרת

(kV)

פילטרציה
מוח

העצם
מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים

בלוטת

תריס

מנה

mmאפקט'
Al

mm
Cu

40 2 - 0.0519 0.0001 0 0.1363 0.4932 0.0623 0.3216 0.2172 0.5645 0.0690 0.0022 0.2400

2.5 - 0.0575 0.0001 0 0.1549 0.5338 0.0687 0.3574 0.2436 0.6102 0.0762 0.0026 0.2616

3 - 0.0622 0.0001 0 0.1714 0.5671 0.0742 0.3880 0.2665 0.6476 0.0823 0.0029 0.2796

4 - 0.0701 0.0001 0 0.1994 0.6194 0.0831 0.4384 0.3048 0.7060 0.0924 0.0035 0.3084

5 - 0.0764 0.0002 0 0.2225 0.6594 0.0902 0.4786 0.3357 0.7504 0.1005 0.0041 0.3308

2 0.1 0.0789 0.0002 0 0.2315 0.6741 0.0929 0.4937 0.3476 0.7665 0.1036 0.0043 0.3391

2 0.2 0.0937 0.0003 0 0.2856 0.7593 0.1088 0.5826 0.4180 0.8603 0.1220 0.0056 0.3878

3 0.1 0.0840 0.0002 0 0.2499 0.7041 0.0984 0.5248 0.3719 0.7997 0.1099 0.0047 0.3562

3 0.2 0.0968 0.0003 0 0.2970 0.7761 0.1121 0.6004 0.4324 0.8788 0.1258 0.0059 0.3975

50 2 - 0.0697 0.0002 0 0.1988 0.5890 0.0805 0.4190 0.2957 0.6695 0.0902 0.0040 0.2946

2.5 - 0.0769 0.0003 0 0.2236 0.6344 0.0884 0.4619 0.3287 0.7201 0.0991 0.0046 0.3195

3 - 0.0831 0.0003 0 0.2454 0.6718 0.0950 0.4984 0.3572 0.7614 0.1068 0.0052 0.3403

4 - 0.0934 0.0003 0 0.2820 0.7304 0.1059 0.5577 0.4042 0.8260 0.1193 0.0061 0.3735

5 - 0.1017 0.0004 0 0.3117 0.7749 0.1144 0.6042 0.4416 0.8747 0.1293 0.0069 0.3991

2 0.1 0.1054 0.0004 0 0.3249 0.7932 0.1181 0.6238 0.4578 0.8946 0.1336 0.0073 0.4098

2 0.2 0.1249 0.0006 0 0.3939 0.8861 0.1372 0.7242 0.5412 0.9950 0.1561 0.0095 0.4643

3 0.1 0.1120 0.0005 0 0.3482 0.8259 0.1247 0.6587 0.4864 0.9301 0.1413 0.0080 0.4288

3 0.2 0.1289 0.0006 0 0.4079 0.9037 0.1410 0.7436 0.5576 1.0139 0.1606 0.0099 0.4748

לאחור פיזורים ללא באוויר 1mGy של היא לגוף בכניסה הקרינה *מנת
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1 סבלה המשך -1

מתח

שפופרת
(kV)

פילטרציה
מוח

העצם
מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים

בלוטת

תריס

מנה

mmאפקט'
Al

mm
Cu

60 2 - 0.0845 0.0004 0.0014 0.2488 0.6570 0.0943 0.4933 0.3556 0.7430 0.1062 0.0055 0.3345

2.5 - 0.0928 0.0004 0.0016 0.2772 0.7039 0.1028 0.5397 0.3920 0.7948 0.1160 0.0063 0.3608

3 - 0.0999 0.0005 0.0019 0.3019 0.7424 0.1100 0.5790 0.4231 0.8370 0.1243 0.0070 0.3827

4 - 0.1118 0.0006 0.0024 0.3431 0.8027 0.1217 0.6427 0.4742 0.9027 0.1379 0.0081 0.4175

5 - 0.1213 0.0007 0.0030 0.3763 0.8481 0.1309 0.6922 0.5145 0.9519 0.1487 0.0091 0.4441

2 0.1 0.1259 0.0007 0.0033 0.3919 0.8680 0.1350 0.7146 0.5329 0.9732 0.1536 0.0096 0.4560

2 0.2 0.1481 0.0009 0.0053 0.4676 0.9608 0.1550 0.8207 0.6208 1.0723 0.1771 0.0121 0.5118

3 0.1 0.1333 0.0008 0.0039 0.4174 0.9007 0.1419 0.7513 0.5631 1.0084 0.1617 0.0104 0.4754

3 0.2 0.1526 0.0010 0.0059 0.4825 0.9779 0.1588 0.8409 0.6377 1.0903 0.1817 0.0126 0.5223

70 2 - 0.0974 0.0005 0.0062 0.2904 0.7096 0.1052 0.5532 0.4039 0.7994 0.1187 0.0068 0.3660

2.5 - 0.1063 0.0006 0.0073 0.3206 0.7561 0.1139 0.6009 0.4416 0.8504 0.1288 0.0076 0.3925

3 - 0.1140 0.0007 0.0084 0.3467 0.7942 0.1213 0.6411 0.4737 0.8918 0.1373 0.0084 0.4145

4 - 0.1267 0.0008 0.0104 0.3900 0.8535 0.1332 0.7059 0.5260 0.9561 0.1511 0.0097 0.4493

5 - 0.1370 0.0009 0.0124 0.4246 0.8981 0.1424 0.7562 0.5669 1.0040 0.1619 0.0107 0.4759

2 0.1 0.1420 0.0010 0.0137 0.4414 0.9182 0.1468 0.7797 0.5863 1.0255 0.1670 0.0113 0.4881

2 0.2 0.1657 0.0013 0.0207 0.5190 1.0073 0.1665 0.8858 0.6741 1.1198 0.1900 0.0138 0.5429

3 0.1 0.1499 0.0010 0.0156 0.4676 0.9498 0.1536 0.8164 0.6165 1.0591 0.1749 0.0121 0.5073

3 0.2 0.1704 0.0013 0.0225 0.5340 1.0233 0.1702 0.9056 0.6906 1.1366 0.1943 0.0144 0.5529

לאחור פיזורים ללא באוויר 1mGy של היא לגוף בכניסה הקרינה *מנת

27



1 סבלה ר מקדמי -2 ב ע ת כתוצאה והאפקטיבית האקוויוולנטיות הקרינה מנות לחישובי מ מנ ר לגוף, בכניסה קרינה מ ג עבו פ

שקל 1 של לידה במ 5 0 0 - 1 7 5 עבר גרם 0 AP בטן צילום ש

מתח
שפופרת

(kV)

פילטרציה
מוח

העצם
מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים

בלוטת

תריס

מנה

mmאפקט'
Al

mm
Cu

40 2 - 0.0480 0.0001 0 0.1198 0.4686 0.0591 0.2949 0.1959 0.5393 0.0686 0.0021 0.2268

2.5 - 0.0532 0.0001 0 0.1367 0.5084 0.0653 0.3295 0.2205 0.5848 0.0760 0.0024 0.2480

3 - 0.0577 0.0001 0 0.1516 0.5412 0.0706 0.3595 0.2420 0.6222 0.0823 0.0027 0.2657

4 - 0.0652 0.0001 0 0.1772 0.5932 0.0794 0.4093 0.2781 0.6810 0.0927 0.0033 0.2943

5 - 0.0712 0.0002 0 0.1984 0.6331 0.0864 0.4495 0.3073 0.7261 0.1010 0.0038 0.3167

2 0.1 0.0736 0.0002 0 0.2068 0.6478 0.0891 0.4650 0.3186 0.7426 0.1042 0.0040 0.3251

2 0.2 0.0878 0.0002 0 0.2572 0.7336 0.1050 0.5567 0.3858 0.8384 0.1228 0.0052 0.3743

3 0.1 0.0784 0.0002 0 0.2238 0.6780 0.0946 0.4966 0.3417 0.7765 0.1106 0.0044 0.3423

3 0.2 0.0907 0.0002 0 0.2678 0.7507 0.1083 0.5755 0.3996 0.8573 0.1267 0.0055 0.3842

50 2 - 0.0652 0.0002 0.0021 0.1791 0.5651 0.0774 0.3976 0.2715 0.6458 0.0899 0.0037 0.2823

2.5 - 0.0721 0.0002 0.0025 0.2022 0.6102 0.0851 0.4409 0.3029 0.6966 0.0990 0.0043 0.3071

3 - 0.0780 0.0003 0.0030 0.2225 0.6475 0.0918 0.4781 0.3300 0.7382 0.1067 0.0048 0.3280

4 - 0.0880 0.0003 0.0039 0.2568 0.7063 0.1026 0.5394 0.3750 0.8037 0.1194 0.0057 0.3615

5 - 0.0960 0.0004 0.0048 0.2849 0.7513 0.1112 0.5882 0.4110 0.8533 0.1295 0.0064 0.3875

2 0.1 0.0996 0.0004 0.0054 0.2975 0.7699 0.1150 0.6093 0.4266 0.8737 0.1338 0.0068 0.3985

2 0.2 0.1186 0.0005 0.0088 0.3640 0.8646 0.1344 0.7182 0.5079 0.9765 0.1562 0.0088 0.4548

3 0.1 0.1060 0.0004 0.0063 0.3198 0.8031 0.1216 0.6466 0.4544 0.9100 0.1415 0.0074 0.4181

3 0.2 0.1226 0.0006 0.0098 0.3776 0.8827 0.1382 0.7397 0.5240 0.9959 0.1606 0.0092 0.4657

לאחור פיזורים ללא באוויר 1mGy של היא לגוף בכניסה הקרינה *מנת
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1 סבלה המשך -2

מתח

שפופרת
(kV)

פילטרציה
מוח

העצם
מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים

בלוטת

תריס

מנה

mmאפקט'
Al

mm
Cu

60 2 - 0.0798 0.0003 0.0074 0.2277 0.6344 0.0915 0.4747 0.3302 0.7208 0.1062 0.0051 0.3232

2.5 - 0.0878 0.0004 0.0087 0.2545 0.6813 0.1000 0.5220 0.3651 0.7730 0.1162 0.0058 0.3497

3 - 0.0947 0.0004 0.0100 0.2779 0.7200 0.1072 0.5624 0.3951 0.8158 0.1247 0.0064 0.3718

4 - 0.1062 0.0005 0.0126 0.3172 0.7810 0.1191 0.6286 0.4445 0.8827 0.1385 0.0075 0.4073

5 - 0.1155 0.0006 0.0151 0.3492 0.8273 0.1284 0.6806 0.4837 0.9330 0.1494 0.0084 0.4347

2 0.1 0.1200 0.0007 0.0165 0.3644 0.8476 0.1327 0.7044 0.5018 0.9549 0.1544 0.0089 0.4469

2 0.2 0.1419 0.0009 0.0246 0.4386 0.9431 0.1534 0.8176 0.5887 1.0567 0.1782 0.0112 0.5049

3 0.1 0.1273 0.0007 0.0188 0.3892 0.8812 0.1398 0.7433 0.5315 0.9909 0.1626 0.0096 0.4671

3 0.2 0.1464 0.0009 0.0266 0.4534 0.9608 0.1574 0.8393 0.6056 1.0753 0.1829 0.0116 0.5159

70 2 - 0.0925 0.0005 0.0108 0.2683 0.6882 0.1027 0.5360 0.3779 0.7785 0.1190 0.0063 0.3554

2.5 - 0.1012 0.0006 0.0125 0.2971 0.7350 0.1115 0.5848 0.4143 0.8301 0.1293 0.0071 0.3822

3 - 0.1087 0.0006 0.0142 0.3221 0.7735 0.1190 0.6262 0.4454 0.8723 0.1379 0.0078 0.4045

4 - 0.1211 0.0007 0.0172 0.3638 0.8338 0.1312 0.6935 0.4964 0.9380 0.1520 0.0090 0.4401

5 - 0.1312 0.0009 0.0201 0.3975 0.8795 0.1407 0.7460 0.5366 0.9871 0.1629 0.0099 0.4674

2 0.1 0.1363 0.0009 0.0217 0.4140 0.9002 0.1452 0.7707 0.5558 1.0092 0.1681 0.0104 0.4801

2 0.2 0.1598 0.0012 0.0300 0.4907 0.9924 0.1657 0.8824 0.6432 1.1064 0.1914 0.0128 0.5368

3 0.1 0.1441 0.0010 0.0242 0.4398 0.9327 0.1522 0.8093 0.5857 1.0437 0.1761 0.0112 0.4998

3 0.2 0.1645 0.0013 0.0319 0.5057 1.0091 0.1696 0.9032 0.6598 1.1237 0.1958 0.0133 0.5472

לאחור פיזורים ללא באוויר 1mGy של היא לגוף בכניסה הקרינה *מנת
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1 סבלה ר מקדמי -3 ב ע ת כתוצאה והאפקטיבית האקוויוולנטיות הקרינה מנות לחישובי מ מנ ר לגוף, בכניסה קרינה מ ג עבו פ

שקל 1 של לידה במ 7 5 0 - 2 2 0 עבר גרם 0 AP בטן צילום ש

מתח
שפופרת

(kV)

פילטרציה
מוח

העצם
מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים

בלוטת

תריס

מנה

mmאפקט'
Al

mm
Cu

40 2 - 0.0451 0.0001 0.0036 0.1085 0.4497 0.0564 0.2751 0.1796 0.5156 0.0675 0.0019 0.2165

2.5 - 0.0500 0.0001 0.0045 0.1242 0.4889 0.0626 0.3081 0.2030 0.5604 0.0749 0.0023 0.2372

3 - 0.0543 0.0001 0.0053 0.1381 0.5214 0.0678 0.3368 0.2234 0.5973 0.0813 0.0026 0.2547

4 - 0.0615 0.0001 0.0069 0.1620 0.5730 0.0765 0.3846 0.2579 0.6560 0.0919 0.0031 0.2830

5 - 0.0673 0.0001 0.0086 0.1818 0.6128 0.0835 0.4234 0.2861 0.7012 0.1004 0.0035 0.3053

2 0.1 0.0696 0.0001 0.0094 0.1897 0.6276 0.0861 0.4384 0.2970 0.7179 0.1037 0.0037 0.3137

2 0.2 0.0832 0.0002 0.0148 0.2371 0.7138 0.1021 0.5274 0.3623 0.8152 0.1231 0.0049 0.3632

3 0.1 0.0742 0.0002 0.0110 0.2057 0.6579 0.0916 0.4690 0.3194 0.7522 0.1104 0.0041 0.3309

3 0.2 0.0861 0.0002 0.0163 0.2472 0.7311 0.1054 0.5457 0.3759 0.8346 0.1271 0.0052 0.3732

50 2 - 0.0618 0.0002 0.0129 0.1650 0.5469 0.0749 0.3754 0.2541 0.6245 0.0898 0.0035 0.2726

2.5 - 0.0684 0.0002 0.0153 0.1866 0.5918 0.0826 0.4171 0.2844 0.6753 0.0992 0.0040 0.2973

3 - 0.0742 0.0002 0.0176 0.2058 0.6290 0.0892 0.4531 0.3107 0.7174 0.1072 0.0045 0.3181

4 - 0.0838 0.0003 0.0220 0.2383 0.6881 0.1001 0.5127 0.3547 0.7838 0.1205 0.0053 0.3518

5 - 0.0916 0.0003 0.0261 0.2650 0.7335 0.1088 0.5603 0.3901 0.8347 0.1310 0.0060 0.3782

2 0.1 0.0951 0.0003 0.0283 0.2770 0.7524 0.1126 0.5810 0.4057 0.8558 0.1356 0.0064 0.3894

2 0.2 0.1137 0.0005 0.0405 0.3407 0.8488 0.1323 0.6881 0.4867 0.9628 0.1595 0.0082 0.4469

3 0.1 0.1013 0.0004 0.0320 0.2983 0.7861 0.1193 0.6176 0.4332 0.8933 0.1437 0.0070 0.4092

3 0.2 0.1176 0.0005 0.0434 0.3539 0.8673 0.1363 0.7094 0.5030 0.9832 0.1643 0.0086 0.4582

לאחור פיזורים ללא באוויר 1mGy של היא לגוף בכניסה הקרינה *מנת
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1 סבלה המשך -3

מתח

שפופרת
(kV)

פילטרציה
מוח

העצם
מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים

בלוטת

תריס

מנה

mmאפקט'
Al

mm
Cu

60 2 - 0.0761 0.0003 0.0214 0.2119 0.6174 0.0893 0.4510 0.3127 0.7022 0.1074 0.0048 0.3142

2.5 - 0.0839 0.0004 0.0249 0.2373 0.6644 0.0978 0.4969 0.3468 0.7550 0.1179 0.0055 0.3408

3 - 0.0906 0.0004 0.0283 0.2596 0.7033 0.1051 0.5363 0.3762 0.7986 0.1268 0.0061 0.3631

4 - 0.1018 0.0005 0.0343 0.2972 0.7649 0.1171 0.6009 0.4250 0.8673 0.1414 0.0071 0.3989

5 - 0.1110 0.0006 0.0397 0.3278 0.8120 0.1267 0.6520 0.4641 0.9194 0.1530 0.0079 0.4268

2 0.1 0.1154 0.0006 0.0426 0.3425 0.8328 0.1311 0.6754 0.4822 0.9423 0.1584 0.0084 0.4394

2 0.2 0.1371 0.0008 0.0574 0.4144 0.9308 0.1523 0.7873 0.5698 1.0495 0.1843 0.0105 0.4990

3 0.1 0.1226 0.0007 0.0472 0.3665 0.8671 0.1383 0.7138 0.5119 0.9800 0.1672 0.0091 0.4600

3 0.2 0.1415 0.0009 0.0607 0.4289 0.9490 0.1564 0.8088 0.5869 1.0693 0.1894 0.0110 0.5104

70 2 - 0.0887 0.0006 0.0279 0.2515 0.6724 0.1009 0.5118 0.3604 0.7621 0.1215 0.0059 0.3472

2.5 - 0.0972 0.0005 0.0319 0.2790 0.7195 0.1097 0.5594 0.3963 0.8146 0.1323 0.0067 0.3742

3 - 0.1045 0.0006 0.0356 0.3030 0.7585 0.1173 0.6000 0.4271 0.8579 0.1416 0.0073 0.3968

4 - 0.1168 0.0007 0.0423 0.3432 0.8198 0.1297 0.6661 0.4778 0.9257 0.1566 0.0084 0.4330

5 - 0.1267 0.0008 0.0480 0.3757 0.8664 0.1395 0.7179 0.5180 0.9768 0.1685 0.0094 0.4610

2 0.1 0.1317 0.0008 0.0511 0.3918 0.8877 0.1441 0.7424 0.5373 1.0000 0.1742 0.0098 0.4740

2 0.2 0.1551 0.0011 0.0657 0.4668 0.9829 0.1654 0.8537 0.6258 1.1027 0.2000 0.0121 0.5327

3 0.1 0.1395 0.0009 0.0558 0.4169 0.9211 0.1514 0.7807 0.5674 1.0363 0.1830 0.0106 0.4944

3 0.2 0.1598 0.0012 0.0687 0.4816 1.0002 0.1695 0.8745 0.6428 1.1212 0.2050 0.0125 0.5436

לאחור פיזורים ללא באוויר 1mGy של היא לגוף בכניסה הקרינה *מנת
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1 סבלה ר מקדמי -4 ב ע ת כתוצאה והאפקטיבית האקוויוולנטיות הקרינה מנות לחישובי מ מנ ר לגוף, בכניסה קרינה מ ג עבו פ

שקל 2 של לידה במ 2 0 0 - 4 0 0 עבר גרם 0 AP בטן צילום ש

מתח
שפופרת

(kV)

פילטרציה
מוח

העצם
מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים

בלוטת

תריס

מנה

mmאפקט'
Al

mm
Cu

40 2 - 0.0385 0 0.0031 0.0830 0.4043 0.0503 0.2348 0.1446 0.4672 0.0669 0.0017 0.1930

2.5 - 0.0428 0.0001 0.0039 0.0956 0.4417 0.0560 0.2649 0.1646 0.5109 0.0746 0.0019 0.2127

3 - 0.0466 0.0001 0.0046 0.1068 0.4730 0.0610 0.2912 0.1822 0.5474 0.0814 0.0022 0.2294

4 - 0.0530 0.0001 0.0060 0.1263 0.5234 0.0693 0.3355 0.2121 0.6061 0.0926 0.0027 0.2568

5 - 0.0582 0.0001 0.0074 0.1426 0.5628 0.0760 0.3716 0.2369 0.6520 0.1016 0.0030 0.2785

2 0.1 0.0603 0.0001 0.0081 0.1492 0.5775 0.0786 0.3856 0.2466 0.6691 0.1051 0.0032 0.2868

2 0.2 0.0727 0.0001 0.0128 0.1893 0.6640 0.0943 0.4689 0.3050 0.7691 0.1257 0.0042 0.3357

3 0.1 0.0645 0.0001 0.0095 0.1626 0.6077 0.0840 0.4142 0.2664 0.7041 0.1122 0.0035 0.3038

3 0.2 0.0753 0.0001 0.0141 0.1980 0.6814 0.0975 0.4861 0.3173 0.7892 0.1299 0.0045 0.3457

50 2 - 0.0540 0.0001 0.0111 0.1326 0.5021 0.0687 0.3300 0.2129 0.5790 0.0904 0.0030 0.2488

2.5 - 0.0600 0.0001 0.0132 0.1508 0.5461 0.0761 0.3689 0.2397 0.6298 0.1002 0.0035 0.2728

3 - 0.0652 0.0002 0.0152 0.1671 0.5829 0.0826 0.4026 0.2633 0.6723 0.1086 0.0039 0.2932

4 - 0.0740 0.0002 0.0190 0.1951 0.6419 0.0933 0.4589 0.3030 0.7402 0.1226 0.0046 0.3265

5 - 0.0813 0.0002 0.0226 0.2184 0.6878 0.1020 0.5042 0.3354 0.7928 0.1337 0.0052 0.3528

2 0.1 0.0846 0.0003 0.0244 0.2291 0.7072 0.1058 0.5240 0.3498 0.8148 0.1386 0.0055 0.3641

2 0.2 0.1021 0.0004 0.0350 0.2864 0.8064 0.1259 0.6274 0.4257 0.9271 0.1637 0.0071 0.4224

3 0.1 0.0904 0.0003 0.0276 0.2480 0.7416 0.1126 0.5591 0.3753 0.8539 0.1471 0.0060 0.3841

3 0.2 0.1058 0.0004 0.0375 0.2985 0.8257 0.1300 0.6482 0.4413 0.9488 0.1687 0.0075 0.4340

לאחור פיזורים ללא באוויר 1mGy של היא לגוף בכניסה הקרינה *מנת
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1 סבלה המשך -4

מתח

שפופרת
(kV)

פילטרציה
מוח

העצם
מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים

בלוטת

תריס

מנה

mmאפקט'
Al

mm
Cu

60 2 - 0.0677 0.0002 0.0185 0.1756 0.5746 0.0835 0.4056 0.2684 0.6606 0.1089 0.0042 0.2914

2.5 - 0.0748 0.0003 0.0215 0.1977 0.6214 0.0919 0.4494 0.2993 0.7142 0.1198 0.0048 0.3176

3 - 0.0810 0.0003 0.0244 0.2173 0.6605 0.0992 0.4873 0.3263 0.7589 0.1292 0.0053 0.3399

4 - 0.0916 0.0004 0.0296 0.2507 0.7231 0.1113 0.5500 0.3715 0.8301 0.1446 0.0063 0.3760

5 - 0.1002 0.0004 0.0343 0.2784 0.7714 0.1210 0.6001 0.4080 0.8848 0.1569 0.0070 0.4043

2 0.1 0.1044 0.0005 0.0368 0.2919 0.7931 0.1256 0.6234 0.4253 0.9091 0.1626 0.0074 0.4172

2 0.2 0.1253 0.0006 0.0496 0.3588 0.8957 0.1477 0.7361 0.5096 1.0236 0.1899 0.0094 0.4791

3 0.1 0.1113 0.0005 0.0408 0.3139 0.8287 0.1331 0.6616 0.4536 0.9491 0.1718 0.0081 0.4384

3 0.2 0.1296 0.0007 0.0524 0.3726 0.9152 0.1521 0.7582 0.5264 1.0451 0.1952 0.0098 0.4910

70 2 - 0.0799 0.0004 0.0248 0.2128 0.6321 0.0957 0.4670 0.3147 0.7243 0.1239 0.0055 0.3256

2.5 - 0.0878 0.0004 0.0284 0.2373 0.6795 0.1046 0.5131 0.3478 0.7782 0.1353 0.0062 0.3526

3 - 0.0947 0.0005 0.0317 0.2588 0.7190 0.1123 0.5527 0.3765 0.8231 0.1450 0.0068 0.3754

4 - 0.1063 0.0006 0.0376 0.2954 0.7821 0.1250 0.6178 0.4242 0.8942 0.1610 0.0079 0.4123

5 - 0.1159 0.0006 0.0428 0.3254 0.8305 0.1351 0.6694 0.4626 0.9484 0.1736 0.0088 0.4411

2 0.1 0.1207 0.0007 0.0456 0.3406 0.8530 0.1400 0.6943 0.4814 0.9733 0.1796 0.0093 0.4547

2 0.2 0.1435 0.0009 0.0591 0.4120 0.9540 0.1627 0.8082 0.5683 1.0846 0.2071 0.0117 0.5164

3 0.1 0.1282 0.0008 0.0499 0.3642 0.8881 0.1477 0.7330 0.5107 1.0123 0.1890 0.0101 0.4759

3 0.2 0.1481 0.0010 0.0619 0.4264 0.9727 0.1671 0.8300 0.5853 1.1049 0.2123 0.0122 0.5281

לאחור פיזורים ללא באוויר 1mGy של היא לגוף בכניסה הקרינה *מנת
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ר מקדמי - 15 סבלה ב ע ת כתוצאה והאפקטיבית האקוויוולנטיות הקרינה מנות לחישובי מ מנ ר לגוף, בכניסה קרינה מ ג עבו פ

שקל 5 של לידה במ 0 0 - 7 5 ר גרם 0 עב AP ובטן חזה צילום ש

מתח
שפופרת

(kV)

פילטרציה
מוח

העצם
מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים

בלוטת

תריס

מנה

mmאפקט'
Al

mm
Cu

40 2 - 0.1225 0.0016 0.8793 0.2197 0.6125 0.5578 0.4253 0.3256 0.6823 0.1173 0.0714 0.4330

2.5 - 0.1338 0.0018 0.8875 0.2459 0.6572 0.5998 0.4640 0.3595 0.7308 0.1258 0.0783 0.4636

3 - 0.1432 0.0020 0.8942 0.2687 0.6931 0.6335 0.4962 0.3882 0.7693 0.1327 0.0841 0.4886

4 - 0.1586 0.0024 0.9050 0.3066 0.7482 0.6855 0.5477 0.4352 0.8280 0.1436 0.0935 0.5275

5 - 0.1708 0.0028 0.9129 0.3371 0.7894 0.7243 0.5877 0.4723 0.8712 0.1518 0.1008 0.5569

2 0.1 0.1754 0.0029 0.9156 0.3488 0.8041 0.7382 0.6026 0.4863 0.8866 0.1549 0.1035 0.5676

2 0.2 0.2028 0.0038 0.9301 0.4179 0.8891 0.8182 0.6893 0.5684 0.9747 0.1727 0.1195 0.6294

3 0.1 0.1849 0.0032 0.9210 0.3727 0.8344 0.7668 0.6330 0.5150 0.9182 0.1611 0.1091 0.5895

3 0.2 0.2085 0.0040 0.9328 0.4320 0.9056 0.8338 0.7066 0.5849 0.9917 0.1762 0.1226 0.6415

50 2 - 0.1547 0.0027 0.8961 0.2960 0.7085 0.6472 0.5207 0.4156 0.7819 0.1378 0.0891 0.5023

2.5 - 0.1685 0.0031 0.9048 0.3286 0.7565 0.6921 0.5649 0.4557 0.8330 0.1474 0.0971 0.5360

3 - 0.1801 0.0035 0.9119 0.3565 0.7951 0.7283 0.6016 0.4895 0.8738 0.1553 0.1039 0.5634

4 - 0.1991 0.0041 0.9229 0.4025 0.8544 0.7838 0.6600 0.5443 0.9356 0.1676 0.1146 0.6060

5 - 0.2142 0.0046 0.9309 0.4389 0.8985 0.8250 0.7048 0.5870 0.9811 0.1771 0.1230 0.6381

2 0.1 0.2207 0.0049 0.9339 0.4545 0.9162 0.8415 0.7233 0.6049 0.9992 0.1810 0.1265 0.6512

2 0.2 0.2545 0.0063 0.9489 0.5350 1.0049 0.9238 0.8173 0.6965 1.0891 0.2010 0.1443 0.7169

3 0.1 0.2322 0.0053 0.9394 0.4823 0.9478 0.8709 0.7563 0.6368 1.0314 0.1880 0.1327 0.6745

3 0.2 0.2613 0.0066 0.9516 0.5508 1.0214 0.9390 0.8351 0.7141 1.1056 0.2048 0.1477 0.7292

לאחור פיזורים ללא באוויר 1mGy של היא לגוף בכניסה הקרינה *מנת
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1 סבלה המשך -5

מתח

שפופרת
(kV)

פילטרציה
מוח

העצם
מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים

בלוטת

תריס

מנה

mmאפקט'
Al

mm
Cu

60 2 - 0.1802 0.0038 0.9099 0.3535 0.7743 0.7082 0.5874 0.4807 0.8492 0.1518 0.1022 0.5506

2.5 - 0.1955 0.0043 0.9190 0.3890 0.8226 0.7533 0.6333 0.5233 0.9000 0.1616 0.1107 0.5849

3 - 0.2084 0.0047 0.9265 0.4193 0.8614 0.7895 0.6712 0.5591 0.9404 0.1697 0.1179 0.6128

4 - 0.2294 0.0055 0.9381 0.4687 0.9208 0.8449 0.7310 0.6165 1.0017 0.1823 0.1293 0.6560

5 - 0.2461 0.0062 0.9467 0.5075 0.9646 0.8856 0.7764 0.6608 1.0464 0.1918 0.1380 0.6883

2 0.1 0.2538 0.0065 0.9504 0.5251 0.9833 0.9029 0.7963 0.6805 1.0652 0.1959 0.1419 0.7023

2 0.2 0.2910 0.0082 0.9679 0.6089 1.0694 0.9823 0.8888 0.7731 1.1513 0.2152 0.1603 0.7669

3 0.1 0.2664 0.0071 0.9565 0.5540 1.0141 0.9314 0.8290 0.7128 1.0963 0.2027 0.1483 0.7252

3 0.2 0.2984 0.0085 0.9713 0.6248 1.0849 0.9965 0.9057 0.7903 1.1666 0.2188 0.1638 0.7786

70 2 - 0.2018 0.0047 0.9239 0.3994 0.8242 0.7543 0.6401 0.5319 0.9001 0.1621 0.1122 0.5878

2.5 - 0.2178 0.0053 0.9336 0.4360 0.8711 0.7980 0.6858 0.5748 0.9491 0.1717 0.1208 0.6215

3 - 0.2314 0.0058 0.9416 0.4670 0.9087 0.8330 0.7236 0.6108 0.9880 0.1795 0.1279 0.6489

4 - 0.2535 0.0067 0.9544 0.5173 0.9662 0.8864 0.7828 0.6681 1.0469 0.1916 0.1392 0.6912

5 - 0.2710 0.0074 0.9641 0.5565 1.0084 0.9255 0.8276 0.7120 1.0896 0.2007 0.1478 0.7226

2 0.1 0.2794 0.0078 0.9687 0.5748 1.0270 0.9426 0.8478 0.7322 1.1082 0.2047 0.1518 0.7366

2 0.2 0.3182 0.0096 0.9902 0.6578 1.1079 1.0170 0.9374 0.8220 1.1888 0.2224 0.1694 0.7983

3 0.1 0.2925 0.0084 0.9759 0.6036 1.0561 0.9695 0.8795 0.7637 1.1374 0.2111 0.1580 0.7586

3 0.2 0.3257 0.0100 0.9946 0.6733 1.1221 1.0298 0.9534 0.8383 1.2027 0.2255 0.1727 0.8092

לאחור פיזורים ללא באוויר 1mGy של היא לגוף בכניסה הקרינה *מנת
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1 סבלה ר מקדמי -6 ב ע ת כתוצאה והאפקטיבית האקוויוולנטיות הקרינה מנות לחישובי מ מנ ר לגוף, בכניסה קרינה מ ג עבו פ

שקל 7 של לידה במ 5 0 - 1 0 0 ר גרם 0 עב AP ובטן חזה צילום ש

מתח
שפופרת

(kV)

פילטרציה
מוח

העצם
מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים

בלוטת

תריס

מנה

mmאפקט'
Al

mm
Cu

40 2 - 0.1076 0.0015 0.8962 0.1751 0.5621 0.5010 0.3682 0.2752 0.6295 0.1139 0.0735 0.3969

2.5 - 0.1179 0.0017 0.9100 0.1977 0.6063 0.5418 0.4070 0.3066 0.6779 0.1236 0.0810 0.4273

3 - 0.1267 0.0019 0.9210 0.2175 0.6423 0.5752 0.4401 0.3337 0.7171 0.1316 0.0874 0.4524

4 - 0.1410 0.0023 0.9373 0.2510 0.6985 0.6274 0.4943 0.3784 0.7777 0.1442 0.0979 0.4922

5 - 0.1524 0.0026 0.9488 0.2783 0.7410 0.6670 0.5373 0.4143 0.8233 0.1540 0.1062 0.5227

2 0.1 0.1568 0.0028 0.9525 0.2889 0.7565 0.6815 0.5535 0.4279 0.8398 0.1575 0.1093 0.5339

2 0.2 0.1828 0.0036 0.9720 0.3522 0.8461 0.7650 0.6490 0.5083 0.9347 0.1783 0.1279 0.5991

3 0.1 0.1657 0.0031 0.9600 0.3106 0.7883 0.7111 0.5868 0.4558 0.8736 0.1649 0.1158 0.5569

3 0.2 0.1882 0.0038 0.9752 0.3654 0.8638 0.7814 0.6683 0.5246 0.9533 0.1824 0.1317 0.6121

50 2 - 0.1386 0.0027 0.9222 0.2470 0.6628 0.5936 0.4728 0.3636 0.7359 0.1372 0.0944 0.4699

2.5 - 0.1516 0.0031 0.9364 0.2764 0.7116 0.6385 0.5191 0.4019 0.7885 0.1482 0.1035 0.5043

3 - 0.1626 0.0034 0.9476 0.3018 0.7514 0.6752 0.5583 0.4347 0.8311 0.1572 0.1112 0.5327

4 - 0.1808 0.0041 0.9644 0.3443 0.8133 0.7324 0.6219 0.4881 0.8968 0.1715 0.1238 0.5774

5 - 0.1953 0.0046 0.9763 0.3786 0.8599 0.7755 0.6715 0.5303 0.9459 0.1824 0.1337 0.6115

2 0.1 0.2016 0.0049 0.9809 0.3936 0.8790 0.7930 0.6925 0.5483 0.9658 0.1869 0.1379 0.6256

2 0.2 0.2348 0.0064 1.0041 0.4717 0.9750 0.8810 0.7994 0.6403 1.0654 0.2098 0.1596 0.6969

3 0.1 0.2128 0.0054 0.9892 0.4201 0.9129 0.8242 0.7297 0.5801 1.0012 0.1949 0.1454 0.6506

3 0.2 0.2416 0.0067 1.0086 0.4874 0.9931 0.8974 0.8200 0.6583 1.0840 0.2142 0.1638 0.7105

לאחור פיזורים ללא באוויר 1mGy של היא לגוף בכניסה הקרינה *מנת
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1 סבלה המשך -6

מתח

שפופרת
(kV)

פילטרציה
מוח

העצם
מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים

בלוטת

תריס

מנה

mmאפקט'
Al

mm
Cu

60 2 - 0.1638 0.0038 0.9506 0.3029 0.7335 0.6579 0.5475 0.4295 0.8095 0.1547 0.1097 0.5224

2.5 - 0.1784 0.0044 0.9665 0.3357 0.7833 0.7037 0.5965 0.4709 0.8627 0.1662 0.1195 0.5582

3 - 0.1909 0.0048 0.9795 0.3641 0.8239 0.7410 0.6378 0.5061 0.9057 0.1757 0.1278 0.5876

4 - 0.2113 0.0057 0.9997 0.4110 0.8869 0.7989 0.7041 0.5632 0.9719 0.1907 0.1411 0.6338

5 - 0.2277 0.0064 1.0152 0.4484 0.9341 0.8421 0.7552 0.6077 1.0211 0.2022 0.1515 0.6689

2 0.1 0.2353 0.0068 1.0224 0.4657 0.9545 0.8607 0.7779 0.6278 1.0422 0.2073 0.1561 0.6843

2 0.2 0.2726 0.0087 1.0583 0.5493 1.0494 0.9469 0.8845 0.7230 1.1394 0.2312 0.1783 0.7563

3 0.1 0.2479 0.0074 1.0341 0.4942 0.9881 0.8914 0.8152 0.6608 1.0769 0.2156 0.1638 0.7096

3 0.2 0.2800 0.0091 1.0660 0.5655 1.0667 0.9624 0.9042 0.7410 1.1570 0.2358 0.1825 0.7697

70 2 - 0.1855 0.0049 0.9735 0.3483 0.7877 0.7072 0.6053 0.4820 0.8658 0.1679 0.1214 0.5631

2.5 - 0.2009 0.0055 0.9902 0.3827 0.8367 0.7522 0.6546 0.5244 0.9177 0.1794 0.1312 0.5986

3 - 0.2142 0.0061 1.0038 0.4123 0.8765 0.7887 0.6960 0.5602 0.9596 0.1889 0.1395 0.6278

4 - 0.2359 0.0070 1.0256 0.4608 0.9382 0.8452 0.7618 0.6179 1.0241 0.2038 0.1528 0.6735

5 - 0.2533 0.0079 1.0424 0.4992 0.9841 0.8871 0.8121 0.6627 1.0716 0.2151 0.1630 0.7080

2 0.1 0.2617 0.0083 1.0507 0.5176 1.0047 0.9058 0.8351 0.6835 1.0926 0.2202 0.1677 0.7236

2 0.2 0.3010 0.0104 1.0900 0.6016 1.0951 0.9875 0.9372 0.7774 1.1847 0.2432 0.1887 0.7929

3 0.1 0.2749 0.0090 1.0635 0.5463 1.0368 0.9350 0.8711 0.7162 1.1256 0.2283 0.1751 0.7481

3 0.2 0.3087 0.0108 1.0982 0.6176 1.1112 1.0019 0.9556 0.7948 1.2009 0.2474 0.1926 0.8054

לאחור פיזורים ללא באוויר 1mGy של היא לגוף בכניסה הקרינה *מנת
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1 סבלה ר מקדמי -7 ב ע ת כתוצאה והאפקטיבית האקוויוולנטיות הקרינה מנות לחישובי מ מנ ר לגוף, בכניסה קרינה מ ג עבו פ

שקל 1 של לידה במ 0 0 0 - 1 2 5 עבר גרם 0 AP ובטן חזה צילום ש

מתח
שפופרת

(kV)

פילטרציה
מוח

העצם
מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים

בלוטת

תריס

מנה

mmאפקט'
Al

mm
Cu

40 2 - 0.0995 0.0012 0.8688 0.1550 0.5330 0.4692 0.3401 0.2472 0.5990 0.1046 0.0709 0.3742

2.5 - 0.1093 0.0014 0.8800 0.1759 0.5766 0.5092 0.3765 0.2768 0.6472 0.1136 0.0787 0.4038

3 - 0.1176 0.0016 0.8884 0.1943 0.6123 0.5421 0.4077 0.3025 0.6866 0.1211 0.0854 0.4283

4 - 0.1312 0.0019 0.9005 0.2255 0.6685 0.5942 0.4591 0.3452 0.7481 0.1331 0.0964 0.4674

5 - 0.1421 0.0022 0.9088 0.2511 0.7114 0.6341 0.5003 0.3796 0.7948 0.1424 0.1052 0.5123

2 0.1 0.1463 0.0023 0.9116 0.2611 0.7271 0.6488 0.5161 0.3929 0.8118 0.1458 0.1085 0.5237

2 0.2 0.1715 0.0030 0.9283 0.3210 0.8185 0.7338 0.6099 0.4711 0.9106 0.1661 0.1279 0.5745

3 0.1 0.1549 0.0025 0.9175 0.2816 0.7594 0.6788 0.5483 0.4199 0.8468 0.1529 0.1153 0.5319

3 0.2 0.1767 0.0032 0.9318 0.3335 0.8366 0.7506 0.6292 0.4871 0.9301 0.1701 0.1318 0.5876

50 2 - 0.1297 0.0022 0.8977 0.2238 0.6359 0.5635 0.4468 0.3341 0.7099 0.1276 0.0923 0.4486

2.5 - 0.1421 0.0026 0.9106 0.2513 0.6848 0.6083 0.4920 0.3710 0.7634 0.1381 0.1017 0.4826

3 - 0.1528 0.0029 0.9209 0.2754 0.7248 0.6452 0.5306 0.4026 0.8070 0.1468 0.1096 0.5110

4 - 0.1703 0.0035 0.9368 0.3158 0.7878 0.7031 0.5939 0.4547 0.8751 0.1607 0.1226 0.5560

5 - 0.1845 0.0040 0.9490 0.3485 0.8356 0.7472 0.6442 0.4962 0.9265 0.1714 0.1328 0.5907

2 0.1 0.1907 0.0042 0.9544 0.3629 0.8553 0.7653 0.6659 0.5140 0.9476 0.1759 0.1371 0.6052

2 0.2 0.2233 0.0055 0.9838 0.4385 0.9551 0.8566 0.7784 0.6058 1.0539 0.1989 0.1591 0.6793

3 0.1 0.2017 0.0046 0.9640 0.3885 0.8904 0.7975 0.7044 0.5456 0.9851 0.1839 0.1447 0.6310

3 0.2 0.2300 0.0058 0.9903 0.4538 0.9741 0.8738 0.8008 0.6239 1.0739 0.2034 0.1634 0.6936

לאחור פיזורים ללא באוויר 1mGy של היא לגוף בכניסה הקרינה *מנת
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1 סבלה המשך -7

מתח

שפופרת
(kV)

פילטרציה
מוח

העצם
מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים

בלוטת

תריס

מנה

mmאפקט'
Al

mm
Cu

60 2 - 0.1546 0.0033 0.9230 0.2783 0.7092 0.6300 0.5253 0.3998 0.7880 0.1441 0.1085 0.5025

2.5 - 0.1688 0.0038 0.9374 0.3096 0.7596 0.6761 0.5744 0.4401 0.8427 0.1551 0.1187 0.5383

3 - 0.1809 0.0042 0.9492 0.3368 0.8010 0.7140 0.6161 0.4745 0.8874 0.1642 0.1273 0.5680

4 - 0.2009 0.0050 0.9679 0.3820 0.8658 0.7734 0.6839 0.5308 0.9569 0.1787 0.1412 0.6151

5 - 0.2170 0.0056 0.9827 0.4183 0.9147 0.8181 0.7371 0.5751 1.0090 0.1898 0.1520 0.6512

2 0.1 0.2246 0.0059 0.9899 0.4352 0.9361 0.8376 0.7614 0.5952 1.0317 0.1947 0.1569 0.6672

2 0.2 0.2617 0.0077 1.0258 0.5174 1.0360 0.9281 0.8767 0.6913 1.1370 0.2178 0.1801 0.7426

3 0.1 0.2370 0.0065 1.0015 0.4631 0.9713 0.8696 0.8011 0.6283 1.0689 0.2028 0.1649 0.6935

3 0.2 0.2691 0.0080 1.0335 0.5336 1.0544 0.9446 0.8987 0.7097 1.1562 0.2222 0.1845 0.7567

70 2 - 0.1762 0.0043 0.9428 0.3234 0.7658 0.6813 0.5865 0.4525 0.8477 0.1567 0.1213 0.5446

2.5 - 0.1913 0.0049 0.9577 0.3565 0.8158 0.7270 0.6365 0.4941 0.9016 0.1677 0.1317 0.5805

3 - 0.2043 0.0054 0.9700 0.3851 0.8567 0.7644 0.6788 0.5295 0.9455 0.1768 0.1404 0.6102

4 - 0.2257 0.0062 0.9897 0.4324 0.9206 0.8227 0.7471 0.5869 1.0136 0.1911 0.1545 0.6571

5 - 0.2429 0.0070 1.0053 0.4701 0.9686 0.8663 0.8002 0.6317 1.0643 0.2019 0.1654 0.6928

2 0.1 0.2514 0.0074 1.0131 0.4884 0.9902 0.8860 0.8250 0.6528 1.0871 0.2069 0.1704 0.7092

2 0.2 0.2907 0.0093 1.0500 0.5723 1.0863 0.9726 0.9367 0.7483 1.1873 0.2290 0.1933 0.7823

3 0.1 0.2645 0.0080 1.0252 0.5168 1.0242 0.9167 0.8638 0.6858 1.1227 0.2147 0.1784 0.7348

3 0.2 0.2985 0.0098 1.0576 0.5884 1.1035 0.9880 0.9572 0.7662 1.2051 0.2330 0.1975 0.7956

לאחור פיזורים ללא באוויר 1mGy של היא לגוף בכניסה הקרינה *מנת
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1 סבלה ר מקדמי -8 ב ע ת כתוצאה והאפקטיבית האקוויוולנטיות הקרינה מנות לחישובי מ מנ ר לגוף, בכניסה קרינה מ ג עבו פ

שקל 1 של לידה במ 2 5 0 - 1 5 0 עבר גרם 0 AP ובטן חזה צילום ש

מתח
שפופרת

(kV)

פילטרציה
מוח

מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים
בלוטת מנה

mm
Al

mm
Cu

העצם תריס אפקט'

40 2 - 0.0950 0.0011 0.8761 0.1429 0.5163 0.4509 0.3256 0.2333 0.5837 0.1045 0.0700 0.3629

2.5 - 0.1044 0.0012 0.8890 0.1625 0.5596 0.4903 0.3618 0.2620 0.6318 0.1140 0.0776 0.3923

3 - 0.1124 0.0014 0.8989 0.1799 0.5953 0.5228 0.3929 0.2869 0.6712 0.1220 0.0841 0.4167

4 - 0.1257 0.0017 0.9130 0.2096 0.6515 0.5746 0.4443 0.3286 0.7332 0.1348 0.0948 0.4559

5 - 0.1363 0.0020 0.9226 0.2340 0.6948 0.6144 0.4855 0.3624 0.7804 0.1448 0.1033 0.4863

2 0.1 0.1404 0.0021 0.9256 0.2436 0.7107 0.6291 0.5012 0.3755 0.7977 0.1486 0.1066 0.5124

2 0.2 0.1650 0.0028 0.9422 0.3011 0.8034 0.7145 0.5939 0.4528 0.8982 0.1711 0.1262 0.5637

3 0.1 0.1488 0.0023 0.9319 0.2631 0.7433 0.6592 0.5333 0.4021 0.8332 0.1564 0.1134 0.5359

3 0.2 0.1701 0.0029 0.9452 0.3132 0.8218 0.7314 0.6128 0.4688 0.9181 0.1757 0.1302 0.5770

50 2 - 0.1247 0.0021 0.9000 0.2096 0.6208 0.5456 0.4294 0.3202 0.6963 0.1302 0.0924 0.4376

2.5 - 0.1368 0.0024 0.9131 0.2360 0.6698 0.5901 0.4739 0.3564 0.7500 0.1415 0.1018 0.4716

3 - 0.1472 0.0027 0.9231 0.2591 0.7101 0.6269 0.5120 0.3876 0.7941 0.1510 0.1099 0.5000

4 - 0.1644 0.0033 0.9378 0.2980 0.7738 0.6850 0.5743 0.4394 0.8631 0.1663 0.1231 0.5452

5 - 0.1783 0.0037 0.9482 0.3297 0.8224 0.7294 0.6236 0.4807 0.9154 0.1783 0.1337 0.5802

2 0.1 0.1845 0.0040 0.9522 0.3438 0.8426 0.7477 0.6447 0.4987 0.9369 0.1834 0.1382 0.5948

2 0.2 0.2168 0.0052 0.9726 0.4177 0.9449 0.8403 0.7536 0.5915 1.0456 0.2096 0.1619 0.6696

3 0.1 0.1953 0.0044 0.9594 0.3687 0.8784 0.7803 0.6822 0.5304 0.9752 0.1924 0.1463 0.6209

3 0.2 0.2234 0.0055 0.9766 0.4328 0.9644 0.8578 0.7751 0.6099 1.0662 0.2148 0.1666 0.6840

לאחור פיזורים ללא באוויר 1mGy של היא לגוף בכניסה הקרינה *מנת
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1 סבלה המשך -8

מתח

שפופרת
(kV)

פילטרציה
מוח

העצם
מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים

בלוטת

תריס

מנה

mmאפקט'
Al

mm
Cu

60 2 - 0.1494 0.0031 0.9220 0.2631 0.6956 0.6129 0.5078 0.3864 0.7757 0.1484 0.1090 0.4922

2.5 - 0.1633 0.0036 0.9358 0.2933 0.7465 0.6590 0.5563 0.4264 0.8309 0.1604 0.1193 0.5281

3 - 0.1752 0.0040 0.9468 0.3196 0.7884 0.6971 0.5975 0.4607 0.8761 0.1704 0.1281 0.5580

4 - 0.1950 0.0047 0.9634 0.3636 0.8543 0.7568 0.6646 0.5171 0.9468 0.1864 0.1423 0.6055

5 - 0.2109 0.0054 0.9757 0.3991 0.9043 0.8021 0.7172 0.5616 1.0000 0.1988 0.1536 0.6420

2 0.1 0.2184 0.0057 0.9813 0.4158 0.9263 0.8219 0.7411 0.5821 1.0231 0.2043 0.1587 0.6583

2 0.2 0.2554 0.0074 1.0090 0.4970 1.0293 0.9142 0.8551 0.6799 1.1310 0.2305 0.1832 0.7349

3 0.1 0.2308 0.0062 0.9905 0.4431 0.9625 0.8545 0.7804 0.6156 1.0612 0.2135 0.1671 0.6850

3 0.2 0.2628 0.0078 1.0148 0.5130 1.0484 0.9312 0.8769 0.6988 1.1507 0.2354 0.1879 0.7493

70 2 - 0.1709 0.0041 0.9437 0.3077 0.7537 0.6651 0.5702 0.4396 0.8368 0.1628 0.1217 0.5353

2.5 - 0.1858 0.0047 0.9584 0.3398 0.8043 0.7109 0.6200 0.4811 0.8914 0.1748 0.1321 0.5715

3 - 0.1986 0.0052 0.9703 0.3677 0.8459 0.7486 0.6621 0.5165 0.9359 0.1849 0.1410 0.6015

4 - 0.2199 0.0060 0.9889 0.4140 0.9111 0.8076 0.7303 0.5742 1.0053 0.2009 0.1553 0.6492

5 - 0.2370 0.0068 1.0034 0.4511 0.9603 0.8520 0.7834 0.6195 1.0572 0.2132 0.1664 0.6855

2 0.1 0.2454 0.0072 1.0105 0.4691 0.9827 0.8720 0.8083 0.6409 1.0806 0.2189 0.1716 0.7022

2 0.2 0.2848 0.0091 1.0448 0.5525 1.0820 0.9608 0.9210 0.7383 1.1837 0.2442 0.1950 0.7773

3 0.1 0.2585 0.0078 1.0216 0.4973 1.0177 0.9035 0.8473 0.6744 1.1172 0.2277 0.1798 0.7284

3 0.2 0.2926 0.0095 1.0520 0.5686 1.0999 0.9767 0.9420 0.7566 1.2020 0.2488 0.1993 0.7910

לאחור פיזורים ללא באוויר 1mGy של היא לגוף בכניסה הקרינה *מנת
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1 סבלה ר מקדמי -9 ב ע ת כתוצאה והאפקטיבית האקוויוולנטיות הקרינה מנות לחישובי מ מנ ר לגוף, בכניסה קרינה מ ג עבו פ

שקל 1 של לידה במ 5 0 0 - 1 7 5 עבר גרם 0 AP ובטן חזה צילום ש

מתח
שפופרת

(kV)

פילטרציה
מוח

מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים
בלוטת מנה

mm
Al

mm
Cu

העצם תריס אפקט'

40 2 - 0.0883 0.0010 0.8581 0.1264 0.4917 0.4229 0.2966 0.2109 0.5567 0.0636 0.0695 0.3393

2.5 - 0.0971 0.0012 0.8724 0.1443 0.5343 0.4612 0.3320 0.2378 0.6044 0.0707 0.0772 0.3677

3 - 0.1047 0.0013 0.8838 0.1602 0.5696 0.4930 0.3627 0.2613 0.6437 0.0768 0.0839 0.3916

4 - 0.1173 0.0016 0.9012 0.1874 0.6257 0.5439 0.4138 0.3009 0.7059 0.0870 0.0950 0.4301

5 - 0.1274 0.0019 0.9139 0.2099 0.6690 0.5834 0.4549 0.3331 0.7537 0.0951 0.1040 0.4602

2 0.1 0.1313 0.0020 0.9183 0.2188 0.6850 0.5981 0.4707 0.3457 0.7714 0.0983 0.1074 0.4715

2 0.2 0.1548 0.0027 0.9431 0.2725 0.7787 0.6836 0.5635 0.4201 0.8741 0.1169 0.1277 0.5536

3 0.1 0.1393 0.0022 0.9273 0.2370 0.7179 0.6281 0.5028 0.3712 0.8075 0.1047 0.1144 0.5099

3 0.2 0.1597 0.0028 0.9480 0.2839 0.7974 0.7007 0.5824 0.4355 0.8945 0.1207 0.1319 0.5671

50 2 - 0.1169 0.0020 0.8913 0.1897 0.5974 0.5182 0.3991 0.2951 0.6717 0.0848 0.0926 0.4139

2.5 - 0.1285 0.0023 0.9072 0.2142 0.6462 0.5621 0.4428 0.3297 0.7257 0.0937 0.1023 0.4474

3 - 0.1384 0.0026 0.9201 0.2358 0.6867 0.5987 0.4804 0.3597 0.7702 0.1013 0.1106 0.4754

4 - 0.1549 0.0032 0.9401 0.2724 0.7509 0.6568 0.5422 0.4096 0.8405 0.1139 0.1244 0.5358

5 - 0.1683 0.0036 0.9550 0.3024 0.8002 0.7015 0.5911 0.4497 0.8942 0.1240 0.1353 0.5556

2 0.1 0.1742 0.0038 0.9612 0.3159 0.8208 0.7201 0.6120 0.4672 0.9164 0.1283 0.1400 0.5703

2 0.2 0.2056 0.0051 0.9934 0.3869 0.9255 0.8147 0.7198 0.5582 1.0290 0.1509 0.1645 0.6460

3 0.1 0.1848 0.0042 0.9723 0.3396 0.8574 0.7532 0.6492 0.4982 0.9559 0.1360 0.1484 0.5966

3 0.2 0.2121 0.0054 0.9999 0.4015 0.9457 0.8328 0.7409 0.5764 1.0505 0.1554 0.1694 0.6607

לאחור פיזורים ללא באוויר 1mGy של היא לגוף בכניסה הקרינה *מנת
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1 סבלה המשך -9

מתח

שפופרת
(kV)

פילטרציה
מוח

העצם
מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים

בלוטת

תריס

מנה

mmאפקט'
Al

mm
Cu

60 2 - 0.1411 0.0031 0.9194 0.2416 0.6740 0.5869 0.4762 0.3605 0.7538 0.1012 0.1101 0.4692

2.5 - 0.1544 0.0035 0.9367 0.2701 0.7251 0.6328 0.5239 0.3991 0.8097 0.1110 0.1207 0.5049

3 - 0.1659 0.0039 0.9508 0.2951 0.7675 0.6710 0.5647 0.4324 0.8559 0.1195 0.1298 0.5499

4 - 0.1850 0.0046 0.9731 0.3370 0.8345 0.7314 0.6311 0.4874 0.9284 0.1333 0.1447 0.5825

5 - 0.2005 0.0053 0.9902 0.3712 0.8857 0.7776 0.6831 0.5311 0.9834 0.1442 0.1565 0.6194

2 0.1 0.2079 0.0056 0.9980 0.3874 0.9083 0.7979 0.7067 0.5514 1.0075 0.1492 0.1619 0.6359

2 0.2 0.2441 0.0073 1.0362 0.4667 1.0148 0.8934 0.8191 0.6487 1.1203 0.1734 0.1876 0.7143

3 0.1 0.2199 0.0061 1.0108 0.4139 0.9455 0.8314 0.7455 0.5846 1.0472 0.1575 0.1707 0.6631

3 0.2 0.2514 0.0077 1.0440 0.4826 1.0347 0.9111 0.8405 0.6676 1.1411 0.1781 0.1926 0.7291

70 2 - 0.1622 0.0041 0.9409 0.2852 0.7339 0.6404 0.5381 0.4135 0.8172 0.1146 0.1241 0.5129

2.5 - 0.1766 0.0046 0.9584 0.3159 0.7851 0.6864 0.5872 0.4539 0.8728 0.1248 0.1351 0.5491

3 - 0.1890 0.0051 0.9728 0.3426 0.8274 0.7245 0.6289 0.4885 0.9185 0.1335 0.1445 0.5793

4 - 0.2097 0.0060 0.9954 0.3872 0.8942 0.7845 0.6965 0.5453 0.9902 0.1478 0.1597 0.6274

5 - 0.2264 0.0067 1.0129 0.4232 0.9448 0.8300 0.7491 0.5901 1.0441 0.1590 0.1716 0.6643

2 0.1 0.2347 0.0071 1.0211 0.4410 0.9680 0.8508 0.7738 0.6116 1.0686 0.1643 0.1772 0.6814

2 0.2 0.2736 0.0091 1.0593 0.5232 1.0715 0.9432 0.8853 0.7093 1.1769 0.1886 0.2028 0.7584

3 0.1 0.2477 0.0077 1.0340 0.4686 1.0043 0.8833 0.8124 0.6450 1.1069 0.1726 0.1860 0.7082

3 0.2 0.2814 0.0095 1.0667 0.5393 1.0904 0.9599 0.9061 0.7279 1.1964 0.1933 0.2076 0.7726

לאחור פיזורים ללא באוויר 1mGy של היא לגוף בכניסה הקרינה *מנת
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ר מקדמי - 20 סבלה ב ע ת כתוצאה והאפקטיבית האקוויוולנטיות הקרינה מנות לחישובי מ מנ ר לגוף, בכניסה קרינה מ ג עבו פ

שקל 1 של לידה במ 7 5 0 - 2 2 0 עבר גרם 0 AP ובטן חזה צילום ש

מתח
שפופרת

(kV)

פילטרציה
מוח

העצם
מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים

בלוטת

תריס

מנה

mmאפקט'
Al

mm
Cu

40 2 - 0.0839 0.0009 0.8330 0.1141 0.4722 0.4021 0.2757 0.1959 0.5322 0.0965 0.0651 0.3276

2.5 - 0.0924 0.0010 0.8461 0.1306 0.5142 0.4395 0.3087 0.2215 0.5793 0.1062 0.0727 0.3556

3 - 0.0997 0.0012 0.8561 0.1454 0.5491 0.4708 0.3373 0.2439 0.6183 0.1144 0.0793 0.3792

4 - 0.1118 0.0015 0.8706 0.1706 0.6048 0.5210 0.3851 0.2818 0.6805 0.1277 0.0902 0.4172

5 - 0.1216 0.0017 0.8807 0.1916 0.6481 0.5601 0.4239 0.3128 0.7286 0.1383 0.0991 0.4616

2 0.1 0.1254 0.0018 0.8840 0.2000 0.6642 0.5747 0.4389 0.3248 0.7464 0.1423 0.1025 0.4731

2 0.2 0.1483 0.0024 0.9029 0.2505 0.7583 0.6600 0.5282 0.3966 0.8507 0.1660 0.1230 0.5404

3 0.1 0.1332 0.0020 0.8909 0.2170 0.6971 0.6046 0.4695 0.3494 0.7830 0.1505 0.1095 0.4965

3 0.2 0.1531 0.0026 0.9066 0.2612 0.7772 0.6771 0.5467 0.4115 0.8715 0.1708 0.1272 0.5541

50 2 - 0.1120 0.0019 0.8615 0.1745 0.5785 0.4973 0.3786 0.2779 0.6492 0.1240 0.0886 0.4031

2.5 - 0.1232 0.0022 0.8756 0.1976 0.6271 0.5406 0.4208 0.3111 0.7032 0.1358 0.0982 0.4364

3 - 0.1329 0.0024 0.8867 0.2180 0.6675 0.5769 0.4574 0.3401 0.7480 0.1458 0.1066 0.4788

4 - 0.1490 0.0029 0.9034 0.2526 0.7319 0.6347 0.5180 0.3884 0.8192 0.1621 0.1204 0.5249

5 - 0.1621 0.0034 0.9158 0.2812 0.7816 0.6794 0.5668 0.4275 0.8739 0.1749 0.1315 0.5609

2 0.1 0.1680 0.0036 0.9209 0.2941 0.8025 0.6982 0.5881 0.4446 0.8967 0.1805 0.1363 0.5762

2 0.2 0.1990 0.0048 0.9478 0.3625 0.9088 0.7935 0.6993 0.5338 1.0128 0.2092 0.1615 0.6377

3 0.1 0.1783 0.0040 0.9300 0.3169 0.8395 0.7314 0.6258 0.4749 0.9373 0.1903 0.1449 0.5870

3 0.2 0.2054 0.0051 0.9534 0.3767 0.9294 0.8118 0.7217 0.5518 1.0351 0.2149 0.1666 0.6529
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2 סבלה המשך - 0

מתח

שפופרת
(kV)

פילטרציה
מוח

העצם
מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים

בלוטת

תריס

מנה

mmאפקט'
Al

mm
Cu

60 2 - 0.1359 0.0029 0.8883 0.2251 0.6563 0.5665 0.4592 0.3427 0.7335 0.1451 0.1065 0.4599

2.5 - 0.1489 0.0033 0.9039 0.2523 0.7075 0.6122 0.5066 0.3802 0.7900 0.1580 0.1172 0.5102

3 - 0.1602 0.0037 0.9165 0.2761 0.7501 0.6503 0.5473 0.4127 0.8368 0.1689 0.1264 0.5409

4 - 0.1791 0.0044 0.9362 0.3165 0.8177 0.7109 0.6145 0.4666 0.9109 0.1867 0.1415 0.5744

5 - 0.1943 0.0050 0.9515 0.3495 0.8696 0.7574 0.6680 0.5097 0.9674 0.2006 0.1536 0.6121

2 0.1 0.2016 0.0054 0.9587 0.3653 0.8927 0.7780 0.6929 0.5298 0.9924 0.2070 0.1591 0.6292

2 0.2 0.2377 0.0071 0.9949 0.4430 1.0017 0.8751 0.8129 0.6268 1.1097 0.2377 0.1857 0.7104

3 0.1 0.2136 0.0059 0.9705 0.3912 0.9307 0.8119 0.7337 0.5627 1.0335 0.2175 0.1682 0.6572

3 0.2 0.2450 0.0074 1.0026 0.4588 1.0221 0.8933 0.8363 0.6458 1.1315 0.2436 0.1909 0.7259

70 2 - 0.1569 0.0039 0.9141 0.2681 0.7174 0.6209 0.5230 0.3958 0.7991 0.1614 0.1208 0.5194

2.5 - 0.1711 0.0044 0.9310 0.2976 0.7689 0.6669 0.5722 0.4353 0.8556 0.1746 0.1319 0.5566

3 - 0.1834 0.0049 0.9449 0.3234 0.8117 0.7051 0.6144 0.4694 0.9023 0.1857 0.1414 0.5723

4 - 0.2039 0.0058 0.9673 0.3667 0.8794 0.7656 0.6834 0.5254 0.9758 0.2037 0.1569 0.6215

5 - 0.2205 0.0065 0.9851 0.4019 0.9310 0.8118 0.7379 0.5700 1.0316 0.2177 0.1691 0.6595

2 0.1 0.2288 0.0069 0.9941 0.4193 0.9548 0.8329 0.7640 0.5914 1.0571 0.2243 0.1749 0.6773

2 0.2 0.2676 0.0089 1.0375 0.5008 1.0612 0.9275 0.8829 0.6899 1.1704 0.2542 0.2013 0.7576

3 0.1 0.2416 0.0075 1.0080 0.4465 0.9920 0.8661 0.8046 0.6249 1.0969 0.2346 0.1839 0.7050

3 0.2 0.2755 0.0093 1.0467 0.5170 1.0807 0.9448 0.9054 0.7087 1.1910 0.2598 0.2062 0.7726
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2 סבלה ר מקדמי - 1 ב ע ת כתוצאה והאפקטיבית האקוויוולנטיות הקרינה מנות לחישובי מ מנ ר לגוף, בכניסה קרינה מ ג עבו פ

שקל 2 של לידה במ 2 0 0 - 4 0 0 עבר גרם 0 AP ובטן חזה צילום ש

מתח
שפופרת

(kV)

פילטרציה
מוח

מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים
בלוטת מנה

mm
Al

mm
Cu

העצם תריס אפקט'

40 2 - 0.0728 0.0007 0.8365 0.0880 0.4251 0.3536 0.2302 0.1579 0.4799 0.0909 0.0616 0.2949

2.5 - 0.0804 0.0008 0.8529 0.1013 0.4652 0.3887 0.2595 0.1799 0.5254 0.1004 0.0690 0.3213

3 - 0.0870 0.0009 0.8653 0.1133 0.4989 0.4184 0.2852 0.1994 0.5635 0.1086 0.0755 0.3438

4 - 0.0978 0.0011 0.8831 0.1341 0.5534 0.4667 0.3285 0.2325 0.6249 0.1220 0.0864 0.3803

5 - 0.1066 0.0013 0.8954 0.1516 0.5961 0.5048 0.3638 0.2599 0.6730 0.1328 0.0953 0.4094

2 0.1 0.1101 0.0014 0.8995 0.1587 0.6122 0.5192 0.3776 0.2708 0.6910 0.1369 0.0988 0.4204

2 0.2 0.1309 0.0019 0.9240 0.2017 0.7068 0.6037 0.4599 0.3358 0.7966 0.1614 0.1197 0.5011

3 0.1 0.1171 0.0016 0.9082 0.1730 0.6451 0.5486 0.4057 0.2928 0.7278 0.1453 0.1059 0.4429

3 0.2 0.1353 0.0021 0.9290 0.2110 0.7260 0.6208 0.4770 0.3496 0.8179 0.1664 0.1241 0.5147

50 2 - 0.0989 0.0015 0.8733 0.1414 0.5328 0.4486 0.3249 0.2344 0.5992 0.1195 0.0863 0.3698

2.5 - 0.1091 0.0018 0.8912 0.1610 0.5806 0.4906 0.3633 0.2643 0.6527 0.1314 0.0961 0.4022

3 - 0.1180 0.0020 0.9052 0.1785 0.6207 0.5260 0.3966 0.2905 0.6975 0.1417 0.1047 0.4296

4 - 0.1328 0.0025 0.9262 0.2086 0.6854 0.5832 0.4523 0.3349 0.7695 0.1585 0.1190 0.4742

5 - 0.1450 0.0028 0.9418 0.2338 0.7359 0.6280 0.4973 0.3711 0.8255 0.1720 0.1307 0.5250

2 0.1 0.1504 0.0030 0.9484 0.2453 0.7574 0.6470 0.5171 0.3873 0.8492 0.1778 0.1359 0.5404

2 0.2 0.1796 0.0041 0.9832 0.3073 0.8678 0.7446 0.6206 0.4728 0.9703 0.2083 0.1631 0.6202

3 0.1 0.1601 0.0034 0.9601 0.2657 0.7955 0.6808 0.5521 0.4160 0.8912 0.1882 0.1450 0.5678

3 0.2 0.1857 0.0044 0.9905 0.3205 0.8895 0.7637 0.6415 0.4904 0.9939 0.2145 0.1687 0.6360
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2 סבלה ך-1 ש מ ה

מתח

שפופרת
(kV)

פילטרציה
מוח

העצם
מוח שדיים כליות כבד ריאות שחלות טחול קיבה אשכים

בלוטת

תריס

מנה

mmאפקט'
Al

mm
Cu

60 2 - 0.1217 0.0025 0.9022 0.1881 0.6135 0.5194 0.4006 0.2969 0.6880 0.1420 0.1061 0.4275

2.5 - 0.1338 0.0029 0.9210 0.2120 0.6647 0.5644 0.4440 0.3315 0.7450 0.1554 0.1173 0.4628

3 - 0.1443 0.0032 0.9359 0.2331 0.7078 0.6023 0.4816 0.3616 0.7928 0.1667 0.1271 0.4927

4 - 0.1620 0.0038 0.9589 0.2693 0.7769 0.6633 0.5440 0.4123 0.8693 0.1854 0.1433 0.5570

5 - 0.1764 0.0044 0.9764 0.2993 0.8306 0.7106 0.5940 0.4534 0.9284 0.2002 0.1563 0.5958

2 0.1 0.1834 0.0047 0.9844 0.3139 0.8548 0.7320 0.6174 0.4729 0.9549 0.2071 0.1625 0.6135

2 0.2 0.2180 0.0062 1.0239 0.3868 0.9701 0.8332 0.7308 0.5681 1.0807 0.2403 0.1924 0.6805

3 0.1 0.1948 0.0052 0.9976 0.3379 0.8946 0.7670 0.6557 0.5048 0.9985 0.2184 0.1726 0.6426

3 0.2 0.2252 0.0066 1.0319 0.4018 0.9921 0.8524 0.7531 0.5871 1.1046 0.2469 0.1984 0.6967

70 2 - 0.1421 0.0034 0.9280 0.2288 0.6777 0.5757 0.4637 0.3491 0.7580 0.1601 0.1222 0.4742

2.5 - 0.1555 0.0039 0.9474 0.2552 0.7299 0.6215 0.5097 0.3862 0.8158 0.1740 0.1341 0.5106

3 - 0.1670 0.0044 0.9630 0.2785 0.7736 0.6600 0.5494 0.4184 0.8641 0.1858 0.1444 0.5569

4 - 0.1865 0.0051 0.9875 0.3182 0.8436 0.7216 0.6150 0.4721 0.9412 0.2051 0.1613 0.6076

5 - 0.2024 0.0058 1.0064 0.3509 0.8977 0.7692 0.6672 0.5154 1.0004 0.2203 0.1749 0.6471

2 0.1 0.2104 0.0062 1.0156 0.3674 0.9229 0.7914 0.6925 0.5366 1.0279 0.2276 0.1814 0.6487

2 0.2 0.2483 0.0081 1.0590 0.4453 1.0369 0.8913 0.8093 0.6350 1.1515 0.2610 0.2118 0.7328

3 0.1 0.2229 0.0068 1.0300 0.3930 0.9624 0.8261 0.7320 0.5696 1.0708 0.2390 0.1917 0.6775

3 0.2 0.2560 0.0085 1.0678 0.4610 1.0582 0.9098 0.8319 0.6542 1.1744 0.2673 0.2177 0.7487
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Phase III: Data analysis was performed using mathematical simulation programs (Monte 

Carlo - MCNP code and PCXMC). The aim was to estimate the level of effective radiation 

dose the neonates are exposed to and their radiational lifetime risk due to this exposure. In 

addition, a data base was built containing coefficients for estimating equivalent and 

effective doses, corresponding to birth weight and other exposure parameters.

Results:

1. On the average, a VLBW neonate undergoes 10.3 radiography procedures during the 

hospitalization period in the NICU and a BWMT (Birth Weight More Than 1,500 gr) 

neonate undergoes 3.1 of these procedures.

2. Out of all 499 radiographs taken in five different NICUs, none used a gonad shield.

3. The effective dose per one neonate during the entire hospitalization period, due to X- 

ray exposure was found to be: 0.67 mSv for VLBW neonates and 0.27 mSv for 

BWMT neonates.

4. According to the International Commission on Radiation Protection (ICRP) Report 60, 

the lifetime potential mortality as a result of neonates' exposure to X-ray radiation is 

0.15 neonates per year for VLBW neonates and 0.47 neonates per year, for BWMT 

neonates.

5. The lifetime cancer potential morbidity is 0.25 neonates per year for VLBW neonates 

and 0.78 neonates per year for BWMT neonates.

6. About 50% of neonates' effective dose results from unnecessary exposure to X-ray 

radiation during examinations. Consequently, about 50% of the potential mortality and 

morbidity result from this unnecessary exposure.

7. Differences in exposure parameters were found between the different NICUs. E.g. kV 

difference up to 13%, mAs difference up to 44% and FSD difference up to 22%. The 

differences in these parameters may cause variations in the doses neonates are exposed 

to, between the NICUs.

8. Average variations in entrance surface doses of up to 40% were encountered per one 

examination, between lowest dose and highest dose NICUs.

9. The indirect dose a neonate was exposed to due to its proximity to other neonates 

undergoing X-ray examinations is 1.8 /vSv, per one hospitalization day.

10. According to international recommendations and the research results, it is possible to 

reduce the neonates' current dose by 80%. In order to achieve this goal, several actions 

should be pursued, mainly writing national guidelines for good neonate radiographic 

techniques and training radiographers to specialize in neonatal imaging.



ABSTRACT

Nowadays, nearly 10% of all births in western countries are premature. In the last decade, 

there has been an increase of 45% in the number of neonates that were bom in Israel. At 

the same time, the survival of neonates, especially those with very low birth weight, 

VLBW, (less than 1,500 gr), has increased dramatically. Diagnostic radiology plays an 

important role in the assessment and treatment of neonates requiring intensive care. 

During their prolonged and complex hospitalization, these infants are exposed to multiple 

radiographic examinations involving X-ray radiation. The extent of the examinations that 

the infant undergoes depends on its birth weight, gestational age and its medical problems, 

where most of the treatment effort is focused especially on VLBW neonates.

Most of the diagnostic X-ray examinations taken during the hospitalization of neonates in 

the neonatal intensive care unit (NICU) consist of imaging of the respiratory and 

gastrointestinal systems, namely, the chest and abdomen. The imaging process is done 

using mobile X-ray units located at the NICUs. Due to their long hospitalization periods 

and complex medical condition, all neonates, and neonates with VLBW in particular, are 

exposed to a much higher level of diagnostic radiation, compared to normal newborns. 

The goal of this research was to assess the extent of the exposure of neonates in Israel 

to X-ray radiation during their hospitalization at the neonatal intensive care unit.

Five NICUs, located at different geographical zones in Israel and treating 20% of all 

newborns in Israel every year, participated in this research.

The research was conducted in three phases:

Phase I: Collection of information on radiographic techniques and exposure parameters 

(e.g. kV, mAs, focus to skin distance (FSD), examination borders). 499 X-ray 

examinations (from 157 neonates) were evaluated for necessary and unnecessary exposure 

of the neonate's organs to X-ray radiation during these examinations.

Phase II: Measurements of the entrance surface dose were performed for an additional 

group of 120 neonates, with varying birth weights, using calibrated TLD-100 dosimeters. 

During the entire hospitalization period, each neonate had two TLDs attached : one to its 

sternum and the other, at the parallel point on its back. Additionally, measurements of the 

doses the neonate was indirectly exposed to, due to its proximity to other neonates 

undergoing X-ray examinations, were also performed.
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