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Përmbledhje
Në këtë studim trajtohen çështje të ekspozimeve mjeksore për diagnostikë dhe terapi, me anë të rrezatimit Rëntgen.
Punimi është kryer në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza ”(QSUT), ku numri i egzaminimeve është
shumë i lartë dhe pajisjet kanë gamë të gjërë përdorimi ku është inkorporuar teknologjia e fundit për shkak të
objektivave dhe detyrimit që ka QSUT, në sistemin shëndetësorë të vendit tonë. Përkatësisht në këtë punim kemi
marrë në studim dy pajisjet që kanë ekspozim më të lartë dhe kryhet numri më i madh i egzaminimeve. Këto janë
tomografia e kompjuterizuar (CT ) dhe radiologjia intervenuese (RI). Punimi është orientuar në tre objektiva
kryesore që ndikojnë në cilësinë e diagnostikimit, por duke iu referuar dhe zbatuar parimin ALARA për
diagnostikimin dhe terapinë në CT dhe RI. Okjetivi i parë është vlerësimi i procedurave të kontrollit të cilësisë
së pajisjeve mjeksore. Objektivi i dytë, por që i është kushtuar më shumë rëndësi gjatë këtij punimi, është
monitorimin dhe optimizimin e dozave të pacientëve pediatrik, grup moshë kjo që është më e ndjeshme ndaj
ekspozimeve mjeksore, që i nënshtrohen një diagnostimimi me CT, si dhe monitorimi dhe optimizimi i dozave të
pacientëve që i nënshtrohen procedurave të radiologjisë intervenuese, përkatësisht: procedurave të kataterizimit të
zemrës dhe të trurit. Të dhënat e paraqitura në këtë studim, do të shërbejnë si nivele referuese të dozave (NDR ) të
pacientëve, në radiologjinë intërvenuese, si dhe NDR për grup moshën pediatrike që i nënshtrohet një egzaminimi
CT. Objektivi i tretë i këtij punimi është monitorimi dhe optimizimi i dozave të stafit, që punon për kryerjen e
këtyre procedurave.
Fjalë kyce : CT, RI, NDR, Kontrolli i cilësisë , Ekspozime mjeksore, Dozat e pacientëve.

Abstract
In this work we study issues related to medical exposure to X rays during procedures of diagnostic and therapy.
Studies have been done at the University Hospital Centre “Mother Teresa” (QSUT), where the number of
examinations is quite high and the equipment is used for a broad range of purposes. Here the latest technology is
being used, as a consequence of the purposes and obligations of QSUT within the health care system of our country.
In this work we have considered two pieces of equipment with high exposure, where a large number of examinations
is being done. These are Computed Tomography (CT) and Intervention Radiology (RI). The research has been
oriented toward three main issues that influence the diagnostic quality, but meanwhile referring to and applying the
ALARA principle for diagnostics and therapy with CT and RI. The first goal is the evaluation of procedures used for
the quality control of medical equipment. The second goal, which has been the focus of this work, is monitoring and
optimization of dosage, during CT diagnostics, in pediatric patients, as an age group that is most sensitive to
medical exposure, as well as patients who undergo procedures of intervention radiology, such as catheterization of
heart and brain. Data presented in this study will serve as referral levels of dosage (DLR) for patients in the
intervention radiology, and as DLR for pediatric age patients who undergo CT examinations. The third goal of this
work is monitoring and optimization of dosages for the medical personnel who work with these procedures.
Keywords: CT, RI, NDR, quality control, medical exposure, patients dosage
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PARATHËNIE
Në këtë studim trajtohen çështje të ekspozimeve mjeksore për diagnostikë dhe terapi, me anë
të rrezatimit rëntgen. Punimi është kryer në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë
Tereza”(QSUT), ku numri i egzaminimeve është shumë i lartë dhe pajisjet kanë një gamë të
gjerë përdorimi si dhe është inkorporuar teknologjia e fundit, për shkak të objektivave dhe
detyrimit që ka QSUT në sistemin shëndetësor të vendit tonë. Përkatësisht në këtë punim kemi
marrë në studim dy pajisjet që kanë ekspozimin më të lartë dhe kryhet numri më i madh i
egzaminimeve të cilat: janë tomografia e kompjuterizuar (CT) dhe radiologjia intervenuese
(RI). Punimi është orientuar në tre objektiva kryesore që ndikojnë në cilësinë e
diagnostikimit, por duke pasur si referencë dhe zbatuar parimin ALARA për diagnostikimin
dhe terapinë në CT dhe RI. Objektivi i parë është vlerësimi i procedurave të kontrollit të
cilësisë së pajisjeve mjekësore: tomografi e kompjuterizuar dhe radiologji intervenuese, duke
vlerësuar ndikimin e protokolleve të kontrollit të cilësisë, për uljen e dozave të pacientëve dhe
të stafit që kryen këto egzaminime dhe terapi me anë të rrezatimit rëntgen. Objektivi i dytë,
por që i është kushtuar më shumë rëndësi gjatë këtij punimi, është monitorimi dhe optimizimi
i dozave të pacientëve pediatrik, grup moshë kjo që është më e ndjeshme ndaj ekspozimeve
mjeksore, që i nënshtrohen një diagnostimimi me CT, si dhe monitorimi dhe optimizimi i
dozave të pacienteve që i nënshtrohen procedurave të radiologjisë intervenuese, përkatësisht
procedurave të kataterizimit të zemrës dhe të trurit. Të dhënat e dala nga ky studim do të
shërbejnë si nivele referuese të dozave (NRD ) të pacientëve në radiologjinë intërvenuese, si
dhe NRD për grup moshën pediatrike që i nënshtrohet një egzaminimi CT. Objektivi i tretë i
këtij punimi është monitorimi dhe optimizimi i dozave të stafit që punon për kryerjen e këtyre
procedurave, përkatësisht të radiologëve dhe teknologëve në CT ashtu edhe kardiologëve,
infermjerëve, neurologëve, për egzaminimet e RI. Ky studim jep një kontribut në rëndësinë
dhe përfitimin e kryerjes në mënyrë të rregullt dhe periodike të kontrollit të cilësisë, i cili
konsiston në verifikimin e parametrave gjeometrik, distancë tub-pacient, tub-dedektor, lëvizja
e shtratit dhe e parametrave fizikë U, I, t, sipas procedurave të kontrollit të cilësisë së
pajisjeve të përcaktuara. Gjithashtu kontributi primar i këtij punimi është krijimi dhe
vendosja e NRD në sistemin shëndetësor, në egzaminimet e kataterizimi të zemrës,
kataterizimit të trurit, dhe për grup moshën pediatrike që është e detyruar t’i nënshtrohet
egzminimit me CT. Kontribut i rëndësishëm është dhe vlerësimi i dozave të stafit që kryejnë
këto procedura, duke ju referuar dhe numrit të egzaminimeve që ata kryejnë. Ky studim
shërben për optimizimin e ekspozimeve mjekësore të pacientëve në radiologjinë intervenuese
dhe CT për grup moshat pediatrike, por që lidhet ngushtë me përmirësimin e informacionit
(diagnostikim-terapi) të marrë nga këto ekspozime duke përdorur dozat më të vogla të
mundëshme të rrezatimeve tek pacientët. Gjithashtu shërben për rritjen e masave mbrojtëse
dhe optimizimin nga rrezatimet për personelin që kryen procedurat e radiologjisë
intervenuese, duke minimizuar ekspozimet e tyre profesionale. Punimi u përgatit në kabinetet
e CT pediatrike, radiologjisë intervenuese të hemodinamikës dhe të angiografisë në Qendrën
Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë (QSUT).

iv

Hyrje
Sëmundjet kardiake janë renditur në vendin e parë për patologjitë që kanë prekur popullatën
në këtë dekadë, por dhe diagnostikimi më i saktë, me anë të pajisjeve të fjalës së fundit të
shkencës, është kërkesë gjithnjë e në rritje nga mjekët e sistemit tonë shëndetësorë. Duke iu
referuar fakteve të mësipërme, rezulton që rrezatimet jonizuese janë kthyer në mjete të
fuqishme diagnostikimi dhe terapie, në fushën e mjekësisë si në imazheri, radioterapi dhe
mjekësi bërthamore. Si pasojë, një numër gjithmonë e më i madh individidësh iu
nënshtrohen ekspozimeve me rrezatim jonizues për qëllimet mjekësore, por këto benefite
kanë dhe efektet e tyre negative, pasi në të njëjtën kohë po rriten ndjeshëm dozat dhe numri
i ekspozimeve mjekësore të popullatës. Në këto kushte është vendosur si detyrë e
menjëherëshme nga EURATOM, IAEA dhe organizma të tjera ndërkombëtare, të cilët kanë
në objektivat e tyre monitorimin dhe optimizimin e dëmeve nga rrezatimi jonizues.
Gjithashtu kërkesë imediate është optimizimi i ekspozimeve mjeksore, në mënyrë që të
shmangen me sa të jetë e mundur efektet stokastike dhe deterministike të shkaktuar nga
rrezatimi jonizues, sidomos për ato procedura, të cilat lidhen me ekspozimin në doza
relativisht të larta, ku bëjnë pjesë procedurat e radiologjisë intervenuese (RI) dhe tomografisë
së kompjuterizuar (CT), për grup moshën pediatrike. Optimizimi i ekspozimeve mjekësore
kërkon detyrimisht kryerjen e kontrollit të cilësisë së pajisjeve, si dhe monitorimin dhe
studimin nga matjet e sakta të dozave të rrezatimeve të pacienteve dhe procedurat e
ndjekuara nga stafi. Kjo arrihet nëpërmjet përdorimit të metodave të ndryshme dozimetrike.
Dozimetria e rrezatimeve jonizuese, është degë e fizikës teknike, që merret me studimin e
cilësisë së rrezatimeve jonizuese, madhësive fizike që karakterizojnë bashkëveprimin e
rrezatimeve me lëndë të ndryshme, si dhe studimin e metodave për matjen e këtyre
madhësive. Rrezatime jonizuese janë rrezatimet, bashkëveprimi i të cilave me lëndën
shkakton jonizim të lëndës. Burime të rrezatimeve jonizuese janë lëndët e ndryshme
radioaktive, aparatet e Rëntgenit, përshpejtuesit e grimcave të ngarkuara, reaktorët bërthamor
etj. Një ndër problemet kryesore të dozimetrisë, është përcaktimi i dozës së rrezatimit në
lëndë të ndryshme dhe në veçanti në organizmat e gjallë. Përcaktimi sasior i dozës së
rrezatimeve që veprojnë mbi organizmat e gjallë, shërben për të vlerësuar rrezikun që kjo
dozë paraqet për këto organizma. Për të kufizuar dëmtimet nga rrezatimet në organizmat e
gjalla, vendosen disa standarde të cilat përfaqësojnë doza kufi, që konsiderohen si pragje dhe
në asnjë rast nuk duhet të kalohen, për shkak të dëmit deterministik që ato shkaktojnë. Këtu
përjashtojmë rastet e incidenteve radiologjike. Për matjen e dozave të rrezatimeve përdoren
aparatura dhe metoda të ndryshme, të cilat duhet të verifikohen periodikisht, për të përcaktuar
saktësinë e matjeve. Për këtë qëllim shërbejnë procedurat kalibruese, të cilat nëpërmjet
përdorimit të metodave dhe aparateve standarte, synojnë rritjen e saktësisë së tregimeve të
instrumentave të ndryshëm, për dozat e rrezatimeve që maten prej tyre, si dhe procedurat e
kontrollit të sigurisë QA dhe kontrollit të cilësisë QC, për pajisjet diagnostikuese dhe
terapeutike, për të pasur një efiçencë të mirë të pajisjeve dhe rezultat të mirë të imazhit dhe
terapisë me rrezatim jonizues. Përgatitja e këtij punimi në fushën e ekspozimeve mjekësore
ka si qëllim: përshkrimin dhe njohjen nga afër të elementëve bazë të kontrollit të sigurisë
(QA ) dhe kontrollit të cilësisë ( QC), në radiologjinë intervenuese dhe CT, për përdorimin e
tyre në
mjekësi. Përshkrimi dhe njohja nga afër e elementëve bazë të metodave dhe
teknikave, që përdoren për matjen e dozave të rrezatimeve të pacientëve në radiologjinë
intervenuese dhe CT për grup moshën pediatrike në mjekësi.
Njohja me dozat që marrin pacientët dhe stafi në radiologjinë intervenuese dhe CT në QSUT,
shërben për monitorimin dhe optimizimin për vendosjen e normave sipas rekomandimeve të
KMR, EURATOM dhe IAEA. Optimizimi i ekspozimeve mjekësore në radiologjinë
v

intervenuese dhe CT, lidhet ngushtë me përmirësimin e informacionit të marrë nga këto
ekspozime, duke përdorur doza sa më të vogla të mundëshme të rrezatimeve jonizuese tek
pacientët. Rëndësi ka edhe vlerësimi i dozave të stafit që punon në radiologjinë intervenuese
dhe CT në QSUT-të, nisur nga numri i procedurave dhe tipi i procedurave, që stafi kryen
në këto kabinete. Rritja e masave mbrojtëse dhe optimizimi nga rrezatimet jonizuese për
personelin që kryen procedurat e radiologjisë intervenuese, duke minimizuar ekspozimet e
tyre profesionale.
Punimi u përgatit në kabinetet e CT pediatrike, radiologjisë intervenuese të hemodinamikës
dhe të angiografisë, në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë (QSUT).
Kabinetet ku u krye ky punim, janë të pajisur respektivisht me aparatet: Hemodinamika me
dy pajisje të angiografisë përkatësisht: pajisja model “Coroskop Top”, prodhuar nga
kompania Siemens dhe pajisja model ”ALLUARA CV 20”, prodhuar nga kompania
Philips; Neorologjia me pajisjen “Angiograph”, prodhim i kompanisë Siemens, CT në
kabinetin e pediatrisë model “ Somatom “ prodhim i i kompanisë Siemens. Aparatet që u
përdoren gjatë këtij studimi për matjen e dozave të rrezatimeve të pacientëve, stafit dhe
kryerjes së kontrollit të cilësisë së këtyre pajisjeve në radiologjinë intervenuese dhe CT,
janë: DAP, TLD dhoma e jonizimit, fantoma PMMA , multimetër dhe verifikimi i aparatit
DAP të montuar në pajisjet respektive.
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KAPITULLI I
KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHËSHME TË RREZATIMI
RREZATIMIT
X (RËNTGEN) DHE PËRDORIMI I TIJ NË MJEKËSI

1.1 Karakteristikat e përgjith
rgjithëshme të Rrezatimit X
Rrezatimi X është një formëë e rrezatimit elektromagnetik. Ky rrezatim ka një gjatësi
vale ( ) që varion nga 0.01
01
deri në 10
që i korrespondon
orrespondon frekuencave nga
30
ℎ
deri në 30
ℎ
(3 ∙ 10 Hz deri 3 ∙ 10 Hz) përkatësisht.
sisht. E
Energjia
e rrezatimit X varion nga 100
deri në 1 000
. Rrezatimi X ka gjatësi vale më
të shkurtër se valët ultraviolet dhe më
m të gjatë se rrezatimi gama. Për një val
valë gjatësia
e valës dhe frekuenca lidhen me relacionin = , ku është frekuenca dhe c është
shpejtësia e dritës në boshllëk.
boshllëk Si pasojë e natyrës grimcore ka vend ligji = ℎ , ku
është energjia
rgjia e fotonit X, dhe është konstantja e Plankut. Të kombinuara, natyra
duale e rrezatimit jepet nga relacioni = . Rrezatimi X njihet edhe si rrezatimi
Rëntgen, për nder të Wilhelm
lhelm Röntgen
Rönt
i cili e zbuloi atë në vitin 1895. Rrezatimi X
përdoret në mjekësi në industri si dhe në kristalografi.

1.2 Prodhimi i rrezeve X
Rrezatimi X përftohet
ftohet nga tubi RX, një tub vakumi që përdor tension të lar
lartë për të
përshpejtuar elektronet që çlirohen
lirohen nga katoda e nxehtë
nxeh me një shpejtësi të madhe.
Elektronet e përshpejtuar përplasen
për
me metalin shenjëz anodën,, duke krijuar kështu
rrezatimin X. (IPEM Report 32 1996) Në tubat RX që përdoren në mjekësi zakonisht
përdoren shenjëza tungsteni
ni (volframi) por në disa aplikime të specializuara si për
shembull në mamografi përdoret shenjëz molibdeni.

Figurë 1.1 Gjeneratori RX
Energjia
rgjia maksimale e fotonit X është e limituar nga energjia e elektronit rrënës në
shenjëz. Energjia e këtij të fundit është e barabartë me tensionin
nsionin e tubit RX. Kur
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elektronet godasin shenjëzën, rrezet X lindin nëpërmjet dy proceseve atomikë të
ndryshëm:
• Rrezatimi X karakteristik: Elektronet e përshpejtuar bashkëveprojnë me elektronet e
shenjëzës. Në qoftë se elektroni goditës ka energji të mjaftueshme, mund të nxjerrë
një elektron nga orbita e shtresave elektronike të brendshme të atomit të shenjëzës
dhe si pasojë vendi vakant do të mbushet nga elektronet që vijnë nga shtresat me nivel
energjetik më të lartë. Ky kalim shoqërohet me emetimin e fotoneve X. Ky proces
prodhon një spektër diskret të rrezatimit X i përbërë nga një varg vijash spektrale.
Linjat spektrale që gjenerohen do të varen nga elementi i shenjëzës (anodës) që do të
përdoret, prandaj quhen linja karakteristike.
• Rrezatimi i frenimit (Bremsstrahlung): Në këtë rast elektronet e përshpejtuar
bashkëveprojnë me bërthamat e shenjëzës. Ky rrezatim emetohet nga elektronet të
cilët frenohen nga fusha e fuqishme elektrike e krijuar nga protonet e bërthamës.
Rrezet X, në ketë rast, kanë një spektër të vazhduar.

1.2.1 Tubi i rrezeve X
Në aparatet që përdoren në rëntgeno diagnostikë, rrezet X emetohen nga një
dispozitiv që quhet tub i rrezatimit X, i cili ka për qëllim të prodhojë një tufë
homogjene elektronesh me intensitet të rregullueshëm dhe më pas fotone me energji
sa më afër një vlere mesatare të rregullueshme. (IPEM Report 32 1996) Tubi i RX
është një konvertues energjie, në të cilin ndodh kthimi i energjisë elektrike në energji
të rrezatimit X dhe në nxehtësi. Tubat e RX projektohen dhe prodhohen për të
maksimalizuar gjenerimin e rrezeve X dhe për të minimizuar efektet termike.
Si çdo lloj tubi vakumi, tubi RX ka një katodë, që emëton elektrone dhe një anodë
(shenjë metalike) që mbledh këto elektrone. Një burim tensioni i lartë (gjeneratori)
lidhet me katodën dhe anodën për të përshpejtuar elektronet. Spektri i rrezatimit X do
të varet nga tensioni i përshpejtimit të elektroneve.
Tubi RX përbëhet nga katoda, anoda dhe burimi i tensionit. Emetuesi i elektroneve
ose katoda është një filament prej tungsteni me diametër 0.2
deri në 0.3
,i
cili ngrohet nga rryma deri në gjëndjen e inkandeshencës, (IPEM Report 32).
Kjo ngrohje shkakton, përmes efektit termoelektronik, emetimin e një fluksi
elektronesh i cili rritet me rritjen e intensitetit të rrymës së ngrohjes. Shenja metalike
ose anoda është një aliazh tungsteni dhe reniumi. Zona që emeton rrezet X quhet
vatër. Vatra me përmasa të vogla përfton imazhe më cilësore por kufizon intensitetin e
tufës dhe anasjelltas. Në sistemet me fuqi të vogël përdoret një pllakë ose anodë fikse,
ndërsa për të arritur fuqi të mëdha përdoret një anodë rrotulluese me një vatër me
përmasa të vogla, e cila shmang ngrohjen e madhe të shenjës (Figura 1.2). Sistemet
me anodë rrotulluese zakonisht kanë dy vatra.
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Figurë 1.2 Tub rrezesh X me anodë të lëvizshme.
Përshpejtimi i elektroneve arrihet me anën e një tensioni të lartë prej disa dhjetëra
që zbatohet ndërmjet katodës dhe anodës. Fluksi i elektroneve që bien në anodë
përbën një rrymë, intensiteti i së cilës mund të rritet në mënyrë të tërthortë duke rritur
intensitetin e rrymës së ngrohjes të filamentit. Energjia kinetike ( ) e çdo elektroni
të përshpejtuar është e barabartë me tensionin që zbatohet midis katodës dhe
anodës.
Karakteristikat themelore të tubit të rrezeve X të pandryshuara janë: këndi i
sipërfaqes së anodës me boshtin e tubit dhe përmasat e vatrës, ndërsa të rregullueshme
janë intensiteti i rrymës së ngrohjes, tensioni i lartë i përshpejtimit dhe shpejtësia e
rrotullimit të anodës rrotulluese.
Fotonet X të përftuara kanë energjinë = ℎ me një shpërndarje që formon spektrin
energjitik të tufës, i cili formohet nga mbivendosja e rrezatimit të frenimit dhe
rrezatimit karakteristik. Kufiri i sipërm i spektrit ka një vlerë të energjisë maksimale
të fotonit (
=ℎ
) në
proporcionale me tensionin ( =
) të tubit të
shprehur në volt,(E.Hsenbegasi 2007). Në rastin e një shenje të gjerë, spektri teorik
është trekëndësh. Abshisa maksimale e tij është e barabartë me ndërsa ordinata
është e përpjesshme me rrymën (i) të përftuar nga fluksi i elektroneve, me dhe me
numrin atomik të shenjës (Figura 1.3).

Figurë 1.3 Majtas; spektri teorik RX. Djathtas; spektri real RX.
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Ekuacioni i spektrit energjitik për fotonet X shkruhet:
Ø

=

(1. 1)

( − )

ku Ø është fluksi energjitik i fotoneve me energji të përfshirë ndërmjet
+
dhe një konstante. Fluksi energjitik teorik i plotë shkruhet:
Ø=

( − )

=

=

2

dhe

(1. 2)

Ky fluks i shprehur në vat është i përpjesshëm me katrorin e energjisë së elektroneve
rënës. Fuqia e nevojshme për ti komunikuar elektroneve që përbëjnë rrymën, i një
energjie kinetike të barabartë me
( ) është =
. Që ketëj mund të nxjerrim
rendimentin teorik të tubit të RX:
=

=

2

=

2

(1. 3)

Ky rendiment rritet me numrin atomik të shenjës, (gjë që shpjegon përdorimin e
tungstenit
dhe të reniumit
), dhe me tensionin përshpejtues. Në të vërtetë
fotonet me energji të vogël përthithen nga shenja dhe tufa filtrohet e pastaj kolimohet
në mënyrë që të rrezatohet vetëm zona e pacientit që do të ekzaminohet. Filtrimi
shërben për të eliminuar fotonet X me energji shumë të vogël që do të përthitheshin
nga indet sipërfaqësore dhe do të rrisnin rrezatimin e pacientit pa ndonjë përfitim për
formimin e imazhit radiologjik. Rendimenti i përgjithshëm real i tubit të rrezeve X
është shumë i vogël. Vetëm rreth 0.1 % e fuqisë së përdorur emetohet në trajtën e
rrezeve X, pjesa tjetër shpërndahet në trajtë nxehtësie.
Rrezatimi karakteristik i tungstenit dhe i reniumit i mbivendoset në trajtë vijash
spektrit të vazhduar të rrezatimit të frenimit, por fluksi i tij është shumë i vogël në
krahasim me këtë të fundit. Ai bëhet i papërfillshëm kur elektronet rënës kanë energji
të madhe mbasi fotonet e fluoreshencës nga të cilët përbëhet ai kanë energji të vogël,
(të rendit 70
mbas shkuljes të një elektroni të tungstenit),. Spektri real i
emetimit të një tubi rrezesh X është paraqitur skematikisht në figurën 1.3 djathtas.
Tufa reale mund të merret si një fluks fotonesh X mono-energjetikë, energjia mesatare
e të cilëve është e barabartë me rreth 1/3 e tensionit të tubit të shprehur në
.
Zakonisht përdoren tufa të rrezeve X, energjia e fotoneve të të cilave përfshihet
ndërmjet 25
dhe 130
. Energjia e fotoneve ndryshohet në varësi të
ekzaminimit radiologjik, duke rregulluar tensionin e tubit të rrezeve X. Tensionet
ndërmjet 25
dhe 30
konsiderohen të ulëta, ndërsa ato ndërmjet 110
dhe
130 , të larta.Gjatë një ekzaminimi radiologjik, energjia e përgjithshme e emetuar
nga tubi, si edhe ajo e marrë nga pacienti apo marrësi (p.sh. filmi), për një tension të
dhënë të tubit, është e përpjesshme me numrin e elektroneve që bombardojnë anodën.
Ky numër është në përpjestim me prodhimin (
∙ ) të intensitetit ( ) të tufës
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së elektroneve që bombardojnë anodën, me kohën ( ), e cila quhet kohë e pozës,
gjatë së cilës personi i nënshtrohet veprimit të rrezeve X.
Burimi i rrezeve X mund të vendoset relativisht larg pacientit, meqënëse ajri si të
gjitha gazet, praktikisht nuk i dobëson rrezet X. Anoda emëton rrezatim X në të gjitha
drejtimet. Tufa pra është shpërndarëse (divergjente). Meqë përmasat e vatrës së
emetuesit janë përgjithësisht të vogla në krahasim me sipërfaqen e marrësit, intensiteti
i tufës në një largësi nga burimi ndryshon në përpjesëtim me 1/ : dyfishimi i
largësisë ndërmjet burimit dhe pacientit e zvogëlon katër herë intensitetin e tufës që
hyn tek pacienti. Ndaj kryhen QC dhe QA për të përcaktuar pozicionet më të
përshtatëshme për marrjen e një imazhi të qartë dhe një ekspozim sa më të vogël të
pacientëve dhe si pasojë edhe stafit,( IPCM Report 32 1996).

1.2.2 Kilovoltazhi
Energjia maksimale e fotoneve përcaktohet nga vlera maksimale e tensionit (piku i
tensionit
. Pra piku i tensionit ose siç njihet në gjuhën teknike piku i kilovoltazhit
është tensioni maksimal që aplikohet në një tub RX. Ai përcakton energjinë
kinetike të elektroneve të përshpejtuar në tubin RX si dhe energjinë e pikut të spektrit
RX.
kontrollon ose përcakton vetitë fotografike ose siç njihet "kontrasti
radiografik" të një imazhi RX. Çdo organ i trupit përmban një përbërje qelizore me
densitete të veçantë e cila kërkon një rreze X me një
të caktuar për ta depërtuar
atë, (QA.Collectible, kVp Measurements 2009). Organet e trupit kanë "kontrast
subjekti" , (i cili është i ndryshëm si pasojë e ndërtimit qelizor: disa inde janë të
dendura, disa të tjera më pak të dendura në një pjesë specifike të trupit),. Për
shembull, muskujt në abdomen, nga porcionet e ajrit, ndyshojnë nga ato të toraksit.
Pra thuhet se "kontrasti subjektit" është më i madh në toraks sesa në abdomen. Për të
marrë një rezultat sa më të mirë të imazhit të organit shenjë duhet që zonat me
"kontrast subjekti" të larta të kenë një
të lartë në mënyrë që të rezultojë një imazh
radiografik-skopik me kontrast të ulët dhe anasjelltas.Duke ju referuar prodhimit të
parametrave
∙ që është faktori kryesor i kontrollit të densitetit radiografikskopikë,
gjithashtu ndikon në densitetin radiografik-skopik në mënyrë indirekte.
Megjithatë, rrezatimi i shpërhapur "scatter radiation" gjithashtu kontribuon në rritjen e
densitetit radiografik. Në këtë rast sa më e lartë të jetë
e tufës aq më shumë
rrezatim i shpërhapur do të krijohet. Shpërhapja çon në një densitet të padëshiruar. Ky
densitet i krijuar nuk sjell ndonjë informacion të vlefshëm për imazhin në detektor.
Kjo është arsyeja pse
nuk përdoret si kontrolluesi kryesor i densitetit , sepse
densiteti i krijuar nga rritja e vlerës së
që duhet për të depërtuar në një organ të
trupit, do të shtojë informacion të padobishëm në imazh. Rritja e
∙ çon në rritjen
e prodhimit të numrit të fotoneve me një energji të veçantë
. Kjo është e
nevojshme kur duam të marrim imazhet e pjesëve të mëdha sepse kërkojnë më shumë
fotone. Sa më shumë fotone të kalojnë përmes një indi të veçantë do të rezultojnë
statistikisht më shumë fotone që arrijnë detektorin. Sa më shumë fotone që kalojnë një
organ të trupit dhe arrijnë në detektorin e imazhit me informacionin e pacientit aq më
i dobishëm është densiteti i krijuar në imazhin rezultant. Meqënëse efiçenca e
prodhimit të rrezatimit të frenimit rritet me rritjen e energjisë së elektroneve
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bombardues dhe energjia e elektroneve bombardues përcaktohet nga
, ndikon në efiçencën e prodhimit të rrezatimit X.

, rezulton se

1.2.3 Efiçenca
Vetëm një fraksion i vogël i energiisë që çlirohet në anodë nga elektronet kthehet në
rrezatim X, pjesa kryesore absorbohet dhe kalon në nxehtësi. Efiçenca e prodhimit të
rrezeve X përcaktohet si energjia totale e rrezeve X ndaj energjisë së plotë elektrike
që jepet në anode,(E Hysenbegasi 2007). Dy faktorët që përcaktojnë efiçencën e
prodhimit janë: tensioni i aplikuar në anodë
dhe numri atomik i anodës . Një
lidhje e përafërt është:
ç

=

∙

∙ 10

(1. 4)

1.2.4 Dalja e rrezatimit
Dalja e rrezeve X në tubin RX është sasia e ekspozimit në milirëntgen, e dhënë në një
pikë në qendër të tufës së rrezeve X, në distancë 1 nga pika fokale për 1
∙ të
elektroneve që kalojnë përmes tubit.
Aftësia e tubit për të kthyer energjinë elektrike në energji të ekspozimit të rrezeve X
shpreh atë që njihet si vlera e daljes. Njohja e vlerës së daljes për një tub të dhënë
lejon të përcaktohen ekspozimet e pacientit. Ajo varet nga një numër faktoresh si
,
forma e tensionit, materiali i anodës, filtrimi, mosha e tubit, ( koha që ai ekspozon dhe
dëmtimi i sipërfaqes së anodës nëse do të ketë).

1.2.5 Koha e ekspozimit dhe kontrolli automatik i ekspozimit (AEC)
Një funksion tjetër i gjeneratorit është kontrolli i zgjatjes së ekspozimeve. Në
radiografi, ekspozimi fillon nga operatori dhe përfundon ose pas një kohe të
paracaktuar, ose kur detektori ka marrë një nivel specifik të ekspozimit. Në radioskopi
(fluoroskopi), ekspozimi fillon dhe përfundon nga operatori, por një tregues kohe
grumbullon kohën e ekspozimit dhe jep një sinjal zanor, pas çdo rritje me 5 minuta të
ekspozimit,(QA.Collectible, kVp Measurements 2009). Kontrolli automatik i
ekspozimit është një funksion i makinës së rrezeve X, që mbaron ekspozimet kur një
sasi e paracaktuar e rrezatimit arrin detektorin. Për arsye se pacientët variojnë në
madhësi dhe forma, pajisja AEC është shumë e dobishme për përftimin e filmave RX
më cilësorë, sesa ekspozimet pa AEC. AEC përdoret shpesh në shumë procedura
radiografike.

1.3 Karakteristikat e indit dhe pamjet e imazhit
Imazheria radiologjike mbështetet, siç dihet në faktin që inde të ndryshme të
organizmit i dobësojnë / përthithin rrezet X në mënyrë të ndryshme, në varësi të
përbërjes së tyre. Kur një tufë homogjene rrezesh X përshkon trupin e njeriut, tufa që
del është johomogjene.
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Ajo pasqyron trajtën dhe llojin e indeve që ka përshkuar. Këto informacione, që
quhen “imazh rrezatues" mund të shfrytëzohen për të përftuar një imazh, duke
përdorur një marrës të përshtatshëm. Kemi të bejmë pra me një imazheri dobësimi e
cila përfaqësohet kryesisht nga radiografia standarde, skanografia dhe radiologjia
numerike me zbritje (angiografia). Evoluimet kryesore janë të orientuara nga
imazheria tërësisht numerike dhe zhvillimi i teknikave intervenuese, (A Survival
Guide.et.al 2010).
Këto imazhe realizohen me çmimin e një farë rrezatimi të pacientit dhe të personelit.
Sipas parimeve të mbrojtjes nga rrezatimi, ky rrezatim duhet të përligjet gjithmonë
nga ana mjekësore, të respektohen kundër ndikimet dhe të gjitha mjetet teknike të
arsyeshme që e pakësojnë atë. Një kombinim i dy faktorëve të tillë si karakteristikat e
indit që janë të dukshme në imazh dhe prespektiva e pamjes e bën çdo metodë
imazherie të veçantë. Shumë kushte patologjike japin një ndryshim në karakteristikat
fizike të indit që mund të vrojtohen me një metodë marrëse të imazhit, por jo me një
tjetër.
Metodat e imazherisë japin imazhe që tregojnë trupin në një nga dy-tre dimensione,
përmes projeksionit ose imazhit tomografik. Secila metodë ka avantazhet dhe të metat
e saj.
1.4 Depërtimi i rrezatimit
Një nga karakteristikat e rrezatimit X që e bën atë të përdorshëm për imazh mjekësor
është aftësia e tij depërtuese. Kur ai drejtohet në një objekt disa nga fotonet
absorbohen, ose shpërhapen, kurse të tjerat hyjnë në objekt. Depërtimi mund të
shprehet si fraksion i rrezatimit që kalon përmes objektit. Depërtimi është i anasjellti i
dobësimit. Madhësia e depërtimit varet nga energjia e fotoneve dhe nga numri atomik,
densiteti dhe trashësia e organit. Probabiliteti i fotoneve që veprojnë veçanërisht në
fotoefekt varet nga energjia e tyre. Kur rritet energjia e fotoneve zvogëlohet
probabiliteti i bashkëveprimit (dobësimit) pra rritet depërtueshmëria. Si rregull fotonet
me energji të lartë depërtojnë më mirë se ata me energji të ulët.
Lidhja midis numrit të fotoneve që depërtojnë dhe arrijnë një pikë të caktuar dhe
trashësisë së materialit deri në atë pikë është eksponenciale. Për këtë arsye çdo
trashësi e materialit dobëson të njëjtën fraksion të fotoneve që hyjnë në të.
Kur një tufë paralele monoenergjetike rrezesh X përshkon një mjedis homogjen me
trashësi , konstatohet eksperimentalisht se intensiteti i fotoneve që e përshkojnë gjatë
bashkëveprimit me lëndën zvogëlohet (dobësohet) sipas ligjit të Birit (Beer):
=

(1.5)

Ku (
) është koefiçienti linear i dobësimit (për shkak të përthithjes dhe
shpërhapjes / difuzionit; shiko figurën 1.4).
Kur tufa RX me intensitet të njëtrajtshëm bie në një objekt johomogjen, nga
pikëpamja e dobësimit të rrezeve X, tufa e transmetuar nuk është më e njëtrajtshme.
Intensiteti i saj ndryshon nga një pikë në një pikë tjetër të seksionit të tufës.
Shpërndarja e intensitetit në prerjen tërthore të tufës së transmetuar përbën atë që
quhet "imazh rrezatues" (Figura 1.5). Ky imazh rrezatues i padukshëm për syrin
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zbulohet nga marrësi i cili e shndërron atë në një "imazh dritor" që mund të shihet nga
vëzhguesi.Prania e një lënde pak radio-opake / e marrtë (ajër për shembull), në një
mjedis më përthithës pasqyrohet tek imazhi rrezatues nga një zonë intensiteti i së cilës
është relativisht më i madh. Në të vërtetë, rrezet X që përshkojnë këto lëndë pak
radio-opake dobësohen më pak se të tjerat.

Figurë 1.4 Dobësimi i RX

Figurë 1.5 Imazhi rrezatues.

Në të kundërt, prania e një trupi shumë radio-opak,(një kocke ose një proteze
metalike), në një mjedis më pak përthithës (ujë ose muskuj) përfton tek imazhi
rrezatues një zonë me intensitet më të vogël.
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1.5 Shtresa e gjysëm –dobësimit (HVL)
HVL (half value layer) është faktori që përdoret më shumë për të përshkruar si
aftësinë depërtuese të një rrezatimi, ashtu edhe depërtimin nëpër objekte të caktuara.
HVL është trashësia e materialit që depërtohet nga gjysma e rrezatimit dhe shprehet
në njësi të distancës (
ose
) të një materiali, që zakonisht është alumin ( ) ose
bakër ( ).( Faulkner K et al. 1986)
Rritja e aftësisë depërtuese të rrezatimit rrit edhe HVL e tij. Kurse lidhja me
koeficientin linear të dobësimit është:
=

0.693

(1.6)

Numri 0.693 është vlera e eksponentit që jep depërtimin 0.5;
(−0.693) = 0.5.
Çdo faktor që ndryshon koefiçientin e dobësimit ndryshon gjithashtu edhe HVL. Këto
dy madhësi janë krahasuar për aluminin. Alumini ka një përdorim të madh në sistemet
e rrezeve X. Ai përdoret si material për filtrimin e rrezeve X dhe si material referimi
për aftësinë depërtuese (
) të tij Lidhja midis depërtimit dhe trashësisë së
materialit që ka shtresa gjysëm dobësuese është:
= (0.5)

(1.7)

1.6 Cilësia e tufës së rrezeve X
Termi cilësi i referohet aftësisë depërtuese të tufës së rrezeve X. Eshtë treguar se për
një material të dhënë, aftësia depërtuese e tufës X varet nga energjia e fotoneve. Por
për tufën e rrezeve X me një spektër të energjive depërtimi është i ndryshëm për çdo
energji. Energji efektive e spektrit të rrezeve X është energjia e një tufe
monoenergjitike që ka të njëjtën aftësi depërtuese (
) si ajo e spektrit të fotoneve.
Energjia efektive është në përgjithësi 1/3 e pikut të energjisë. Për një
të dhënë,
dy faktorë që mund të ndryshojnë spektrin e fotoneve janë: sasia e filtrimit dhe forma
e tensionit të lartë që përdoret për prodhimin e rrezeve X.

1.6.1 Filtrimi
Duke ju referuar tufës së rrezeve X, e cila është e përbërë nga fotone me energji të
ndryshme , e cila përshkron sipërfaqe me shumë materiale/organe me densitete të
ndryshme, fotonet e disa energjive depërtojne më mirë se disa fotone me energji të
tjera. Ky dobësim selektiv i fotoneve sipas energjisë së tyre quhet filtrim. Një zgjidhje
e qartë është të vendosim një material tek tufa X para së të hyjë tek pacienti, për të
filtruar fotonet me energji të ulët. Në pajisjet diagnostike të rrezatimit X për këtë
qëllim përdoret aluminin ose bakër. Shumica e makinave X përmbajnë ekuivalentin e
disa milimetër të filtrit të aluminit ose bakër. Por shumë objekte bëjnë filtrim: dritaret
e tubit X, pasqyra e kolimatorit të tufës X dhe mbulesa e tubit. Shtimi i filtrimit e
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ndryshon mjaft formën e spektrit të rrezeve X. Meqenëse filtri absorbon fotonet me
energji të ulët, ai bën një zhvendosje në energjinë efektive të tufës X. Duket se
shumica e zvogëlimit në spektër është për fotonet me energji të ulët poshtë 40
.
Këta janë fotone me aftësi të vogël penetruese dhe të formimit të imazhit. Por ata
ndikojnë në ekspozimin e pacientit. Duke shtuar filtrim rritet depërtimi (
)i
rrezeve X. Pranohet se në se një tufë X ka një vlerë minimale të dhënë të
për një
, filtrimi është i përshtatshëm.

1.6.2 Depërtimi me shpërhapje
Mendohet se fotonet që depërtojnë janë ata që i shpëtojnë bashkëveprimeve
fotoelektrike dhe Kompton. Kur efekti Kompton është i madh, ai e shton numrin e
fotoneve që depërtojnë. Kjo sepse një pjesë e fotoneve shpërhapen në drejtimin
përpara dhe kontribuojnë në rritjen e depërtimit. Kur një rrezatim i madh i shpërhapur
para bashkohet me pjesën depërtuese të rrezatimit primar, depërtimi efektiv = ,
ku është faktori i shpërhapjes. Vlerat e tij variojnë nga 1 (s`ka shpërhapje) në
afërsisht 6 në disa ekzaminime diagnostike.
Disa faktorë kontribuojnë në sasinë e rrezatimit të shpërhapur në drejtimin përpara pra
edhe në vlerën e . Një nga faktorët më të rëndësishëm të depërtimit dhe shpërhapjes
është sipërfaqja ose madhësia e fushës. Meqë burimi i rrezatimit të shpërhapur është
volumi i pacientit në tufën primare, ky burim është proporcional me sipërfaqen e
tufës. Një faktor tjetër i rëndësishëm është trashësia e seksionit të organit që ndikon
në madhësinë e burimit të rrezatimit të shpërhapur. Një faktor i tretë është
.
Ndërsa
rritet në zonën diagnostike disa ndryshime ndodhin. Një numër më i madh
fotonesh marrin pjesë në efektin Kompton dhe më shumë do të shpërhapen në drejtim
përpara. Gjithashtu me rritjen e tensionit rritet depërtimi i rrezeve X. Një pjesë më e
madhe e tyre largohen nga organin para se të absorbohen. Pra sasia e rrezatimit që
depërton në një trashësi të dhënë të organit, përcaktohet nga energjia e fotoneve dhe
nga karakteristikat ,(densiteti dhe numri atomik), e materialit.
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KAPITULLI II
KARAKTERISTIKAT E APARATEVE RËNTGEN NË STUDIM
DHE AMBJENTET E INSTALIMIT TË TYRE
Përdorimi i gjeneratorëve të rrezatimit X në fushën e mjekësisë është shumë i gjerë,
ku vendin kryesor e zë diagnostikimi, por nuk përjashtohet edhe kurimin i tumorëve
me këtë rrezatim. Në mjekësi për qëllime diagnostike, ka në përdorim një larmi të
madhe aparatesh që kanë të inkorporuar në brendësi të tyre tubin e rrezeve X dhe më
poshtë po shpjegojmë ndërtimin dhe testimet e aparateve ku do të kryejmë këtë
punim, që janë përkatësisht, tomografia e kompjuterizuar ( CT) dhe angiografia
( radiologjinë intervenuese) .

2.1 Tomografia e kompjuterizuar CT
Tomografia e kompjuterizuar CT (skaner) është aparat rëntgeni që përdoret shpesh
në imazheri,( E.Hysengegasi 2007),. Tomografia e kompjuterizuar Skanografia
(skaneri X,tomodensitometria) ka revolucionarizuar imazherinë mjekësore dhe i është
dhënë në vitin 1980, Çmimi Nobel në Mjekësi G.N. Hounsfield-it. Ajo bën të mundur
plotësimin e dy mangësive themelore të imazherisë radiografike klasike: dallimin e
dobët ndërmjet indeve të buta dhe mbivendosjen e organeve. Le të shqyrtojmë një
prerje anatomike të organizmit, me trashësi , të përshkuar nga një tufë shumë e
ngushtë rrezesh X monoenergjitike (Figura 2.1). Në çdo pikë ( , ) të kësaj prerjeje,
shënojmë ( , ) vlerën e koefiçientit linear të dobësimit të rrezeve X. Përshkimi i

Figurë 2.1 Parimi i skanografisë
një zonë me gjerësi që ndodhet në pikën ( , ) , shkakton një dobësim të tillë që
energjia e një tufe të RX shumëzohet me
(− ( , ) ). Në rast se kjo energji
është para përshkimit dhe +
pas tij, mund të shkruajmë:
+

= exp(− ( , ) )

= exp(− ( , ) ) − 1 ≈ − ( , )
(ln ) = − ( , )
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(2.1)
(2.2)
(2.3)

Për një tufë të RX që do të kishte drejtimin e një drejtëze , në rast se është
energjia fillestare e tufës dhe ( ) mbas përshkimit të prerjes, nga sa më sipër,
provohet lehtë se:
ln( ) − ln

( ) =

( /

( )) =

  x , y dl

(2.4)

 x ,y W

Pra është e mundur teorikisht, duke njohur vlerat e dobësimit në të gjitha drejtimet e
hapësirës, të rindërtohen vlerat e ( , ) në çdo pikë. Ekziston pra mundësia teorike e
llogaritjes së prerjeve tomografike tërthore, vlera e së cilave në çdo pikë pasqyron
koefiçientin e dobësimit linear të RX të përdorur.

2.2 Aparati i Rëntgen në radiologjinë intervenuese
Aparati rëntgen në radiologjinë intervenuese, përdoret për regjistrimin dhe inçizimin e
rrjetit të enëve të gjakut, të kapilarëve për një kohë të shkurtër, përkatësisht deri sa
është i pranishëm kontrasti. Ritmi i inçizimeve duhet të ketë shpejtësi të njëjtë, (A
Survival Guide.et.al 2010),. Përdoret një përforcues shkëlqimi, ekrani i dytë
fluoreshent prej fosfori i të cilit është pranë pllakës së një videokamere. Kjo tabelë
”ekran i parë ku është projektuar imazhi“ përbëhet nga një lëndë, (trisulfur antimoni
ose oksid plumbi), që bëhet përcjellëse kur ndriçohet nga fotonet e dritës, të dala nga
përforcuesi i shkëlqimit. Tabela ”ekrani“ skanohet rresht për rresht nga një tufë
elektronesh që përfton një rrymë aq më të madhe sa më përcjellëse të bëhet tabela.
Merret kështu rresht për rresht një sinjal analogjik që është funksion rritës i shkëlqimit
të ekranit. Ky sinjal shifrohet me anën e një shndërruesi/konvertitori analogjiknumerik, që kampionon vlerën analogjike me një frekuencë të dhënë për çdo rresht.
Vlera transmetohet në një kompjuter, ku ajo përdoret për të ndërtuar një imazh
numerik.
Ky proces është shumë i shpejtë dhe bën të mundur përftimin e imazheve dinamike në
kohë reale,(E.Hysenbegasi 2007). Përparësitë kryesore të këtij shifrimi kanë të bëjnë
me mundësitë e vizualizimit dhe të përpunimit të mëtejshëm të imazheve dhe në
veçanti me teknikat e zbritjes. Zbritja bën të mundur të bëhet i dukshëm enëzimi i një
zone anatomike duke eliminuar strukturat parazite, veçanërisht ato kockore. Zbritja
qëndron në realizimin e një imazhi të parë që quhet “maskë”, i cili ruhet në trajtën e
një imazhi numerik ( , ). Në çdo pikë, ( , ) është i përpjesshëm me intensitetin
të tufës rënëse, i shumëzuar nga faktori i dobësimit të RX që shënohet ( , ) në
këtë pikë të imazhit, (në lidhje me kockat, me indet e buta, etj.),:
( , )=

(, )

(2.5)

Më pas realizohet një imazh i dytë, i cili mund të mbivendoset me saktësi mbas
injektimit/futjes së një lënde kontrasti. Imazhi përkatës ( , ) pasqyron dobësimin në
çdo pikë ( , ) të tufës nga faktori ( , ) , i cili nga ana e tij pasqyron praninë e
kockave dhe indeve të buta dhe nga një faktor i dytë ( , ), që pasqyron praninë e
mundshme të lëndës së kontrastit:
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(, )=

(, ) (, )

Duke pjesëtuar për çdo piksel , imazhin ( , ) me imazhin
imazh i ri tërësisht artificial, vlera e të cilit në çdo pikë është:

(2.6)
( , ) merret një

(, ) (, )
(, )
(2.7)
=
= (, )
(, )
(, )
Ky imazh numerik i marrë nga pjesëtimi paraqet imazhin e veçuar nga lënda e
kontrastit tek enët e gjakut. Në të vërtetë, përdoret një paraqitje logaritmike e
imazheve, e cila shndërron pjesëtimin në zbritje, nga vjen dhe emri i metodës.
( , )=

2.3 Protokollet për pajisjet rëntgen
Mbi pajisjet radiologjike duhet të kryhet testi i pranimit para përdorimit të parë të tyre
për qëllime klinike, dhe teste për kontrollin e cilësisë së tyre duhet të bëhen më pas,
në mënyrë të rregullt. Aparatet e sipër përmendura i nënshtrohen disa protokolleve të
vendosura para instalimit dhe gjatë punës së tyre të cilat janë renditur si më poshtë.
Teste të konsistencës/funksionit të parametrave të punës duhet të bëhen në mënyrë
rutinë dhe duhet të vendosen kritere për pranimin e tyre.(Referenca Standard CEI 6269 1998) Doza që marrin pacientët duhet të vlerësohet dhe duhet të vendosen nivele të
referencës për çdo tip procedure. Në lidhje me teknikën e zbatimit të procedurave
klinike, gjithë dozat e pacientëve duhet të optimizohen sipas parimit ALARA. Nivele
diagnostike të referencës duhet të vendosen për të gjitha ekzaminimet dhe të
përcaktohen vlerësimet e dozave individuale për popullatën. Për çdo teknikë të
përdorur nevojitet justifikimi dhe për çdo procedurë duhet të caktohen protokolle të
shkruara, përfshirë kriteret e referimit.

2.3.1 Portokollet për testet e pranimit (QA) dhe testet e kontrollit të cilësisë në
CT
Protokollet e testimit ndryshojnë nga pajisja në pajisje kjo referuar pëdorimit të tyre,
(Referenca Standard CEI 62-69 1998),.
1. Uniformiteti në CT
Vlerësimi do të kryhet në 5 pozicione, qëndra dhe katër periferikët. Vlerësimet do të
përqëndrohen në mesataren e numrit të CT dhe devijimit standard.
Procedura: në mes të seksioneve do të zgjidhen ato me më pak artifakte.
Regjistrohen vlerat e matura në pikat e treguara me lart dhe do të shikohen nëse këto
vlera nuk ndryshojnë shumë nga vlerat e referimit. Uniformiteti vlerësohet si
deviacioni standard i mesatares në pesë rajonet. Shifrat e zhurmës janë devijimi
standard i secilës nga rajonet e matura.
2. Zgjedhja e kontrastit:
Është diferenca minimale statistikisht e dallueshme midis vlerave të ndryshme të
sinjalit në zona mjaftueshme të mëdha.
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Procedura: zgjedhja e kontrastit vlerësohet duke ndjekur mesataren e vlerave të
zhurmave në pesë zonat e matura në testin e uniformitetit.
Kriteret e pranimi: përcaktimi i kontrastit nuk duhet të kalojë dyfishin e vlerës së
referuar.
3. Rezolucioni hapësinor
Vlerësohet duke konstatuar shikueshmërinë e shenjave periodike me kontrast mesatar.
Pajisja: fantomë me shenja periodike (Gray, J. E. et al.1993)
Procedura: vendoset fantoma në mënyrë të tillë, që struktura e shenjave të jetë sa më
shumë e mundur ortogonale me seksionin tomografik në mënyrë që, të shmangen
humbjet e përcaktimit për shkak të efektit të volumit të pjesshëm, si rrjedhojë e
trashësisë fizike të seksionit. Midis seksioneve të matura zgjidhet ai me
shikueshmërinë më të mirë të shenjave dhe me më pak artifakte. Përcaktohet grupi i
shenjave që është akoma qartësisht i dallueshëm dhe rregjistrohet përcaktimi
hapësinor korrespondues.
Kriteret e pranimit: grupi i shenjave qartësisht të dallueshme nuk duhet të ndryshojë
nga ai i identifikuar në madhësitë e matjeve të referimit.
4. Lineariteti
Testi ka si qëllim të kontrollojë që kampione të ndryshme të përbërjeve kimike që
ofrojnë vlera të ndryshme CT të matura në skanimet e madhësive të referimit, të
sigurojnë matje të vlerave konstante të ngjashme me ato të matjeve të pranimit.
Pajisja: fantome me inserte përbërjesh të ndryshme kimike (gamex 64)
Procedura: duhet matur, në një seksion me një numër sa më të vogël artifaktesh që të
jetë e mundur dhe sigurisht të vendosura brënda volumeve që përmbajnë insertet,
numri mesatar i CT në zonat me përbërje të ndryshme kimike. Zonat e matura duhet të
përmbajnë të paktën 100 piksele.
Kriteret e pranimit: vlerat e matura nuk duhet të ndyshojnë nga ato të referimit me më
shumë se 10 numra CT.
5. Treguesi i dozës (CTDIw):
Testi ka si qëllim të vlerësojë vlerat e CTDIw për fantomat PMMA, për një rrezatim
në kushte standarte. Aksi i fantomës duhet të përputhet me aksin e rrotullimit të
fantomës. Pajisja: dhomë jonizimi dhe fantomë PMMA me pesë pozicione matjeje
Procedura: vendoset fantoma me aksin që duhet të konçidojë me qëndrën e rrotullimit
të tomografisë, (Gray, J. E. et al.1993). Vendoset dhoma e jonizimit në secilën nga
pesë pozicionet dhe kryhen pesë matje dozash me parametrat e parapërcaktuara.
Rregjistrohet si tregues doze periferike vlera mesatare e matur në katër pozicionet
periferike dhe si dozë qëndrore ajo e matur në pozicionin e qëndrës.
CTDIw matet me formulën e mëposhtme:
CTDIw=1/C(CTDIq/3 + CTDIp*2/3) (mGy/mAs)

(2.8)

Ku C është ngarkesa, CTDIq është madhësia e dozës në qëndër të fantomës dhe
CTDIp është mesatarja e katër matjeve periferike.
Kriteret e pranimi: treguesi i dozës nuk duhet të ndryshojë më shumë se 20 % nga
vlera e referimit.
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2.3.2 Protokollet për testet e pranimit (QA) dhe testet e kontrollit të cilësisë në RI
(Available from http://www.crcpd.org/Pubs/QAC/kVpMeasurements. )
1. Forma e valës së emetuar (U):
Qëllimi i këtij testi është që të verifikojë se tensioni ushqyes pik është i njëjtë gjatë
gjithë kohës së ekspozimit.
Pajisja: multimetër, metër
Procedura: të vendoset elementi i ndjeshëm i multimetrit rregjistrues të formës së
valës në një distancë nga tubi i rëntgenit duke mundësuar dhënien e një tensioni
standard (vetëm 81 kV) dhe të kryhet një matje për një kohëzgjatje referuese prej të
paktën 200 ms.
Kriteret e pranimit: vlerat e emetimit, pra të tensionit pik, nuk duhet të ndryshojnë më
shumë se 30 % të vlerës mesatare të tensionit pik, në kohën e emetimit për një
kohëzgjatje jo më të lartë se 10 % e kohës së emetimit.
2. Filtrimi (HVL )
Ky test ka si qëllim të vlerësojë nga një masë shtrese emivalente një përcaktim të
tensionit ushqyes (vetem 81 kV) shumën e filtrimit total në mënyrë që të garantohet
një kohëzgjatje e përshtatshme e rrezatimit.
Pajisja: matës i shtresave emivalente: multimetër dhe shtresa Al prej 1 mm, kolimator
i përshtatshëm dhe metër.
Procedura: të vendoset elementi i ndjeshëm i dozimetrit në një distancë nga tubi
rëntgenit dhe të kolimohet rrezatimi në mënyrë që të mbulohet elementi i ndjeshëm
me një margin 20 mm. Të vendoset tensioni 81 kV. Të kryhen disa ekspozime duke
vendosur trashësi të ndryshme Al midis daljes së rrezatimit dhe dedektorit në një
distancë nga dedektori më të madhe se 250 mm, deri sa të arrihet shtresa emivalente
dhe përllogaritet filtrimi total.
Kriteret e pranimit: filtrimi total tradicional duhet të jetë më i madh se 2.5 mm.
3. Korrespondimi fushë rrezatimi/imazh dhe rrezatim i shpërhapur:
Qëllimi i këtyre testeve është që të verifikojmë nga njëra anë efikasitetin e kompleksit
mill-kolimator nga këndvështrimi i efikasitetit të kapjes së rrezatimit primar dhe nga
ana tjetër korresponencën e rrezes primare që del dhe sipërfaqes së formacionit të
imazhit.
Pajisja: ekran fluoreshent ose lastra fotografike, metër dhe dhoma jonizimi.
Procedura: përsa i përket rrezatimit të shpërhapur kryhen matje në afërsi të daljes së
rrezatimit pranë kompleksit mill-kolimator me kolimator të mbyllur, me tension jo më
shumë se 70 kV dhe rrymë > 1mA. Duke gjetur pikën me shpërhapje maksimale
kryhet një matje në distancën 1 metër në drejtimin e shpërhapjes maksimale, me
tension maksimal dhe me kohën e ekspozimit më të gjatën e mundshme, me rrymën
maksimale në pajtueshmëri me kohën e vendosur dhe rregjistrohen vlerat e
intensitetit, parametrat e ngarkesës dhe kohëzgjatja.
Përsa i përket korrespondencës së fushës së rrezatimit dhe sipërfaqes së formacioneve
të imazhit të vendoset ekrani fluoreshent mbi sipërfaqen hyrëse të dedektorit. Duke
futur në punë ekranin fluoreshent në rrezatim me dritën e ambjentit të fikur,
kontrollohet korrespondenca midis fushës së rrezatimit dhe sipërfaqes së dedektorit.
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Kriteret e pranimit: rrezatimi i shpërhapur në një metër duhet të jetë me pak se
1mGy/orë.
Raporti midis sipërfaqeve të fushës së rrezatimit dhe sipërfaqes në hyrje të dedektorit
nuk duhet të jetë më shumë se 1.15.
4. Saktësia dhe ripërsëritshmëria e tensionit:
Testi ka si qëllim të masë saktësinë dhe ripërsëritshmërinë e një grupi të ndryshëm
tensionesh.
Pajisja: multimetër (për kV, kohën e ekspozimit, dozën) dhe metër.
Procedura: të vendosen elementët e ndjeshëm të multimetrit në një distancë të caktuar
nga tubi rëntgenit, duke hapur kolimatorin në mënyrë të tillë që fusha e rrezatimit të
mbulojë elementët e ndjeshëm, të vendoset një tension ushqyes prej 81 kV dhe të
kryhen një sërë matjesh për ripërsëritshmërinë. Të kryhen edhe disa matje të tjera
duke filluar nga tensioni më i ulët i përdorshëm deri tek më i larti me një interval 10
kV. Të rregjistrohen tensionet e matura dhe doza.
Kriteret e pranimit: tensionet e matura dhe ato të vendosura duhet të korrespondojnë
brënda 10 %, ndërsa ndryshimi në provën e përsëritshmërisë duhet të jetë 4 %.
5. Rezolucioni dhe kontrasti i imazhit
Kryhet me fantomën Test Tor për të verifikuar fushën e grisë në imazh rezolucionin
dhe kontrastin e depërtimit.
Kryhet në distancë të përcaktuar dhe me tension dhe rrymë më të përdorëshme për
procedurat. Mjetet për këtë test janë: fantoma Test Tor, metër pllaka e Cu.
6. Ambjente e montimit të aparateve CT dhe angiografi
Në dhomat ku montohen aparatet X kërkojnë kushte të caktuara për mbrojtjen nga
rrezatimi jonizues. Projektimi i tyre kërkon bashkëpunimin e radiologut, laborantit
dhe fizikanit. Në përgjithësi muret dhe dyert janë barrierat për zonën e kontrolluar nga
rrezatimi. Trashësia e mbrojtjes së kërkuar në çdo mur, tavan apo dysheme, varet nga
lloji i aparatit që do të montohet. Kur llogaritet mbrojtja nga rrezatimi i shpërhapur
dhe ai rrjedhës që konsiderohen si izotropike, duhet të merret parasysh vetëm
ngarkesa e plotë e punës. Mjediset ku mund të pësohet një rrezatim mbi 15 mSv/vit në
vit klasifikohen si zona “të kontrolluara” , të cilat etiketohen si dhe nëse kalojnë mbi 5
mSv /vite zonë e survejuar.
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KAPITULLI III
BASHKËVEPRIMI I RREZATIMIT JONIZUES ME LËNDËN
Rrezatimi diagnostik X përdoret kaq ekstensivisht në mjekësi, sa që ai paraqet me
siguri burimin më të madh artificial të ekspozimit të publikut ndaj rrezatimit jonizues.
Cilësia dhe siguria janë bërë të rëndësishme për ndërhyrjet mjekësore efiçente dhe të
suksesshme. Një kulturë bashkëkohore për cilësinë dhe sigurinë po zhvillohet
progresivisht ndaj përdorimit në mjekësi të rrezatimeve jonizuese, për qëllime
diagnostike dhe të trajtimit. Në BE është vendosur Kriteri i Cilësisë për Imazherinë
në Radiologjinë Diagnostike, kur Direktiva e Parë për Mbrojtjen nga Rrezatimi të
pacientëve, u adoptua nga vendet anëtare të Unionit. Dy parimet bazë të mbrojtjes nga
rrezatimi, siç është rekomanduar nga ICRP, janë justifikimi dhe optimizimi i
rrezatimit. Gjatë viteve të fundit, doza e pacientit është bërë një çështje e rëndësishme
dhe për shkak të kuptimit dhe njohjes së efekteve të rrezatimit jonizues.
Dokumenti ‘European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic
Images’(EURATOM 2013) përcakton kërkesat diagnostike për radiografitë normale
dhe bazë, specifikimin e kritereve anatomike të imazheve dhe detajet e rëndësishme të
imazhit. Ai tregon kriterin për dozën e rrezatimit tek pacienti dhe jep shembuj të një
teknike të mirë radiografike, me të cilën kërkesat diagnostike dhe kriteri i dozës mund
të arrihen. Pra masat e mbrojtjes ndaj rrezatimeve jonizuese, përbëjnë një problem të
ndërlikuar të shëndetit publik, që kërkon administrimin e një rreziku, disa elementë të
të cilit, në veçanti efektet për dozat e ulëta, nuk janë të njohura mirë.
3.1 Efektet biologjike të rrezatimeve jonizuese
Në këtë kapitull do të përshkruajmë efektet biologjike të rrezatimeve jonizuese (RJ),
duke filluar nga niveli i molekulës, pastaj i qelizës, më pas i indit, i organizmit në
tërësi. (Wagner, L et, al 1994) Duke përjashtuar raste të veçanta, do të përshkruajmë
këto etapa pa iu referuar një lloji të veçantë të rrezatimit jonizues. Vëmë në dukje se
megjithë studimet e shumta dhe përvojën e madhe të fituar lidhur me rrezatimet
honizuese që perdorim për diagnostikim apo terapi ose ekspozim aksidental, mbeten
të panjohura të shumta, veçanërisht për sa i përket efekteve të dozave të dobëta të RJ
dhe të mekanizmave të lindjes së kancerit nga rrezatimet.
3.1.1 Dukuritë molekulare
Gjatë përthithjes së një rrezatimi jonizues, etapa e parë e një procesi të ndërlikuar nis
me shtrembërimin/degradimin e drejtpërdrejtë ose tërthor të një molekule M me
rëndësi biologjike(.E.Hysenbegasi 2007) Rrezatimi rënës mund të transferojë
drejtpërdrejtë të gjithë energjinë e tij ose një pjesë të kësaj molekule M, e cila
jonizohet (M+) ose nxitet/eksitohet (M*). Në rastin e fundit, kthimi në gjëndjen
themelore bëhet:
– ose përmes emëtimit të një fotoni të fluoreshencës: M* → M +hν
– ose përmes ndërprerjes/këputjes të një lidhjeje kovalente, zakonisht lidhja A-B
më e dobët e molekulës M.
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Radikalet A dhe B që lindin nga këputja kanë një elektron të paçiftuar, (që merrte
pjesë në lidhjen kovalente), gjë që e bën atë shumë aktiv kimikisht; ato quhen
radikale të lira : (A-B)* → A● + B●. Në këtë rast, jo vetëm molekula e
shpërbashkuar/disociuar humb funksionin biologjik fillestar, por radikalet e lira janë
të afta të shtrembërojnë në mënyrë të tërthortë molekula të tjera. Efektet tërthore
kryhen nga produktet e radiolizës, (zbërthimit të kryer nga veprimi i një rrezatimi), të
ujit. Meqë lënda e gjallë, (organizmi i njeriut ), përbëhet nga rreth 70 % ujë (në masë),
shtrembërimet molekulare të shkaktuara nga rrezatimi janë kryesisht të tërthorta.
Radioliza e ujit çon në përftimin e radikaleve të lira jetëshkurtra por shumë aktive,
qoftë oksidues: HO● ; qoftë reduktues: H● dhe elektron solvat (elektron i izoluar, i
rrethuar nga molekula uji). Këto radikale kanë tre mundësi:
– ato mund të rikombinohen duke përftuar përbërës asnjanës: H● + OH● → H2O ;
H● + H● →H2 ;
– ato mund të shpërhapen/difuzojnë dhe të degradojnë (përmes oksidimit ose
këputjes të lidhjeve dyshe) molekula me ndikim/rëndësi biologjike;
– mbi të gjitha ato mund të shkaktojnë lindjen e radikalit H2O2● dhe peroksideve të
tjera R-O-O-H oksidues shumë të fuqishëm dhe jetëgjatë, efektet e të cilave
vazhdojnë mbas përfundimit të rrezatimit.
Probabiliteti i formimit të peroksideve varet nga afërsia e radikaleve të lira
jetëshkurtëra të përftuara gjatë etapës fillestare të radiolizës së ujit dhe eventualisht
nga përqëndrimi i oksigjenit të tretur:
– në rast se TEL është i madh (pjesëza α, protone, neutrone) probabiliteti i
reaksionit OH● + HO● → H2O2● është i madh dhe pasojat biologjike potenciale janë
të rëndësishme, pavarësisht nga përqëndrimi i oksigjenit të tretur;
– në të kundërt, për pjesëzat me TEL të vogël (elektrone, fotone), reaksioni i
mësipërm ka probabilitet të vogël. Në mungesë të oksigjenit praktikisht nuk
formohen perokside, gjë që kufizon efektin e RJ; në prani të oksigjenit, ndodhin
reaksione të përftimit të peroksideve të cilët e përforcojnë shumë efektin e RJ:
H● + O2 → HO2 ● ; 2 HO2 ● → H2O2 + O2
RH + OH● → R ● + H2O ; R ● + O2 → RO2 ● ; RO2 ● + R’H → ROOH + R ‘

Oksigjenimi i indeve luan pra një rol shumë të rëndësishëm në veprimin biologjik të
elektroneve dhe të fotoneve.
Efekti oksigjen vlerësohet nga ana sasiore nga OER (Oxygen Enhancement Ratio) që
paraqet raportin e dozës së dhënë në kushte anoksie (mungesë oksigjeni) dhe dozës së
dhënë një indi të oksigjenuar mirë, në mënyrë që të arrihet i njëjti efekt biologjik. Për
rrezatime me TEL të vogël, OER ndryshon ndërmjet 2.5 dhe 3. Kur TEL rritet,
oksigjeni është më pak i rëndësishëm, OER zvogëlohet dhe praktikisht është i
barabartë me 1 për TEL ≥ 100 keV·μm-1.



TEL (Transferim Linear i Energjisë) quhet sasia e energjisë që pjesëza rënëse i transferon
mjedisit/lëndës në çdo njësi gjatësie të trajektores së saj.
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Efekti oksigjen shpjegon ndjeshmërinë e vogël ndaj rrezatimit të tumoreve anoksike
që janë të enëzuara/vaskularizuara keq.

Figurë 3.1 Këputja e vargut të ADN:

Figurë 3.2 Ndreqja e vargut të ADN:

a) Këputje e thjeshtë. b) Këputje e
dyfishtë.

a) Hidroliza e anëve/buzëve të
çarjes.
b) Sinteza e segmentit që mungon.
c) Mbyllja e vargut.

Degradimet e ADN nga rrezatimet jonizuese në 70 % të rasteve shkaktohen nga
veprimi i tërthortë i radikaleve të lira dhe në rastet e tjera nga jonizimet e
drejtpërdrejta. Mund të ndodhin këto tre lloje dëmtimesh (Fig. 3.1):
– degradim themelor që çon në gabime të leximit të kodit gjenetik;
– këputje e thjeshtë e vargjeve të ADN;
– këputje e dyfishtë e vargjeve të ADN.
Një rrezatim prej 0.1 grej i qelizave të mamiferëve shkakton rreth 100 dëmtime
themelore, 100 këputje të thjeshta dhe 10 këputje të dyfishta.
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3.1.2 Mekanizmat e ndreqjes së acideve nukleike
Meqë organizmat e gjalla i nënshtrohen në vijimësi radioaktivitetit natyror, kuptohet
që ekzistojnë mekanizma fiziologjike enzimatike shumë të efektshme, për të ndrequr
shpejt dëmtimet e ADN të shkaktuara nga rrezatimet jonizuese (Fig. 3.2).
Dëmtimet themelore ndreqen nga një glykosilazë ADN-je që ndërpret vargun në këtë
nivel; integriteti i ADN ndreqet përmes futjes së një baze, (secila nga pesë llojet e
molekulave organike që përbëjnë acidet nukleike, sekuenca e të cilave përcakton
informacionin gjenetik: adenina, guanina, citozina, timina dhe uracili), plotësuese nga
baza e kundërt e fijes së paprekur.
Këputjet e thjeshta përtërihen nga veprimi i një ligase, (çdo enzimë që realizon një
sintezë duke formuar një lidhje ndërmjet dy molekulave), të cilat ndreqin dëmtimet e
lehta brenda 20 deri 40 minutash, ose përmes një procesi më të ndërlikuar, që zgjat 3
deri 6 orë, i cili përfshin një “pastrim” nga një endo- pastaj nga një ekzonukleazë,
pastaj sinteza e segmentit që mungon, i cili është plotësues i fijes së paprekur, nga
polimeraza e ADN, pastaj një mbyllje të vargut të ndrequr nga një ligasë. Disa nga
ndreqjet janë me të meta dhe çojnë në degradime përfundimtare të gjeneve. (Wagner,
L.et,al1997)
Këputjet e dyfishta që prekin pjesët plotësuese të dy fijeve të ADN nuk janë të
ndreqshme dhe çojnë në degradime përfundimtare të gjeneve. Zakonisht bëhet fjalë
për degradime të rënda të kromozomeve (p.sh., humbje e një fragmenti të
kromozomit) dhe rrallë për ndryshime të caktuara të një gjeni që shfaqen vetëm në
nivelin e veçorisë që kontrollohet nga ky gjen.
Në rast se dëmtimet janë të shumta,, qeliza përshpejton prodhimin e enzimave
riparuese, kryesisht të endonukleazës.
Në rast se qeliza është e aftë të ndahet, dhe mbetet e tillë edhe në kushtet e rrezatimit,
dëmtimet eventuale të gjeneve që rrjedhin nga gabimet ose nga pamundësia e
ripërtëritjeve, i transmetohen brezave pasardhës.

3.2 Veprimi i RJ mbi proteinat.
Rrezatimet jonizuese mund të ndryshojnë strukturën sekondare dhe terciare të
proteinave duke formuar dhe këputur lidhjet S-S ndërmjet mbetjeve të cisteinës (një
lloj aminoacidi që përmban squfur), këputje të lidhjeve polipeptidike, ose riorganizim
të lidhjeve të Van der Valsit. Në rastin e enzimave mund të ndodhë humbja e
pjesshme ose e plotë e veprimtarisë enzimatike, e cila mund të matet in vitro.

3.2.1 Dukuritë qelizore.
Ndërkohë që dukuritë molekulare që shkaktohen nga rrezatimet jonizuese janë mjaft
stereotipe, në të kundërt efektet qelizore ndryshojnë shumë sipas llojit të indit, sipas
faktit nëse qeliza e implikuar është e aftë të ndahet apo jo dhe, në rastin e parë, sipas
fazës së ciklit qelizor
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3.2.2 Pasojat qelizore të rrezatimit jonizues.
Qelizave të ndryshme të cilat nuk ndahen më, por që kanë një rol funksional të
caktuar, RJ mund të shkaktojnë humbjen e funksioneve të veçanta/specifike të qelizës
përmes grumbullimit të metaboliteve toksike dhe ngatërrimit të strukturës
nënqelizore. Këto efekte ndodhin vetëm për doza që arrijnë disa qindra grej (një
përjashtim të rëndësishëm përbën prodhimi i antikorpeve nga plazmocitet, që
frenohet/ndalet për doza shumë më të vogla),(.E.hysenbegasi 2007).
Për qelizat që ndahen, RJ mund të shkaktojnë tri lloje efektesh:
– vonesa të mitozës (ndarjes së qelizës) që shfaqen për doza prej disa të qindta grej.
Këto vonesa rriten me dozën dhe nuk i kalojnë dhjetë orët. Ato shkaktojnë një
sinkronizim të pjesshëm të ciklit qelizor të qelizave të rrezatuara (Fig. 3.3). Këto
vonesa kanë të bëjnë me bllokimin e kalimit nga faza G1 në fazën S përmes

Figurë 3.3 Cikli qelizor.

grumbullimit të një proteine, që luan rol themelor në rregullimin e ciklit (proteina
p53). Ky bllokim bën të mundur kontrollin dhe ndreqjen eventuale të integritetit të
ADN, para replikimit (dyfishimit të tërësisë së materialit gjenetik të një qelize, para se
ajo të ndahet);
– vdekjen e qelizës që përcaktohet si humbja e aftësisë së shtimit të qelizave përmes
ndarjes së pakufizuar të qelizave: qeliza eventualisht mund të ndahet, por vdes gjatë
mitozës, ose lind qeliza të cilat vdesin pas një ose disa mitozave; në këto raste flitet
për “vdekje të shtyrë”. Ky përcaktim i vdekjes së qelizës (eventualisht e shtyrë) është
i volitshëm në radioterapi, si për eliminimin/shkatërrimin e qelizave malinje, (vdekja
e shtyrë pengon shtimin lokal ose metastazik), ashtu edhe për ripërtëritjen e indeve të
shëndosha të prekura nga rrezatimi, (ripërtëritja e të cilave varet nga shtimi i qelizave
amë),. Vdekja e qelizave nis për doza nga 1 në 2 grej. Ajo interpretohet si rrjedhojë e
degradimit të gjeneve, të cilët nuk i bëjnë të mundur qelizës ose pasardhësve të saj të
sintetizojnë një ose disa enzima, që janë të domosdoshme për mbijetesën e qelizës.
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Qeliza e rrezatuar jeton në sajë të rezervave të krijuara para rrezatimit, të cilat ajo
duhet t’i ndajë me qelizat bijë. Këto rezerva shterojnë dhe nuk bëjnë të mundur
mbijetesën (ose ndarjen qelizore) mbas disa gjeneratash (Fig. 3.4).
– degradime të sistemit të rregullimit të ciklit qelizor të cilin do ta përshkruajmë
më pas dhe që mund të përbëjnë shkakun fillestar të një kanceri të provokuar nga
rrezatimi.

Figurë 3.4 Vdekja e shtyrë e qelizës: Pasardhësit e
qelizës

Këto ndryshime të efekteve që kanë lidhje me faktin nëse qelizat ndahen apo jo,
shpjegojnë rezistencën e dukshme ndaj rrezatimit të indeve me ripërtëritje të ngadaltë
ose zero, (neuronet, muskujt, indi renal ose hepatit), dhe ndjeshmërinë ndaj rrezatimit
të indeve me ripërtëritje të shpejtë (indi hematopoietik, ku formohen qelizat e gjakut).
Ky ligj, që është vërejtur nga Bergonie dhe Tribondo që më 1906, është i përafërt: ai
ka përjashtime të rëndësishme si në rastin e ndjeshmërisë ndaj rrezatimit të
limfociteve (rruazave të bardha) dhe nuk parashikon/përfill faktorët e rëndësishëm të
ndjeshmërisë së indeve (si p.sh., iskeminë e shkaktuar nga shkatërrimi i kapilarëve
nga rrezatimi).
3.3 Pasojat e rrezatimeve për organizmin
3.3.1 Efektet deterministe
Efekteve deterministe të shqyrtuara në paragrafin e mësipërm iu shtohen pasojat e
rrezatimeve të mëdha dhe të përgjithshme të tërësisë së trupit. Për këto rrezatime,
përcaktohet doza letale 50 % për 30 ditë (D50,30) si doza e rrezatimit të përgjithshëm
që vret gjysmën e personave të rrezatuar brenda 30 ditëve. Për njeriun kjo dozë është
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3 deri 4.5 Sv në mungesë të trajtimit. Vdekja ka tre shkaqe të mundshme sipas dozës
së marrë:
- për doza mbi 12 Sv, vdekja vjen për disa orë si pasojë e një edeme cerebrale
akute;
- për doza të përfshira ndërmjet 5 dhe 20 Sv, vdekja vjen për rreth një javë si
pasojë e një radio-mysite zorrësh;
- për doza nën 5 Sv, vdekja mund të vijë për disa javë, si pasojë e aplazisë,
(insufiçiensë/ pamjaftueshmëri në zhvillimin e një qelize, indi apo organi), së
palcës.
Në këtë rast, trajtimi i parakohshëm në qendra të specializuara për të parandaluar
komplikacionet, trajtimi simptomatik dhe transplanti i palcës së kockave, japin
mundësi të mëdha për ta shpëtuar personin e rrezatuar. Persona që kishin pësuar
aksidentalisht rrezatime të përgjithshme deri në 10 Sv të shtrira në kohë, kanë
mundur të shpëtojnë.
3.3.2 Efektet e rastit (stokastike )
Vlerësimi i efekteve të rastit/rastësishme mund të bëhet vetëm statistikisht dhe duke u
mbështetur, për një efekt të rastit të caktuar, në nocionin e dozës dublante, (doza për
të cilën shpeshtësia/frekuenca e shfaqjes së kancerit është dyfishi i shpeshtësisë
natyrore), dhe rreziku relativ i një doze të caktuar (faktori me të cilin kjo dozë
shumëzon shpeshtësinë natyrore). (Maccia C et al.1995) Dozat dublante ndryshojnë
sipas llojit të neoplazisë, (formimi i një indi të ri, në veçanti i një indi tumoral), me
rreth 0.5 Sv. (Wagner, L.et,al1997) Për tërësinë e efekteve të mundshme të rastit,
probabiliteti i shfaqjes gjatë të gjithë jetës së një individi, është nga rreth 10-5 në 2.10-5
për çdo mSv të marrë. Këto vlera janë të përafërta dhe ndryshojnë shumë në varësi të
mënyrës së administrimit të rrezatimit.
3.3.3 Rasti i dozave të dobëta
Dozat që ndeshen në mbrojtjen profesionale ndaj rrezatimit janë, përjashtuar
aksidentet, shumë më të vogla nga ato që përdoren në diagnostikë dhe në terapi dhe
zakonisht nuk e kapërcejnë një dozë kumulative prej disa qindrash mSv, të
administruar me debit të dobët doze. Këto doza nuk kanë asnjë efekt indor
determinist, por paraqesin problemin e një rreziku eventual kancero-gjeneze.
Duke pasur parasysh shpeshtësinë e madhe spontane të kancereve, një rritje eventuale
shumë e vogël e rrezikut, është shumë e vështirë të vihet në dukje dhe kërkon anketa
epidemio- logjike në shkallë të gjerë. Studimet më të fundit mbi efektet e dozave të
dobëta, kanë treguar një rritje të dobët të rasteve të leucemisë dhe mungesën e rritjes
së rasteve të kancereve të tjera.
3.4 Pasojat e rrezatimeve jonizuese të njerëzimit
Rreziqet gjenetike të rrezatimeve jonizuese kanë të bëjnë me mutacionet që prekin
qeliza riprodhuese, të cilat më pas marrin pjesë në një proces lindjeje. Këto mutacione
të shkaktuara nga rrezatimi janë të të njëjtit lloj me mutacionet e vetvetishme dhe
shkaktojnë ose pamundësinë e jetesës së embrionit, ose fetusit ose lindjen e një fëmije
që mbart një anomali gjenetike të trashëgueshme. Në rast se kjo anomali është e
pajtueshme me mbijetesën deri në kohën e lindjes, ajo mund t’u transmetohet brezave
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pasardhës. Këto anomali mund të prekin një organ, një ind, ose një funksion
metabolik. Ato mund të kalojnë pa u vënë re meqë janë beninje ose reçesive. Në rastin
e fundit ato mund të shfaqen vetëm mbas disa brezave. Anomalitë gjenetike, duke
përfshirë të gjitha llojet e tyre, kanë një shpeshtësi/frekuencë natyrore shumë të lartë,
të rendit 100000 për 1milion të porsalindurish. Rrezatimet jonizuese rrisin
shpeshtësinë e këtyre formimeve të këqija të trashëgueshme. Doza tek gonadet, që
dyfishon shpeshtësinë e anomalive gjenetike tek miu, është 0.3 Sv për rrezatimin e
mprehtë dhe 1 Sv për debit doze të dobët. Për njeriun janë propozuar disa vlera, por
mbi bazën e hipotezave, të cilat janë të vështira për t’u provuar. Sipas autorëve, doza
dublante është vlerësuar ndërmjet 0.2 dhe 2.5 Sv.
3.5 Parimet e përgjithëshme të mbrojtjes nga rrezatimi
Normat e mbrojtjes ndaj rrezatimeve jonizuese propozohen nga Komisioni
Ndërkombëtar i Mbrojtjes ndaj Rrezatimeve (KNMR/CIPR); institucione të posaçme
në çdo vend ngarkohen për t’i zbatuar ato. Këto norma kanë për qëllim të mbrojnë
popullsinë në përgjithësi dhe personelin që përdorin RJ, në kuadrin e profesionit të
tyre në veçanti.
Për efektet deterministe të RJ, është e mundur dhe e thjeshtë teorikisht një mbrojtje
absolute: mjafton të mbahet rrezatimi nën vlerën Do, për të cilën efekti përkatës nuk
është vërejtur kurrë.
Për efektet e rastit në të kundërt, duhen përdorur një sërë hipotezash për të vendosur
kufijtë e ekspozimit.
Hipotezat e pranuara janë ato që çojnë në vendosjen e rregullave më të kujdesshme të
mbrojtjes :
– nuk ka dozë prag: sado e dobët të jetë doza e marrë, ajo mbart një rrezik për
shfaqjen e efekteve të rastit;
– probabiliteti i shfaqjes së një efekti është i përpjesshëm me dozën kumulative të
marrë nga individi : kjo hipotezë mbivlerëson në të vërtetë rrezikun e dozave të dobta
të marra me debit të dobët doze.
Edhe duke pranuar këto dy hipoteza, mbrojtja absolute ndaj efekteve të rastit është e
pamundur dhe bëhet mbi nocione më të turbullta dhe më subjektive të “rrezikut të
tolerueshëm” dhe të “rrezikut të papranueshëm”.

3.6 Zbatimi i Parimeve të mbrojtjes nga rrezatimi X në Radiologjinë
Intervenuese dhe Tomografinë e Kompjuterizuar (CT )
Zbatimi i masave të mbrojtjes nga rrezatimi duhet të sigurohet nga një person
kompetent, përgjegjës dhe i specializuar. Ai mbështetet mbi rregullore që përcaktojnë
në veçanti kontrollet e personelit, të mjediseve dhe të burimeve të RJ. Nuk do të ishte
e tepërt të këmbëngulej në rëndësinë e formimit të personelit dhe në një “kulturë të
mbrojtjes nga rrezatimi” që duhet të ruajë një vigjilencë pa të meta dhe kushte të
rrepta pune. (J. Vasc. et,al1994)
Një ekzaminim mjekësor i plotë praktikohet çdo 6 muaj për personelin që punon në
rrezatim jonizues. Të gjitha të dhënat arkivohen në një dosje mjekësore individuale,
që administrohet nga shërbimi i mjekësisë së punës. Një person kompetent duhet të
kontrollojë rregullisht mjediset / lokalet : debitin e ekspozimit rrethues (RPO).
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Përçapja ALARA
ALARA ka kuptimin As Low As Reasonably Achievable: aq e ulët sa është e mundur
në mënyrë të arsyeshme. Kjo përçapje që bëhet nga shumë institucione mjeksore,
synon të zvogëlojë ekspozimet e pacientëve dhe stafit çdo herë që është “e
arsyeshme” (d.m.th. teknikisht dhe financiarisht), ky parim përdoret edhe në rastet kur
rrezatimet në rastet konkrete janë shumë më të ulëta se normat e lejuara. Kjo përçapje
bën të mundur një ulje shumë të ndjeshme të dozave të marra nga personat e
ekspozuar profesionalisht.
Ajo duhet po ashtu të vihet në jetë për të përdorur doza rrezatimi minimale në
përputhje me cilësinë e ekzaminimit radiologjik dhe gamagrafik. Në radiologji duhen
kontrolluar në mënyrë periodike karakteristikat fizike dhe gjeometrike të tufës, të
kufizohet në minimum shtrirja gjeometrike, eventualisht të mbrohen me ekrane zonat
anatomike që nuk kanë të bëjnë me ekzaminimin. Në gamagrafi duhet përdorur
aktiviteti minimal i shënjuesit radioaktiv (shkurto sa të jetë e mundur kohën e
ekzaminimit). Në të gjitha rastet duhet këmbëngulur në nevojën e një kontrolli të
rreptë dhe periodik të cilësisë së pajisjeve.
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KAPITULLI IV
DOZIMETRIA NË RREZATIMIN JONIZUES, MADHËSITË DHE NJËSITË
MATËSE
Ky kapitull ka si qëllim të informojë rreth madhësive dozimetrike dhe aplikimet e
tyre , kryesisht për përdorimin e tyre në mjekësi.
4.1 Energjia e përthithur nga rrezatimet në lëndë
Rrezatimet jonizuese zotërojnë energji, të cilën si rezultat i bashkëveprimit me atomet
dhe molekulat e lëndës, ia trasmetojnë këtë energji lëndës. Pikërisht kjo energji e
rrezatimit që i trasmetohet lëndës, është shkaku i fillimit të trasformimeve fizike,
kimike dhe biologjike që ndodhin në lëndën e rrezatuar. Pra rrezatimi i një lënde sjell
efekte të ndryshme në të. Si rezultat i bashkëveprimit të rrezatimit gama me lëndën,
një pjesë e energjisë së rrezatimit gama transformohet në energji kinetike të grimcave
të ngarkuara dhe pjesa tjetër në energji të një rrezatimi sekondar elektromagnetik.
Dobësimi i rrezatimit gama në lëndë kryhet sipas një ligji eksponencial:
=

(4.1)

Ku dhe janë përkatësisht intensitetet e rrezatimit gama pas dhe para kalimit të
materialit me trashësi , kurse është koefiçenti i dobësimit të rrezatimit gama në
lëndë.
Koefiçenti linear i dobësimit të rrezatimit gama në lëndë ( ) paraqitet si shumë e dy
koefiçentëve:
µ = µ’ + µ˝

(4.2)

ku me µ’ është shënuar pjesa e koefiçentit linear të dobësimit që përcakton
transformimin e energjisë së rrezatimit gama në energji kinetike të elektroneve të
lëndës dhe µ˝ është shënuar pjesa e koefiçentit linear të dobësimit, që përcakton
transformimin e energjisë së rrezatimit gama në energji të një rrezatimi sekondar
elektromagnetik. Për dozimetrinë e rrezatimeve jonizuese, rëndësi ka pjesa e
koefiçentit linear të dobësimit që lidhet me trasformimin e energjisë së rrezatimit
gama, në energji kinetike të elektroneve të lëndës (µ’). Ky koefiçent është thuajse i
pandryshueshëm për një diapazon të gjerë të energjive të rrezatimit gama, dhe
konkretisht në intervalin e energjive 0,1
deri 3
.
Energjia e përthithur nga rrezatimet në lëndë përcaktohet si ndryshim ndërmjet
shumës së energjive të të gjitha elektroneve që hyjnë dhe që lindin në vëllimin në
shqyrtim, dhe shumës së energjive kinetike të elektroneve, që dalin nga ky vëllim.
∆ =(

+
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)−

′

(4.3)

Me
dhe ′’ janë shënuar përkatësisht shumat e energjive kinetike të elektroneve
që hyjnë dhe dalin në vëllimin që I nënshtrohet rrezatimit, kurse me
është shënuar
energjia kinetike e elektroneve që lindin brenda këtij vëllimi.
Energjia e përthithur e rrezatimit në lëndë, në rastin e përgjithshëm nuk është e
barabartë me energjinë kinetike të elektroneve, që çlirohen nga rrezatimi brenda një
vëllimi të dhënë. Nga kjo rrjedh se koefiçenti i transmetimit të energjisë së rrezatimit
në lëndë, jo në çdo rast karakterizon energjinë e përthithur të rrezatimit.

4.2 Energjia mesatare e jonizimit të lëndës
Energjia mesatare e jonizimit simbolikisht shënohet me
dhe përfaqëson
raportin e energjisë kinetike të elektroneve që krijohen në lëndë, me numrin e
përgjithshëm të joneve që formohen në të. Shprehja matematikore e energjisë
mesatare të jonizimit është:
=

(4.4)

Energjia mesatare e jonizimit për elektronet me energji të ndryshme dhe për gaze të
ndryshëm, luhatet në kufinjtë nga 27
deri në 42 . Për ajrin energjia mesatare e
jonizimit ndryshon nga 33
deri në 40 , me rritjen e energjisë së elektroneve nga
10
deri në 100
. Me tej ajo rritet ngadalë dhe për energjinë e elektroneve
1
merr vlerën 35 .
Dimë që energjia e përthithur nga rrezatimet në lëndë transformohet në energji
kinetike të elektroneve, energjia mesatare e jonizimit e rrezatimit gama dhe e
rëntgenit është e barabartë me energjinë mesatare të jonizimit të elektroneve, të
formuara nga ky rrezatim. Energjia mesatare e jonizimit e rrezatimit gama dhe e
rëntgenit për ajrin është e pandryshueshme dhe e barabartë me 34 , në një interval
të gjerë të energjive që shkon nga 20
në 3
. Energjia mesatare e jonizimit e
thënë ndryshe, është energjia e humbur e rrezatimit rënës, energji e cila harxhohet në
formimin e një çifti jonesh në lëndën e rrezatuar. Formimi i një çifti jonesh në ajër që
rrezatohet nga rrezatimi gama ose rëntgen kërkon një energji prej 34 .
4.3 Doza e përthithur
Doza e përthithur është një nga madhësitë themelore të dozimetrisë. Ajo shërben për
vlerësimin e shkallës së veprimit të rrezatimeve jonizuese në një lëndë,(K.Dollani
2007),. Doza e përthithur shënohet me simbolin dhe është raporti i energjisë së
përthithur nga rrezatimet në një element vëllimor të caktuar lënde, me masën e lëndës
të caktuar së këtij vëllimi. Në qoftë se në elementin vëllimor të rrezatuar ndodhet
masa e lëndës e barabartë me
dhe në të është përthithur energjia mesatare e
rrezatimeve, e barabarte me
, doza e përthithur matematikisht shprehet me
relacionin:
=
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(4.5)

Njësia matëse e dozës së përthithur në sistemin SI shprehet në xhaul për kilogram
[ ∙
]. Kësaj njësie të sistemit SI i është vënë emri
( ) dhe lidhja që
ekziston midis dy njësive është:
1

= 1 /

Doza e përthithur është një madhësi universale në fushën e dozimetrisë së
rrezatimeve, pasi ajo është e vlefshme për çfarëdo lloj rrezatimi dhe çfarëdo lloj
lënde. Për këtë madhësi ka kuptim të flitet dhe për fuqinë e saj, e cila quhet Fuqia e
dozës së përthithur dhe simbolikisht shënohet ’ , dhe është raporti i dozës së
përthithur
me intervalin e kohës , gjatë të cilit është dhënë kjo dozë.
Shprehja matematikore e fuqisë së dozës së përthithur është:
(4.6)

′=

Njësia matëse e fuqisë së dozës së përthithur është [ ∙
·
] ose [ ∙
]. Si
njësi e parë e dozës së përthithur ka shërbyer rad-i që është shprehur në erg për gram:
1

= 100

/

Duke patur parasysh lidhjet që ekzistojnë midis njësive erg dhe xhaul, si dhe ndërmjet
gramit dhe kilogramit, vërtetohet që:

1

= 100

4.4 Doza e Ekspozimit
Doza e ekspozimit ose thjeshtë ekspozimi, shërben për të karakterizuar nga ana
sasiore vetëm rrezatimin X dhe gama, dhe bazohet në aftësinë e këtyre rrezatimeve
për të jonizuar ajrin. (K.Dollani 2007) Doza e ekspozimit që shënohet me X, është
raporti i ngarkesës elektrike
, e cila formohet në një vëllim elementar të ajrit, me
masën e këtij vëllimi
. Shprehja matematikore e dozës së ekspozuar është:
=

(4.7)

ku
është vlera absolute e ngarkesës së përgjithshme të joneve të të njëjtës shenjë të
prodhuar në ajër, kur të gjitha elektronet e lindura nga fotonet në një element vëllimor
të ajrit që ka masën dm, janë frenuar plotësisht në të.
Njësia matëse e dozës së ekspozimit në SI është kulon për kilogram [ ∙

].

Njësia e ekspozimit mund të konvertohet në njësinë e dozës së përthithur për ajrin,
duke ditur ngarkesën elektrike të një joni = 1.6 · 10
dhe energjinë mesatare
për formimin e një çifti jonesh në ajër
= 34 .
Si njësi ekspozimi për një kohë të gjatë është përdorur rëntgeni (R).
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Lidhja midis rëntgenit dhe greit është përcaktuar me anë të llogaritjeve të thjeshta dhe
rezulton e barabartë me:
1

= 8.8

= 0.0088

(4.8)

Njësia e rëntgenit (R) lidhet me njësinë e ekspozimit në sistemin SI si më poshtë:
1R=2.58·10-4 C/kg
Edhe për dozën e ekspozuar futet kuptimi i fuqisë së dozës së ekspozimit ose fuqia e
ekspozimit ′, me të cilën kuptohet raporti i ekspozimit
me intervalin e kohës
gjatë të cilit është kryer ky ekspozim:
(4.9)

=

Njësia matëse e fuqisë së ekspozimit është [ ∙

∙

].

4.5 Kerma
Kerma është madhësia fizike, e cila përfaqëson raportin e shumës së energjive
kinetike fillestare të grimcave jonizuese, që çlirojnë rrezatimet indirekte jonizuese në
një vëllim të caktuar të lëndës, me masën e këtij vëllimi. Rrezatime indirekte
jonizuese janë rrezatimet elektromagnetike dhe neutronike. (K.Dollani 2007) Kerma
është shkurtimi i emërtimit: ’Energji kinetike e lëshuar në lëndë’ (Kinetic Energy
Released to Matter) dhe simbolikisht shënohet me .
=

(4.10)

Njësia e kermës është e njëjtë me atë të dozës së përthithur [ ∙
] ose Gray ( ),
por ndryshimi qëndron në faktin që kerma lidhet me energjinë kinetike fillestare të
grimcave jonizuese, të çliruara në lëndë nga rrezatimet, ndërkohë që doza e përthithur
karakterizon energjinë e përthithur në lëndë nga rrezatimet. Vlera e kermës mund të
ndryshojë nga ajo e dozës së përthithur, në varësi të faktit se grimcat jonizuese të
krijuara në lëndë, e shpenzojnë energjinë e tyre plotësisht ose pjesërisht brenda
vëllimit të lëndës, në të cilën ato u krijuan. Në këtë rast vlera e kermës është e njëjtë
me atë të dozës së përthithur.
Në rastin kur energjia e grimcave të ngarkuara të krijuara në lëndë shpenzohet
plotësisht brenda vëllimit të lëndës në të cilën ato u krijuan, vlera e kermës është e
barabartë me atë të dozës së përthithur, në të kundërt vlera e kermës është më e madhe
se vlera e dozës së përthithur.
Edhe në këtë rast, ka kuptim të flitet për fuqi të kermës e cila simbolikisht shënohet
′. Fuqia e kermës përfaqëson gjithashtu raportin e sasisë elementare të kermës
,që krijohet gjatë intervalit të kohës , me këtë interval. Shprehja matematikore e
fuqisë së kermës është:
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′

(4.11)

=

Njësia matëse e fuqisë së kermës është [ ∙

∙

] ose [

∙

].

Lidhjet ndërmjet dozës së ekspozimit [ ∙
], dozës së përthithur
dhe kermës [ ∙
] jepet nga shprehjet e mëposhtme:
=

=

Ku me

·

[ ∙

[ ∙

·

[ ∙

]

(4.12)

]

]

(4.13)

është shënuar energjia mesatare e jonizimit të gazit.

4.6 Transferimi Linear i Energjisë dhe Faktori i Cilësisë
Transferim Linear i Energjisë (LET - Linear Energy Transfer) TEL quhet sasia e
energjisë që pjesëza rënëse i transferon mjedisit/lëndës në çdo njësi gjatësie të
trajektores së saj. Transferimi linear i energjisë së një materiali për një grimcë të
ngarkuar shënohet simbolikisht me , dhe llogaritet nga raporti i energjisë mesatare
të humbur nga grimcat pas bashkëveprimit me elektronet, gjatë kalimit të një
distance në këtë interval të distancës. (K.Dollani 2007)
Shprehja matematikore e transferimit linear të energjisë është:
(4.14)

=

Njësia matëse e transferimit linear të energjisë është [ ∙
], ndërsa kur energjia
jepet në , njësia matëse e transferimit linear të energjisë do të jetë [ ∙
].
Faktori i cilësisë në një pikë të indit biologjik jepet me shprehjen matematikore:
= ∫ ( )

(4.15)

ku është doza e përthithur në atë pikë të indit,
është shpërndarja e dozës sipas
transferimit linear të energjisë , ( ) është faktori i cilësisë i pikës në studim.
Integrimi kryhet për shpërndarjen

, që i detyrohet të gjitha grimcave të ngarkuara.

( ) vlerësohet:
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1
0.32 ÷ 2.2
( ) = 300

Ku

10 <

< 10
< 100

(4.16)

> 100

është shprehur në [µ ].

Vlera e faktorit të cilësisë , përcaktohet nga Komisioni Ndërkombëtar për Mbrojtjen
nga Rrezatimet (KNMR). Këto vlera varen nga tipi i rrezatimit dhe kanë si qëllim të
nxjerrin në pah, rrezikun që ato paraqesin ndaj njerëzve, kur ata ekspozohen ndaj
rrezatimeve te niveleve të ulëta. Faktori i cilësisë është pa përmasa.

4.7 Doza ekuivalente
Në lëndët e rrezatuara ndodhin efekte të ndryshme në sajë të rrezatimit. Këto efekte
janë gjithmonë në përpjestim të drejtë me dozën e përthithur prej asaj lënde.
Ky pohim është i vërtetë edhe për materialet biologjike, por këto efekte përveç dozës
së përthithur varen dhe nga lloji i rrezatimit që përthithet prej tyre. (K.Dollani 2007)
Për të krahasuar madhësinë e efekteve në varësi të llojit të rrezatimit, nga ana sasiore
është futur kuptimi i dozës ekuivalente, që nuk është gjë tjetër veçse krahasimi mes
dëmtimit të shkaktuar në indin biologjik nga një rrezatim i çfarëdoshëm, me atë të
shkaktuar nga rrezatimi gama ose nga rrezatimi X, për të njëjtën dozë të përthithur.
Simbolikisht doza ekuivalente shënohet me
përthithur ( ) me faktorin e cilësisë ( ).

, dhe jepet si produkt i dozës së

Shprehja matematikore për këtë dozë është:
=

∙

(4.17)

Dimë që faktori i cilësisë është pa përmasa, nga relacioni matematikor nxjerrim që
doza ekuivalente ka njësitë matëse të dozës së përthithur, që është xhaul për kilogram
[ ∙
] në sistemin SI, por kësaj njësie në rastin e dozës ekuivalente i është dhënë
një emërtim i posaçëm që është Zivert (Sievert) dhe shënohet .
1

= 1 /

Vlera e dozës ekuivalente është e barabartë më atë të dozës së përthithur vetëm kur
faktori i cilësisë ka vlerën 1 pra = 1.
Në bazë të dozës ekuivalente janë përcaktuar edhe madhësi të tjera si doza efektive, e
cila është e lidhur me faktorët e cilësisë që lidhen me organet e trupit që është
rrezatuar. Kjo madhësi përdoret për të përcaktuar atë që quhet doza kufitare, e cila
shërben për vlerësimin e dozës së marrë nga individi për një interval të caktuar kohe.
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Për të përcaktuar në mënyrë të drejtëpërdrejtë dozën ekuivalente efektive,
shfrytëzohen matjet e dozës mjedisore në njësi rëntgen, të cilat trasferohen në njësi
doze ekuivalente.
Me llogaritje të thjeshta është gjetur lidhja që ekziston ndërmjet njësive matëse të
Zivertit dhe Rëntgenit dhe është:
1
= 100
(4.18)
ku me simbolin

është shënuar njësia e Rëntgenit.

Në mënyre analoge si për dozën e perthithur dhe dozën e ekspozimit, edhe për dozën
ekuivalente futet kuptimi i fuqisë së saj. Fuqia e dozës ekuivalente shënohet
simbolikisht ′ , dhe është raporti i ndryshimit të dozës ekuivalente ( ) gjatë
intervalit të kohës , me këtë interval.
Shprehja matematikore e fuqisë së dozës ekuivalente është:
′

(4.19)

=

Njësia matëse e fuqisë së dozës ekuivalente në sistemin SI është [ ∙
Zivert për sekondë [ ∙
].

∙

] ose

Doza që pacientët marrin gjatë ekzaminimeve radiologjike, është një komponent i
veçantë i rrezikut potencial, që krijohet nga ekpozimi ndaj rrezatimit.(Faulkner K et
al. 1986) Dozat specifike të organeve dhe doza efektive konsiderohen gjerësisht si
masa më e mirë e këtij risku. Por përcaktimi i dozës efektive nuk është i lehtë, dhe për
këtë studim kërkohet një përafrim më pragmatik ndaj dozës. Për këtë arsye madhësia
e dozës së zgjedhur, duhet të jetë e thjeshtë për t`u matur, të lejojë matje direkte në
pacientë gjatë ekzaminimeve dhe të jetë përfaqësuese ose e lidhur me dozën që marrin
pacientët, si dozë në organe ose dozë efektive.

4.8 Lidhja midis ekspozimit dhe dozës së absorbuar
Aspekti i dytë i matjes së rrezatimit është gjetja e dozës së absorbuar ose sasisë së
energjisë të depozituar në lëndë. Në drejtim të dëmit biologjik të shkaktuar nga
rrezatimi jonizues kjo është më e rëndësishme se ekspozimi nga rrezatimi.
Njësia e dozës së absorbuar është siç e kemi thënë Gray [
1[

]=1[ ∙

], ku

].

Ndërsa ekspozimi nga rrezatimi i referohet jonizimit në ajër, doza apo energjia e
absorbuar nga rrezatimi mund të shprehet në çdo material. Llogaritja e dozës p.sh. në
indin e butë kur ekspozimi ndaj rrezatimit në ajër është i njohur, mund të trajtohet si
problem në dy faza. Njëra fazë është kalimi nga ekspozimi në ajër, në dozën në ajër
dhe faza tjetër kalimi nga doza në ajër në dozë në ind.
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4.9 Kalimi nga ekspozimi në ajër në Dozë në ajër
Një term që po përdoret gjithnjë e më tepër në dozimetrinë e rrezatimit është
KERMA. Duhet patur parasysh specifikimi i materialit ku ndodh. Shënojmë që
KERMA nënvizon kalimin e energjisë nga tufa e pjesëzave jonizuese indirekte
(fotone X ose gama) në mënyrë që të krijohen elektrone sekondare. Doza e absorbuar
lidhet me ato elektrone që e depozitojnë energjinë e tyre në mjedis.

Ka dy arsye pse KERMA në ajër (

) është e ndryshme nga doza në ajër (

).

Së pari, një pjesë e energjisë së elektroneve sekondare mund të rrezatohet si
bremsstrahlung.
Së dyti, numri i çifteve të joneve që çlirohen në çdo kilogram ajër i shumëzuar me
energjinë që kërkohet për formimin e një çifti jonesh ( ) , është i barabartë me
energjinë e larguar nga fluksi rënës. Termi i parë është ekspozimi nga rrezatimi ( )
dhe i treti është KERMA.
( ∙
M.q.se

=

)∙

( ∙

)=

( ∙

)

(4.20)

, kemi dozën:
( ∙

)= ( ∙

) ( ∙

)

Energjia për të formuar një çift jonesh është afërsisht 34 [ ∙
rrezatimit me interes në radiologji. Para:
(

) = 34 [ ∙

]

(4.21)
] për gjithë tipet e
(4.22)

4.10 Ekspozimi i Pacientit
Në të gjitha metodat e imazhit mjekësor kemi depozitimin e një forme të energjisë në
trupin e pacientit. Megjithëse sasia e kësaj energjie është relativisht e vogël, ajo duhet
marrë në konsideratë kur kryhen ekzaminime diagnostike dhe terapeutike në
angiografi.( Neuri Antonio Lunelli,et, al 2013) Pacientët që kryejnë ekzaminime me
rrezatim X i nënshtrohen një diapazoni të gjerë nivelesh të rrezatimit. Më poshtë do të
listojmë faktorët që ndikojnë në ekspozimin e pacientit dhe metodat që përdoren për
të përcaktuar vlerat e ekpozimeve të pacientëve. Faktorët kryesorë që ndikojnë në
ekspozimin e pacientit në procedurat radiografike, janë trashësia dhe densiteti që
varen nga pacienti, tensioni, rryma, koha dhe distanca fokus -lëkurë që përcaktohen
nga stafi mjekësor. Shumica e faktorëve me ndikim në ekspozimin e pacientëve,
ndikojnë gjithashtu edhe në cilësinë e imazhit të marrë.( Shope, T. et,al 1996) Në
shumë raste kur ekspozimi mund të zvogëlohet duke ndryshuar një faktor të caktuar,
cilësia e imazhit gjithashtu përkeqësohet. Prandaj objektivi gjatë kryerjes së
procedurave me rrezatimin X, është zgjedhja e faktorëve që sigurojnë një kompromis
të përshtatshëm midis ekspozimit të pacientit dhe cilësisë së imazhit.
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4.10.1 Matja e Dozës së Pacientit
Doza në sipërfaqen e hyrjes përcaktohet, si dozë e absorbuar në ajër në pikën e prerjes
së aksit të tufës X me sipërfaqen ballore të pacientit, përfshirë rrezatimin e prapa
shpërhapjes. (Vañó Carruana et. al 2013) Rekomandohet që matje direkte të dozave
në sipërfaqet e hyrjes, duhet të behen duke përdorur dozimetra TLD
(Thermoluminescent Dosimeter) të vegjël, të kalibruar në mënyrë të pavarur, dhe me
filma grafikromik. M.q.se TLD janë të vegjël dhe me numër atomik të vogël dhe filmi
grafikromik, po ashtu këto nuk ndikojnë në uljen e informacionit diagnostik dhe nuk
shkaktojnë shqetësim tek pacienti. TLD japin metodën më të drejtë dhe më të saktë të
matjeve dhe janë përdorur në shumë testime,(Hector Ferral,et,al. 2010). Disavantazhi i
tyre është vonesa ndërmjet ekspozimit dhe leximit, ngadalësimi në ekspozimin e
shumë pacienteve dhe pajisje e kushtueshme për leximin e TLD-ve. Metodë indirekte
është matja e rrezatimit nga dalja e tubit X në kushte të caktuara me anë të dhomave
të jonizimit me ajër, zakonisht si pjesë e kontrolleve të QC. Atëherë, doza në
sipërfaqen e hyrjes llogaritet duke ditur faktorët e ekspozimit, duke korrigjuar
distancën burim - lëkurë dhe prapa - shpërhapjen (backscattering) nga paciente, (Vano
E,at.al 1997). Metodat direkte është vështirë të zbatohen në sistemet e kontrollit
automatik, ku parametrat e ekspozimit nuk njihen.
4.10.2 Zvogëlimi i Dozës së Pacientit
Zvogëlimi i dozës ndaj pacientëve mund të arrihet me disa mënyra, por gjithnjë duhet
kujtuar se për të patur një imazh, pacientit i duhet dhënë një dozë, (Vano E,et.al
1998). Nëse doza zvogëlohet shumë, imazhi nuk do të përmbajë informacionin e
kërkuar dhe doza do të ishte e kotë, meqënëse përfitimi i pacientit nuk do të
kompensonte riskun prej saj.(R. Padovani et al.2008)
Disa nga faktorët që duhet të kemi parasysh për zvogëlimin e dozave të pacientëve
janë:
a) “Nivelet e investigimit”. Nivele të dozës së lëkurës ose prodhim dozësipërfaqe, të cilat nuk duhet të kalohen;
b) Kryerja e QC periodike të pajisjeve;
c) Monitorimi i procedurave egzaminuese të punës së mjekëve herë pas here, për
të rivlerësuar dozat e pacientëve dhe stafit.

4.11 Nivelet Diagnostike të Referencës (NDR)
Koncepti i Niveleve Diagnostike të References (NDR) u fut për herë të parë nga
ICRP në Publikimin 73. NDR synohet të jenë një mjet në mbrojtjen nga rrezatimet
jonizuese mjeksore dhe do të shërbejë për të ndihmuar në procesin e optimizimit të
ketyre rrezatimeve. Është kusht që kontrolle të dozës së rrezatimeve të kryhen në
aparatet X me qellim perdorimi në mjeksi. Vendosja e rezultateteve të NDR jep një
avantash për krahasimin e punës së stafit dhe cilësisë së pajisjeve. Qëllimi i këtyre
studimeve për optimizim e dozës së rrezatimit, është për të zvogëluar dozat e
pacientëve deri në nivelin e parimit ALARA.( ICRP.1990) Në ekspozimet mjekësore
në radiologjinë diagnostike kjo synon në zvogëlimin e dozës, pa kompromentuar
cilësinë e kërkuar të imazhit për diagnostikimin klinik që do të kryhet. Në radiologjinë
intervenuese, efektet deterministike, si nekroza e lëkurës, janë vënë re në pacientë në
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procedura PTCA + STEND etj., të kryera në pajisje radiologjike që nuk i është kryer
kontrolli i cilësisë. Prandaj është e nevojshme të vendosen nivelet e referencës për të
identifikuar pajisjet radiologjike me doza të larta. Procesi i vendosjes së NDR
kërkon zhvillimin e protokolleve të kontrolleve të vazhdueshme për kontrollin e
cilësisë (consistency check) për radiologjinë, (R. Padovani et al.2008),. Këto teste
kryhen përveç matjeve për dozat e pacientëve dhe për funksionin normal të
parametrave fizikë të pajisjes. Testet janë një pjesë e programit për testimin e
pranimit dhe komisionimit të pajisjeve të reja radiologjike dhe të kontrollit të cilësisë
së pajisjeve në mënyrë periodike sipas standarteve të BE .
Objektivi i NDR është të ndihmojë në shmangien e dozave të rrezatimit të pacientit,
kur ato nuk kontribuojnë në qëllimet klinike për detyrën e imazhit mjekësor.

4.12 Mbrojtja e Stafit
Stafi radiologjik ka interes për të mbajtur dozën tek pacientët, sa më të ulët sepse në
parim edhe doza që ata marrin është në përpjestim me dozën e pacientit. (Marshall N.
et,al 1995) Me gjithë fuqitë e dozave të larta të prodhuara nga aparatet diagnostike X,
dozat që merr stafi mund të jenë shumë të ulta, duke zbatuar disa masa të thjeshta
parandaluese. Doza e marrë është e barabartë me fuqinë e dozës shumëzuar me kohën
e ekspozimit, kështu që mund të kemi zvogëlim të fuqisë së dozës, ose të kohës së
ekspozimit. Rrezatimi i shpërhapur është prezent gjithnjë gjatë punës së burimit X,
kështu që mbrojtja nga shpërhapja është e rëndësishme për stafin.
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KAPITULLI V
VLERËSIMI I METODAVE PËR MONITORIMIN
SIPËRFAQEN
HYRËSE
TË
PACIENTIT,
NË
INTERVENUESE DHE CT

E DOZËS NË
PROCEDURAT

Procedura RI në fluoroskopi është një ekzaminim diagnostikues dhe terapeutik, ku
shihen enët e gjakut, të zemrës ose të trurit dhe pjesëve periferike, nëse janë të
kalçifikuara ose jo. Nëse rezulton një ngushtim i vogël dhe nga mjekët shihet
mundësia e vendosjes së stendave ose balonave, atëherë veprohet, dhe si pasojë
shmangim nevojën për operacione kirurgjikale të komplikuara, duke çuar në daljen
dhe shërimin sa më të shpejtë, e pa dhimbje të pacientit. Referuar këtyre cilësive këto
procedura po bëhen më të përdorurat. Por problematika kryesore që ka lindur në këto
procedura është monitorimi i dozës së pacientëve, pasi pacientët ekspozohen në një
shkallë të lartë, në zona të veçanta dhe për kohë të zgjatura. Si pasojë rritet mundësia
për të shkaktuar dëmtime në lëkurë, pra të një ekspozimi të madh nga rrezatimi X të
pacientit. Si rregull, dëmtimet e lëkurës të shkaktuara nga rrezatimi, duhet t`i
raportohen prodhuesit të pajisjes përmes një formulari të detyrueshëm, për prodhuesit
dhe përdoruesit. Nëse këto pajisje nuk janë të pajisura me aparat DAP të instaluar në
brendësi, duhet të vlerësojmë dozën e ekspozimit. Pavarësisht kësaj, informacioni për
dozën e lëkurës së pacientit mbetet i kufizuar. Një numër rastesh të dëmtimeve të
rënda në lëkurë janë raportuar, gjë që tregon rëndësinë e teknikave të uljes së dozës
dhe të procedurave të monitorimit. Shkalla e dëmtimeve stokastike rritet me rritjen e
dozës së absorbimit dhe ka një nivel pragu, nën të cilin nuk ndodh asnjë efekt i
dukshëm. Mbi një dozë 2 Gy , një erithemë kalimtare mund të zhvillohet brenda pak
orësh nga procedura. Kjo erithemë është e përkohshme dhe mund të zhduket në një
ose dy javë. Dëmtime të lëkurës si : nekroza dermale dhe talangiectasis, ndodhin për
doza më të larta midis 12 Gy dhe 20 Gy, dhe megjithëse ka patur pacientë që kanë
marrë dëmtime të ndryshme në lëkurë për shkak të dozave të larta, shumë pacientë
kanë marrë ESD që janë shumë poshtë këtij niveli.
5.1 Procedurat e RI dhe CT
Ky punim u krye për të përcaktuar dozat e rrezatimit tek pacientët, në procedurat që
përdoren më së shumti në kardiologji dhe neurologji. Gjatë këtyre procedurave u
monitoruara me fluoroskopi dhe CT për diagnostikimet pediatrikë. Për pacientë, u
regjistruan tipi i procedurës, koha e fluoroskopisë dhe fuqia më e lartë e dozës së
dhënë, si dhe vlera e sipërfaqe-dozës gjatë të gjithë procedurës, e dhënë nga aparati
DAP në radiologjinë intervenuese dhe pacientë në CT pediatrikë me diagnoza të
ndryshme, ku u rregjistrua doza e pacientit, mosha, tipi i procedurës. (Faulkner K,
et,al1986). Kataterizimi i zemrës ka si procedurë, futjen e një kateteri në brendësi të
zemrës dhe manipulimit të tij, nëpërmjet skopisë, duke u futur në çdo dhomë të
zemrës, ose duke kaluar nëpërmjet defekteve të zemrës. (R. Padovani et al.2008)
Nga këto të dhëna, duke përdorur një model teorik, u vlerësua doza në sipërfaqen
hyrëse të pacientit dhe doza e shpërhapur (D) tek kirurgu operues. Procedurat që u
kryen më shpesh janë : kataterizime SAK stadi II dhe PTCA, e ndjekur nga raste në
neurologji, dhe raste diagnostike CT.
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Të gjitha rastet e diagnostikimin me CT janë për pediatrikët nga mosha 1- 14 vjeç.
Madhësitë dozimetrike që përdoren sot për të përcaktuar dozat e pacientit në
procedurat diagnostike, janë prodhimi dozë-sipërfaqe (DAP) që reflekton prodhimin e
kermës në ajër, (dozë e përthithur në ajër ), dhe madhësia e fushës së rrezitur tek
pacientët (siperfaqja e rrezitur). Duke përdorur këto njësi dhe koefiçentët e
përshtatshëm të kthimit, që varen nga madhësia dhe zona anatomike e ekspozuar,
mund të llogaritet doza efektive (E) dhe prej këtej risku për efekte stokastike të
rrezatimit (karcinogeneza dhe efektet hereditare). Për ekzaminimet që përdorin
fluoroskopinë dhe ndryshimet në zonën anatomike të rrezatuar, madhësia dozimetrike
më e përshtatshme dhe më lehtësisht e matëshme, është prodhimi dozë - sipërfaqe
(DAP), me kusht që aparati Angiograf të jetë i pajisur me një DAP metër, të futur në
ansamblin e kokës së tubit, (për ta mbrojtur atë nga goditjet), ose të inkorporohet
jashtë tij. Në CT pediatrike pajisja DAP është e instaluar .
Në lidhje me ekspozimin e personelit mjekësor, ky mund të bëhet me anë të
monitorimit duke përdorur dozimetra personale, që përdoren për të llogaritur limitet
vjetore të dozës për dozën efektive, për personat e ekspozuar profesionalisht (20
mSv/vit). Në CT për dozat e stafit nuk kemi probleme në monitorim, por në RI ky
është një problem i madh, pasi stafi është në ekspozim të drejtpërdrejtë, Në RI
pozicioni i një dozimetri personal ka rëndësi për të vlersuar dozat personale dhe
rekomandohet që dozimetri personal të vendoset mbi përparësen e plumbit, në nivelin
e kraharorit. Sidoqoftë në këtë mënyrë, leximi i dozimetrit personal jep gjithashtu një
vlerësim të përafërt të dozës, për gjithë pjesët e paplumbuara të trupit si faqet, sytë,
shpatullat, krahët dhe këmbët me përjashtim të duarve. Duart janë pjesa më e
ekspozuar e trupit, m.q.se ato afrohen shumë, disa herë futen në fushën e rrezatimit
dhe zakonisht janë të pambrojtura. Dorezat e plumbit nuk janë kaq praktike për të
lejuar manipulime të holla dhe ato mund të zgjasin kohën e procedurës duke rritur
kështu edhe dozën tek pacienti. Prandaj kur janë të pritshme doza të larta në duar,
dozimetra speciale (si dozimetër unazor) kërkohet të përdoren, për të qenë konform
vlerave limit të dozës ekuivalente për lëkurën (500 mSv/vit).
5.2 Aparaturat dhe Metodat
Në këtë punim janë përdorur dy aparate të firmës prodhuese Siemens Angiograf , një
aparat i firmës Philips, një aparat CT i firmës Siemens dhe një aparat DAP,
multimetër, fantoma PMMA, dhomë jonizimi pencel, fantoma TEST TOR dhe
GAMEX .
5.2.1 Aparati i CT i instaluar në pediatrinë QSUT-ë.
Eshtë përdorur një aparat CT Siemens i instaluar në QSUT në vitin 2013, i paraqitur
në fig.5.1 , i cili në QSUT përdoret në programin për diagnostikë pediatrike.
Ky punim ka si qëllim të kryejë QC dhe QA e një CT, për të pasur një investigim dhe
kontroll në parametrat e punës së CT , për të pasur një dozë sa më të vogël për
pacientët . Të gjitha matjet dhe të dhënat e pacientëve janë kryer në kabinetin e QSUT
në pediatri, ku është montuar pajisja CT, modeli: Siemens Somatom, vitit të
prodhimit 2007 me 32 slice në përdorim për pediatrikët, gjenerata e IV e dedektorëve.
Qëllimi i këtyre testimeve, është pranimi dhe verifikimi i parametrave të pajisjeve, në
përputhje me kërkesat e standarteve dhe specifikimeve të kërkuara nga prodhuesi dhe
BE.
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Figurë 5.1 Pamje e skanerit CT Pediatrik
Në CT, personeli nuk qëndron në zonën e kontrolluar, ku është ekspozimi i
drejtpërdrejtë. Teknologët dhe mjekët qëndrojnë në zonë të survejuar, ku është
montuar paneli i kontrollit të pajisjes dhe janë marrë të gjitha masat mbrojtese për
personelin. Gjithçka për panelin e kontrollit është ilustruar në figurën 5.2.

Figurë 5.2 Skaneri CT dhe paneli i kontrollit të ndarë me xham plumbi
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5.2.2 Pajisjet në radiologjinë intervenuese ( RI )

Për RI është përdorur një aparat angiograf Siemens, i paraqitur në fig.5.3, si dhe një
aparat angiograf Siemens, i procedurave neurologjike i paraqitur në fig5.4. Këto
pajisje shërbejnë për procedurat e kataterizimit të zemrës, të trurit si dhe pjesëve
periferike, që kryhen nën një monitorim të vazhdueshëm fluoroskopik. Këto pajisje
ofrojnë rregullim automatik të tensionit dhe rrymës së tubit fluoreshent, (sistem
automatik i kontrollit të ndriçimit), që varet nga zona anatomike e ekzaminuar,
trashësia e pacientit, dhe nga kontrolli i cilësisë që i kryejmë pajisjeve për të
plotësuar kriteret e imazhit të qartë për mjekun.

Figurë 5.3 Coroskop Top për procedurat e kardiologjisë.

Figurë 5.4 Angiograf që është përdorur në procedurat e neurologjisë.
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Në aparatin angiograf neurologji është i montuar aparati DAP, i cili shërben për të
dhënë informacion rreth produktit të dozë-sipërfaqes së ekspozuar. Në aparatin
Coroskop Top u montua nga jashtë, një aparat DAP dhe u morën të dhënat.

5.2.3 Pajisjet që shërbejnë për kryerjen e këtyre matjeve
Pajisjet që shërbejnë për të kryer këto matje janë :
1. Aparati DAP
Aparati DAP i cili përbëhet nga një dhomë jonizimi katrore dhe një Cp i tipit
DIAMENTOT E2, ku afishohen të dhënat për fuqinë e rrezatimit, si dhe
produki dozë-sipërfaqe të dhënë nga dhoma e jonizimit, është përdorur në
radiologjinë intervenuese .
2. Fantoma test Tore dhe pllakat PMMA
Kjo fantomë shërben për të dhënë informacion në lidhje me rezulucionin e
lartë dhe të ulët si dhe atë hapsinor.

Figurë 5.5 Pamje të aparatit DAP
3. Fantoma e CT-së ACR ( GAMMEX 464 )
Fantoma e CT-së ACR është projektuar për të shqyrtuar një gamë të gjerë të
parametrave të CT, siç janë:
-

Saktësia e pozicionimit
Saktësia e CT
Trashësia e imazhit
Rezolucioni i kontrastit të ulët
Rezolucioni i kontrastit të lartë
Uniformiteti (njëtrajtshmërinë) i numrit të CT
Zhurmat e imazhit
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Fantoma e CT-së , ACR (Gammex 464) është një fantomë solide që përmban katër
module dhe është ndërtuar kryesisht nga një material ekuivalent me ujin. Secili
modul është 4 cm i thellë dhe me një diametër prej 20 cm. Ka vijëzime të jashtme të
pikturuara me ngjyrë të bardhë, (për të pasqyruar trashësinë e prerjeve), në çdo modul
për të lejuar qëndërzimin e fantomës sipas drejtimit të boshteve aksiale (aksi - z),
koronare (aksi - y), dhe sagitale (aksi - x). Në fantomë janë edhe shënimet "HEAD",
"FOOT" dhe "TOP" për të ndihmuar me pozicionimin e saktë të saj për të bërë
interpretimin e të dhënave.

Figurë 5.6 Pamje e fantomës
Moduli 1: Përdoret për të vlerësuar pozicionimin dhe shtrirjen, saktësinë e numrit të
CT, dhe trashësinë e prerjes (slice). Materiali në sfond është ekuivalent me ujin. Për
pozicionimin, moduli ka një BBs çeliku me diametër 1-mm në aksin gjatësor (Z-aks)
në qendër të modulit, dhe në sipërfaqen e fantomës sipas pozicioneve të orëve 3, 6, 9
dhe 12 në një fushë pamjeje (19.9 cm). Për të vlerësuar saktësinë e numrit të CT, ka
cilindra me materiale të ndryshme: material imitues i kockave ("Bone"), poletileni,
material ekuivalent me ujin, akrilik dhe ajër. Çdo cilindër, përveç cilindrit të ujit, ka
një diametër prej 25 mm dhe një thellësi prej 4 cm. Cilindri i ujit ka një diametër prej
50 mm dhe një thellësi prej 4 cm. Për të vlerësuar gjerësinë e imazhit, përfshihen dy
platforma që përbëhen nga një seri telash të dukshëm me rritjen prej 0.5-mm të aksit z.

Figurë 5.7 Moduli 1 i fantomës
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Moduli 2: përdoret për të vlerësuar rezolucionin me kontrast të ulët. Ky modul
përbëhet nga një seri cilindrash me diametra të ndryshme, të gjitha me një ndryshim
prej 0.6% (6 HU) nga materiali i sfondit, që ka një numër të CT mesatarisht rreth 90
HU. Cilindri me kontrastin e sfondit është energjikisht i pavarur. Janë katër cilindra
për secilën nga diametrat e mëposhtëm: 2 mm, 3 mm, 4mm, 5mm dhe 6 mm.
Hapësira midis çdo cilindri është e barabartë me diametrin e cilindrit. Një cilindër me
diameter 25-mm është vendosur për të verifikuar nivelin e kontrastit midis cilindrit
dhe sfondit si dhe për të vlerësuar raportin kontrast-zhurmë.

Figurë 5.8 Moduli 2 i fantomës

Moduli 3: përbëhet nga një,material uniform ekuivalent me indet për të vlerësuar
numrin e unifromitetit të CT. Dy BBS shumë të vogla, (me diametër prej 0.28 mm
secila), përdoren për një përdorim opsional në vlerësimin e saktësisë së matjeve në
plan nga distanca. Ato mund të përdoren gjithashtu për të vlerësuar profilet e
ndjeshmërise së seksioneve.
Moduli 4 : përdoret për të vlerësuar rezolucionin me kontrast të lartë (hapësinorë).
Ajo përmban tetë modele shufrash të rezolucionit: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dhe 12 PP / cm,
secila e vendosur në një formë katrore me rreze 15 mm-X15-mm. Thellësia sipas aksit
Z e çdo shufre model është 3.8 cm, duke filluar nga ndërfaqja e Modulit 3. Modelet e
shufrave prej alumini sigurojnë një kontrast shumë të lartë me materialin e sfondit.
Moduli 4 gjithashtu ka katër rruaza (BBs) çeliku me diameter prej 1mm, siç është
përshkruar për Modulin 1.
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Figurë 5.9 Moduli 3 i fantomës

Figurë 5.10 Moduli 4 i fantomës
Kjo fantomë ka një Soft për të analizuar të dhënat, (Automated CT Software
Gammex 464-ACTS), si një opsion që mund të përdoret për të lehtësuar në masë të
madhe rregjistrimit e të dhënave, ruajtjen dhe krahasimin e tyre. Ai ndihmon
fizikanët mjeksorë duke i’u reduktuar në mënyrë të konsiderueshme kohën që
shpenzonin duke analizuar rezultatet e skanerit.
4. Fantoma PMMA dhe dhoma e jonizimit gishtëz (pencil) për CT
Fantoma PMMA (polymethylmethacrylate) dhe dhoma e jonizimit shërbejnë për të
matur tensionin, rrymën dhe dozën në CT. Fantoma është gjeometrikisht një cilindër
me dy diametra të përmasave kokë dhe trup me një material që i afrohet trupit të
njeriut me densitetin e tij, pra është ajo që zëvendëson pacientin. Materiali akrilik i
fantomës është një material plastik i pastër dhe ka formulën kimike (C5H8O2)n,
polymethylmethacrylate (PMMA). Ajo është e njohur edhe nën emrat: Lucite,
Plexiglas dhe Perspex. Dhoma e jonizimit na jep informacion duke u lidhur me
elektrometrin.

43

Figurë 5.11 Pamje e fantomës PMM Figurë 5.12 Pamje e dhomës së jonizimit pencil
5. TEST TOR 18
fantoma që shërbën për të kontrolluar rezolucionin e imazhin në fuoroskopi e në grafi
është e tipit Test TOR 18FG dhe u përdor për të monitoruar imazhin në RI. Kjo
fantomë është një objekt për testim rutinë që është projektuar për t'u përdorur shpejt
dhe me lehtësi në një periodicitet të rregullt (p.sh. javore / mujore) për të siguruar një
kontroll të vazhdueshëm të performancës të imazhit, veçanërisht aspektet të cilat janë
më të detyruar të përkeqësohen si psh. konturet, shkallët e grisë, etj. Pas një kontrolli
fillestar verifikohet shkalla e grisë në imazh, ndërsa cilësia e imazhit matet thjesht
duke numëruar numrin e detajeve të zbuluara dhe numri i bar-modeleve të zgjedhura
në imazh.

Figurë 5.13 Pajisja test Tor 18 e pozicionuar për kryerjen e testeve

6. Multimetër
Aparatura shumë funksionale model i tipit RMI 240 A (ose siç e quajmë ndryshe
multimetër) është një pajisje që njëherësh mat katër parametrat e sistemit të RX të
nevojshme për kontrollin e cilësisë.
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Figurë 5.14 Multimetri
Për të siguruar saktësi të lartë dhe riprodhueshmëri në matje, kjo paj
pajisje është
kalibruar në servisin e kalibrimit të universitetit të Wisconsinit. Për më tepër,
karakteristika të tilla si, rregulluesi automatik i përforcimit dhe detektorët e
shumëfishtë e optimizojnë këtë pajisje
pa
për çdo ekspozim. Kjo pajisje
isje bën matje të
parametrave funksionalë të makinës së RX,
RX kur ajo punon në regjimin
in e radiografisë
dhe skopisë. Kur makina e RX bën radiografi multimetri përdoret për të matur këto
parametra:
1)
2)
3)
4)

< kVp > - tensioni (efektiv dhe i pikut)
< RFE > - numër që tregon sasinë relative të rrezatimit që arrin filmin
< Rel mA/mAs > - vlera relative e rrymës dhe rrymë-kohës
kohës (mA/mAs)
< Time > - koha e ekspozimit në ms

Gjithmonë kësaj pajisjeje,
isjeje, sa herë
her që ndizet e vihet në punë i bëhet një “set
“set-up
exposure“. Gjatë kësaj procedure
procedure multimetri analizon rrezatimin X dhe përcakton
tipin e kurbës së gjeneratorit..

5.3 Procedura
ra e mbledhjes së të dhënave
Në këtë paragraf do të shpjegojmë
shpjegojm metodën që kemi zgjedhur për të mbledhur ttë
dhënat. Të dhënat për këtë studim i kemi mbledhur sipas tre objektivave që
që kemi në
shqyrtim.
- Procedura
ra e të dhënave QC në
n CT dhe RI.
RI
-Procedura e mbledhjeve të të dhënave për dozën e pacienteve në CT dhe RI.
- Procedura
ra e mbledhjes së të dhënave pë
për dozat e stafit.
Të treja këto kanë metodologji të
t ndryshme për marjen e të dhënave
nave dhe kontrollohen
parametra të ndryshëm, por qëllimi
q
i të trejave këtyre procedurave të mbledhjes ssë të
dhënave, është reduktimi sa është i mundur i dozave të rrezatimit si përr pacient
pacientë dhe
për stafin.
5.3.1 Procedura
ra e të dhënave QC në
n CT dhe RI
Lista e parametrave që përfshin QC (Quality Control), ndihmon që të jemi të sigurt
që, imazhet e marra
ra do të jenë me cilësi të lartë dhe pa harruar minimizimin e dozës
së ekspozimit të pacientit. Procedura
Procedura e QC, bën të mundur evidentimin e parametrave
që janë jashtë limiteve të përcaktuara nga prodhuesi dhe gabimet teknike
teknike të pajisjes,
pasi kjo gjë mund të çojë në marrjen e imazheve me cilësi jo të lartë dhe ekspozimin
me dozë më të madhe të pacientit.
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Te gjitha testet në këtë studim i janë referuar objektivit të parë të tij që janë kryerja e
testeve të kontrollit të cilësisë sipas përshkrimit të tyre në kapitullin II dhe janë
referuar në këto dy pika:
-Kontrollet e sistemit të prodhimit të rrezeve (tubin e rrezeve x)
-Kontrollet e parametrave fizike që karakterizojnë imazhin
Për QC kemi procedura të ndryshme në CT dhe në IR .

5.3.1.1 Procedura e të dhënave QC në CT
Për CT u krye kontrolli dozimetrik sipas kësaj procedure ku u matën doza në Ajër,
Koke , Abdomen (trup).
Dy janë metodat të cilat përdorëm për kryerjen e matjesë së dozave në CT pediatrike
në QSUT janë si më poshtë më poshtë:
Metoda e parë matjes së dozës në CT është :
Nga teoria dimë që CTDI ( Indeksi i Dozës në Tomografinë e Kompjuterizuar)
përkufizohet në këtë mënyrë:

z2

1
CTDI 
D(z) dz
nT z1

(mGy)
(5.1)

ku z1 dhe z2 jane kufijtë e integrimit përgjatë boshtit z. D (z) është kerma në ajër
përgjatë një hetimi të vetëm axial, n= numri i shtresave fituar njëkohësisht (n = 1 për
tomografi me një shtresë të vetme, n = 4 (për një tomografi me 4-shtresa, etj).
T = trashësia e shtresës ose amplituda e grupit të zbulimin në rastin e multi-shtresor
(për shembull kemi perdorur 5 mm për një përvetësimi 4 x 5 mm).
CTDI do të matet duke përdorur një dhomë jonizimi 10 cm të gjatë. Në këtë rast
formula ka limitet e sakta të integrimit, si z1 dhe z2 janë të barabartë me ± 5 cm
mbulojnë një gjatësi totale prej 10 cm dhe është shkruar zakonisht si CTDI100 ku,
poshtë shënuar tregon sipërfaqen, në të cilën integrimi është realizuar. CTDI100 do të
matet në mGy për një vlerë të caktuar të mAs ose ajo mund të normalizohet,
nCTDI100, dhe e matur në mGy / mAs. Matja e dozës do të kryhet sipas tabelës 5.1.
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Tabelë 5.1 Mënyra e matjes së dozave në CT dhe referenca e pranimit të këtij testi.
Pajisjet për
matjen e
dozës

Dhomë jonizimi me gjatësi 10cm, multimetër.

Procedura
që kryejmë
për të marrë
të dhënat

Procedura qendër detektor përdoret ku jemi brenda skanimit të
fushës, përafërsisht në boshtin e rrotullimit të aparatit.
Bëjmë disa skanime me vlera të ndryshme të trashësisë së
shtresës, duke e bërë të sigurt që seksioni në fjalë bie në gjysmën e
gjatësisë së pajisjes për matjen e dozës.

Vlerësimi i
të dhënave

Vlerat e marra duhet të krahasohen me vlerat e referimit ne testin e
pranimit te pajisjes kur është montuar dhe nga referencat e BE

Kriteret e
pranimit

Kriteri i pranueshmërisë që do të aplikohet është që indeksi dozë
në ajër në CT që do llogarisim duhet të jetë në kuadër të 20% të
vlerës së referencës marrë nga BE dhe QA për tipin e pajisjes së
CT.
Kontrolli dhe frekuenca e këtij testimi është:
Pranimi Test (të paktën 3 të trashësisë fetë);
Test i periodik (të paktën 3 trashësi shtresës);
Një herë në 3 muaj ose sa herë kemi mirëmbajtje.
Test i qëndrueshmërisë (një herë në 6 muaj për të paktën dy
trashësi të shtresës).

Kontrolli i
këtyre
matjeve

Metoda e dytë e përdorur për përcaktimin e dozës në CT, ofrohet për indeksin e
vlerësimit të dozës (CTDI) në një fantomë, për një shtresë, me anë të masave të
fantomës në qendër dhe në periferi të ndërmjetësuar nëpërmjet relacionit:

1
nCTDI w 
C

1

21
  CTDI100,c    CTDI100, p 
34 p

 3

( 5.2)

ku C (mAs) = I përdoret për skanim. CTDI100, c = CTDI matur në qendër të
fantomës nga detektor 100 mm gjatësi. CTDI100, p = CTDI matur në periferinë e
fantomës nga detektor 100 mm gjatësi, për secilin pozicion sipas sensit orar. Në
tabelën 5.2 përshkruhen pajisjet dhe koha e testeve për dozën në CT sipas metodës së
dytë .
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Tabelë 5.2 Mënyra e matjes së dozave në CT dhe referenca e pranimit të këtij testi.
Pajisjet

Dhomë jonizimi me gjatësi 10cm. Cilindra me material PMMA
(polymethylmethacrylate) me gjatësi 16 cm (për ekzaminim të kokës)
dhe 32 cm (për ekzaminim të trupit), në të cilën 5 vrima janë të
shpuara paralel me aksin e simetrisë të pajisjes testit dhe lokalizuar
në qendër , 1 cm nën sipërfaqen e fantomës dhe në intervale me njera
tjetrën në kënde 90 ° (në pozicionet orëshe 3, 6, 9, 12).

Procedura
që
kryejmë
për të
marrë të
dhënat

Bëjmë disa skanime në qendër dhe në fantomën PMMA për
pozicionet sipas orarit (3, 6, 9, 12) me vlera të ndryshme të trashësisë
së shtresës, duke u siguruar që seksioni në fjalë bie në gjysmën e
gjatësisë së pajisjes për matjen e dozës.

Vlerësimi
i të
dhënave

Vlerat e marra duhet të krahasohen me vlerat e referimit në testin e
pranimit të pajisjes kur është montuar dhe nga referencat e BE

Kriteret e
pranimit

Kriteri i pranueshmërisë që do të aplikohet është që indeksi dozë në
ajër në CT që do llogarisim duhet të jetë në kuadër të 20% të vlerës
së referencës
Pranimi pajisjes (të paktën 3 trashësi të ndryshme prerjesh);
Test periodik (mënyra kokë dhe trup, të paktën 3 trashësi të
ndryshme prerjesh ). Një herë në 3 muaj ose sa herë kemi
mirmbajtje.
Test i qëndrueshmërisë (një herë në 6 muaj për të paktën dy trashësi
ndryshme prerjesh).

Kontrolli
i këtyre
matjeve

Kontrollet me fantomë për imazhin, i referohet përpunimit me softin IMAGE të
imazheve të marra sipas modaliteteve të caktuara.

5.3.1.2 Procedura e të dhënave per QC në RI.
Për shkak të rëndësisë dhe mënyrës specifike të procedurave në egzaminimet në RI
dhe duke ju referuar kohës së lartë të ekspozimit në procedurat RI do të zgjatemi më
shumë në detajet e kryerjes së testeve të kontrollit të cilësisë së pajisjeve të
angiografive.Testimi fillohet me kontrollet gjometrike të pajisjes angiograf si
mëposhtë:
a) Testet gjometrike
Me kontrollet gjometrike për RI do të kryejmë matje sa largësia tub-Receptor i
marrjes së imazhit dhe instrumenti që na duhet për këtë testim është një metër.
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Procedura e matjes është që me metër masim se sa është distanca në qendër të tubit
X dhe dedektorit të marrjes së imazhit. Nëse distanca receptor imazhi-tub X që
tregon paneli i kontrollit është e ndryshueshme nga ajo e matur, por brenda limitit,
ku limiti i pranimit është i tillë që ndryshimi vlerës së matuar me atë çfarë tregon
paneli i kontrollit nuk duhet të jetë më shumë se 5%, (referencë e marrë nga BE),. Ky
test kryhet në mënyrë të përsëritur 3 çdo tre muaj edhe në testet e pranimit.
Testi i dytë për kontrollet gjemetrike është matja e minimumit Distancë FokusLëkurë, që shërben për dozat e pacientëve dhe ka një rëndësi të madhe për vlerësimin
e dozave. Procedura është e tillë: me metër masim se sa është distanca minimale
ndërmjet fokus dhe pika e qasjes maksimale me lëkurën e pacientit në rrezet hyrëse.
Vlerësimi minimum distancë fokus-të lëkurës nuk duhet të jetë më pak se 45 cm, në
përdorim normal të procedurave të RI, vlerë e vendosur kjo si referencë nga BE. Për
pajisje të lëvizëshme: radiografi apo aplikimeve gjatë operacionit, minimumi distancë
fokus-lëkurë është 20 cm. Ky test kryhet në mënyrë të përsëritur çdo 3 muaj edhe në
testet e pranimit.
b) Testet për mbrojtjen nga rrezatimi RPO
Ky test kryhet vetëm kur është instaluar pajisja ose kur ndërrohet tubi i rrezeve X.
Instrumenti që na duhet për të kryer këtë test është fletë me trashësinë e plumbit të
njohur, (0.5mm, në mungesë të Pb përdoren veshjet mbrojtëse të personelit), dhe një
dozimetër elektronik /survejmetër.
Procedura se si kryhet ky test është:Mbyllet sistemit të diafragmës, pra kolimimi 0
dhe të vendoset një trashësi prej Pb të paktën 20 HVL në qendër të sistemit të
diafragmuar, në mënyrë që të bëjë të parëndësishme ndonjë rishpërhapje të rrezatimit
nga ajo pikë. Matjet kryhen në distancë në 100 cm nga tubi i rrezatimit X, në
pozicione të ndryshme, (lart, poshtë, para, prapa, të drejtë),. Matjet kryhen me një
dozimetër elektronik që na jep fuqinë e dozës. Nga matjet e marra kryejmë llogaritjet
sipas formulës së mëposhtme për të llogaritur vlerën e “rrjedhjes” rrezatimit:
Rf = (5 * 3600) * Kmax / Mas

(5.3)

ku: = mAs intensiteti
Kmax = maksimalja e kermës në ajër e matur .
Vlerësimi i të dhënave të marra nga dozimetri është i vlefshëm kur matja kryhet në
kushte të tilla : distanca nga aparati”dozimetri elektronik “ tek tubi rrezeve X duhet
të jetë 1m, përafërsisht vleresohet në një sipërfaqe prej 100 cm 2 i cili ka dimension
linear i kalon 20 cm, fuqia e dozë nuk e kalon vlerën e kerma ajrit të barabartë me 1
mGy/h.
Në tubin e rrezatimit X, ushtrohet tension maksimal dhe me faktorët e ngarkesës, (I)
për të siguruar energji maksimale në një periudhë prej 1 orë, duke filluar nga tubi
ftohtë. (pra jo kur ai është në kohë të gjatë në punë),dhe nga rezultati i marrë nga
dozimetri elektronik verifikohet nëse kemi “rrjedhje” të rrezatimit.
Verifikimi për këtë test duhet të kryhet në mënyrën me modalitet fluoroskopy dhe
përsëritjet e këtij testi janë testet e pranimit për çdo dy vjet, ose kur ndërrohet Tubi.
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c) Kontrollet dozimetrike
Këto kontrolle përfshijnë disa parametra fizikë si: HVL , U , i , T etj .
Matja e HVL, (shtresës së gjysëmdobësimit): Matja e HVL (shtresës së

gjysëmdobësimit) dhe instrumentat që na duhen për këtë testim janë: fletë alumini
ose bakri me trashësi të ndryshme, dhomë jonizimi dhe multimetër. Procedura që
kryhet për matjen e HVL është një gjeometri e mirë, duke zgjedhur një vlerë të duhur
dhe një tension efektiv 80 kV dhe krahasuar me vlerat e përcaktuara nga standarti i
miratuar nga prodhuesi dhe BE. Kontrollet e HVL-së kryhen për çdo modalitet (të
fluoroscopy) në dispozicion të pajisjeve. Nëse nuk është e mundur për të përjashtuar
sistemin automatik të kontrollit të ekspozimit, trashësia e përdorur duhet të jetë e
pozicionuar në mes të detektorit dhe receptorit të imazhit për të marrë kV e kërkuar
dhe gradualisht zhvendoset në mes të tubit dhe masim dozën me dhomën e
jonizimit. Vlerësimi i të dhënave kryhet për Trashësi të shtresës së parë të Half-të
vlerës ku vlera e llogaritur për një tension të caktuar të tubit nuk duhet të jetë më pak
se ajo e dhënë në tabelën vijuese.
Relacioni midis HVL dhe kV është :
HVL = a (kV)² +b( kV) +c

(5.4)

Formula ku bazohemi në llogaritjet e HVL është :

2y
2y
x1 ln  2   x2 ln  1 
y0 
y0 


SEV 
y
ln  2 
 y1 

(5.5)

Ku X është trashësia e shtresës së Al së përdorur dhe y është doza e matur nga
multimetri. Tabela 5.3 paraqet të dhënat e kV me vlerën minimale të HVL (mm Al)
që duhet të kemi, në rastet kur është e nevojshme për të përcaktuar vlerën e trashësisë
së shtresës HVL Half-të vlerës. Për një tension tubi që nuk është përshkruar nga
prodhuesi dhe nuk kemi të dhëna, mund të kryejmë një interpolim linear ose
përllogaritje matematikore. Ky testim kryhet periodikisht dhe në testet e pranimit.
Tabelë 5.3 Vlerat e HVL sipas tensioneve, marrë nga BE
Tensioni në kV

Trashësia e HVL (mm Al)
Për pajisjet RI marrë nga BE

50

1.8

60

2.2

70

2.5

80

2.9
50

90

3.2

100

3.6

110

3.9

120

4.3

Saktësimi i tensionit: Saktësimi i tensionit është testi që u krye për të vlerësuar
tensionin e matur me atë të dhënë nga sistemi i kontrollit. Instrumentat për këtë testim
janë : dedektor/dhomë jonizimi, multimetër. Procedura kryhet në këtë mënyrë, për
një sërë vlerash te tensionit, që përdoren normalisht, kryhen matjet e vlerave të
ndryshme të tensionit të caktuar dhe krahasohen me vlerën e treguar nga pajisjet.
Vlerësimi i të dhënave duhet të jetë me diferencën ± 5% ,( reference nga BE ), nga
vlera nominale e treguar nga pajisjet. Ky testim kryhet periodikisht çdo 3 muaj dhe
në testet e pranimit.
Saktësimi i rrymës : Saktësimi i rrymës është test që u krye për të vlerësuar rrymën
e matur me atë të dhënë nga sistemi i kontrollit. Instrumentat për këtë testim janë
dedektor/dhomë jonizimi, multimetër. Procedura kryhet në këtë mënyrë, për një sërë
vlerash të rrymës , që përdoren normalisht, kryhen matjet e vlerave të ndryshme të
rrymës të caktuar dhe krahasohen me vlerën e treguar nga pajisjet. Vlerësimi i të
dhënave duhet të jetë me diferencën ±5%,( reference nga BE), nga vlera nominale e
treguar nga pajisjet. Ky testim kryhet periodikisht çdo 3 muaj dhe në testet e
pranimit.
Saktësimi i kohës: Saktësimi i kohës është test që u krye për të vlerësuar kohën e
matur me atë të dhënë nga sistemi i kontrollit. Instrumentat për këtë testim janë
dedektor/dhomë jonizimi, multimetër. Procedura kryhet në këtë mënyrë, për një sërë
vlerash që përdoren normalisht të kohës, kryhen matjet e vlerave të ndryshme të
kohës së caktuar dhe krahasohen me vlerën e treguar nga pajisjet. Vlerësimi i të
dhënave duhet të jetë me diferencën ±5%,( reference nga BE), nga vlera nominale e
treguar nga pajisjet. Ky testim kryhet periodikisht çdo 3 muaj dhe në testet e
pranimit.
Fuqia e Kermës në hyrje të receptorit të imazhit. Instrumentat që na duhen për
kryerjen e këtij testi janë: dhoma jonizimit; multimetër; fletë me trashësinë te
ndryshme bakrit. Procedura kryhet në këtë mënyrë:Vendosim filtrat e bakrit (1 ose
2 mm në mënyrë që të ketë një tension afër 80 kVp) në siperfaqen e ekspozuar të
pacientit dhe dhomën e jonizimit e vendosim që të jetë sa më pranë kësaj sipërfaqeje.
Nëse rrjeta dhe komponentët (poter )të tjerë që dobësojnë rrezeatimin nuk mund të
hiqet, kerma duhet të llogaritet duke e ditur faktorin e përthitjes të totalit të
komponentëve në drejtim të dhomës së jonizimit. Vlerësimi i të dhënave të këtij testi
është që fuqia e kermës në ajër nën fluoroskopi për një FOV e 25 cm nuk duhet të
jetë më i madh se 0.8 μGy/s, ( referencë nga BE për pajisjet RI),.
Për madhësi të tjera vlera e lejuar e dozës së hyrjes mund të përshtatet në proporcion
inversi të distancës. Në modalitetin grafi, vlera e fuqisë së dozës duhet të jetë më
pak se 0,2 μGy / shkrepje (frame ).Testi kryhet periodikisht çdo 3 muaj dhe në testet e
pranimit.
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Fuqia maksimale e kermës në ajër. Ky test kryhet për të vlerësuar funksionimin
dozimetrik të pajisjes. Instrumentat që përdorim për të marrë këto të dhëna janë;
dhoma e jonizimit dhe multimetër, fleta me trashësi të plumbit. Procedura e kryerjes
së testit është që të mbulojmë receptorin e imazhit me trashësi të Pb dhe në vlerë
maksimale të distancës në dispozicion në mes tubit X dhe receptori të imazhit kemi
FOV më të vogël, vendosim dhomën e jonizimit në një distancë prej 30 cm nga
detektori. Matet vlera e fuqisë së kermës në ajër për regjimin fluoroskopi . Vlerësimi
i të dhënave është vlera maksimale e kermës në ajër, në një distancë prej 30 cm nga
receptori i imazhit që duhet të jetë më pak se 100 mGy / min.
Testi kryhet periodikisht çdo 3 muaj dhe në testet e pranimit.
Doza e hyrjes Kerma e pacientit.Instrumentat: trashësia e PMMA (deri në 28 cm).
Instrumenta që na duhen: dhoma e jonizimit multimetër, fantoma për cilësinë e
imazhit (Leeds FG18). Procedura kryhet në këtë mënyrë: vendosim PMMA ku
qëndra e tyre përputhet me isocentrat e pajisjeve, duke e bërë të sigurt për të lënë një
boshllëk midis PMMA dhe shtratit të pacientit, kështu që mund të vendosim
detektorin në isocentër (mesi Trashësia e PMMA ) në mënyrë që të mund të vendosim
më pas, fantomën për cilësinë e imazhit. Mbahet një distancë prej 5 cm midis
sipërfaqes së sipërme të PMMA dhe receptorit të imazhit. Në modën fluoroscopy
duhet të përfshihen dy mënyra të përcaktuara përkatësisht: normale dhe me intensitet
të ulët, të aftë për të prodhuar kerma të ndryshme të përllogaritura në ajër në mënyrë
të tillë që vlerat në mënyrën e operimit në intensitet të ulët nuk do të tejkalojnë 50% të
vlerës së mënyrës së funksionimit normal. Vlera e kermës në input në një fantomë
PMMA me një trashësi prej 20 cm për mënyrën fluoroscopy të dozës të ulët, duhet të
jetë e rendit të 13 mGy / min, (të "niveleve të referencës në nivel evropian për
procedurat kardiake intervenuese" ),. Për studimet adekuate, grafi, norma e dozës në
hyrje të një pacienti tipik janë 0,10-0,30 Gy / min në 25 fram për sekondë, me një
fantomë prej PMMA nga 20 cm. Testi kryhet periodikisht dhe në testet e pranimit dhe
vizualisht sipas skemës së mësipërme.

d) Kalibrimi i sistemit matës DAP
Ky test është shumë i rëndësishëm për të vlerësuar pajisjen DAP të instaluar në
aparatin RI dhe të kemi një vlerë të saktë të produktit dozë-sipërfaqe për çdo
procedurë RI. Instrumentat që na duhen janë: dhomë jonizimi, materiale radiopake
(PMMA), apo sistem tjetër për matjen e zonës DAP i jashtëm. Procedura kryhet në
formë të tillë :të vendoset DAP në zonë që doza që mat detektori është plotësisht
brenda fushës së ekspozimit. Rregjistrohet vlera e dozës së marrë nga DAP i montuar
jashtë dhe krahasohet me vlerën në pajisjet në panelin e kontrollit. Nëse detektori
nuk është pozicionuar në pikë reference është e nevojshme për të optimizuar dozën si
një funksion i distancës. Matja e zonës në kulmin e detektorit realizohet duke
përdorur materialet radiopake. Shumëzojmë me vlerën dozës për zonën, kështu
marrim vlerën E DAP të matur. Krahasojmë vlerën e matur me atë të treguar nga
pajisjet ne panelin e kontrollit. Vlerësimi i të dhënave është që vlera e dozës
kumulative dhe DAP duhet të jetë e saktë brenda 50% (reference nga BE) .
Kontrolli bëhet periodikisht çdo 3 muaj dhe në testet e pranimit.
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e) Kontrolli i cilësisë së imazhit.
Ky testim ka si objekt rezolucionin e kontrastit të lartë, të imazhit dhe të kontrastit të
ulët, të cilët janë shpjeguar më poshtë.
Rezolucioni hapësinor, kontrast të lartë kryhet me anë të fantomës Test Object Leeds
FG18. Kjo procedurë ekspozon fantomën e pozicionuar siç tregohet në përshkrimin
në kapitullin II. Ky test, (kryhet çdo 3 muaj dhe në testin e testimit vjetor), kryhet
për të gjitha formatet në FOV dhe për të gjitha llojet e fluoroscopy dhe fluorografike
për vetëm 20 cm PMMA trashësi. Vlerësimi i të dhënave është se duhet të shohim
frekuencën më të lartë të linjave të dukshme, në mënyrë të veçantë në shumicën e
gjatësisë së tyre. Rezolucioni duhet të jetë të paktën 0,8 palë e vija për mm në një
madhësi terren të 30-35 cm. Për madhësinë terren të 23-25 cm dhe 15-18 cm,
përkatësisht, këto vlera janë 1,0 dhe 1,4 vija për mm.
Rezolucioni hapësinor, kontrast të ulët kryhet me anë të fantomës :Test Object Leeds
FG18. Kjo procedurë ekspozon fantomën e pozicionuar si tregohet në përshkrimin e
kapitullit II, Në testin vjetor ky testim kryhet për të gjitha modalitetet dhe fov, llojet
e fluoroscopy dhe fluorografike për vetëm 20 cm PMMA. Vlerësimi i të dhënave
kryhet duke lexuar numrin e detajeve të dukshme veç e veç në fantomë nga imazhet e
marra. Pragu kontrast në funksionimin automatik të vlerësuar nga imazhi në monitor,
duhet të jetë 4% ose më pak, (reference nga BE).

5.3.2 Procedura e mbledhjes së të dhënave për dozën e pacientëve.
Për të mbledhur të dhënat për dozat e pacientëve, në fillim duhet të kemi të qartë të
dhënat e pajisjes, kështu duhet të kryejmë këto teste. Ka një sërë mënyrash të
propozuara në literaturë për të matur dozën e pacientit. Rruga më direkte dhe më e
thjeshtë është matja e produktit dozë-sipërfaqe (DAP), duke vendosur një dhomë
jonizimi në sipërfaqe të madhe në kokën e një tubi X. Kjo lejon një njohje të
menjëherëshme të dozës së rrezatimit që ka marrë një pacient në çdo kohë. Kjo është
edhe mënyra që kemi përdorur në këtë studim për mbledhjen e të dhënave për dozën e
pacientëve. Llogaritjet teorike Monte Karlo të përdorura në fantomë matematike,
përdoren për të vlerësuar dozat në organe, metodë kjo e përdorur për dozat në CT
pediatrike. Por nga ana tjetër, numri i madh i ndryshimeve potenciale e bën metodën
Monte Karlo gjithashtu te pasigurtë. Per teknika të thjeshta IR, kombinuar me numet
të kufizuar të projektimeve, matjet e e dozës në organe brenda fantomit Rando mund
të jenë mjaft të sakta. Dozat e organeve mund të përdoren më tej për të vlerësuar
dozën efektive (E), që është një masë e riskut për pacientin. Megjithatë duhet theksuar
se kjo metodë zbatohet vetëm në rastet klinike të zakonshme dhe me staf të trajnuar
mirë, ku koha e fluoroskopisë ka një vlerë mesatare. Të dhënat në këtë studim për
ekspozimin në radiologjinë intervenuese, janë marrë për 10000 pacientë të cilët
kishin procedura të ndryshme diagnostikimi dhe terapie me vëzhgim fluoroskopik.
Për secilin pacient, është shënuar mosha, pesha, tipi i procedurës, koha e
fluoroskopisë, vlerat më të larta të tensionit dhe e mesme e tensionit, fuqia e dozës si
dhe vlera e produktit dozë-sipërfaqe e marrë nga aparati DAP dhe koha e
fuoroskopisë. U morën këto të dhëna për pacientë pediatrik të grup moshës nga 1-14
vjeç që iu nënshtruan diagnostikës me CT ku u shënua DAP koha e ekspozimit.
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U matën dozat për egzaminimet e kokës, abdomen dhe ajër. Theksojmë që para
kryerjes së këtyre matjeve janë kryer procedurat e QC në CT dhe RI duke ju referuar
protokolleve të QC që kemi sqaruar në kapitullin e II-të.
5.3.3 Procedura e mbledhjes së të dhënave për dozat e stafit.
Dozat e stafit në kabinetet e RI dhe të CT janë vlerësuar nga mesatarja e matjeve të
TLD sipas matjeve dy mujore, dhe është bërë mestarizimi i dozave vjetore për vitet
2011-2014 . Për RI u përdor dhe monitorimi sipas dozave të pacientëve ku u
mblodhën të dhënat sipa këtij monitorimi të paraqitur mëposhtë.
Data :

Inicialet pacientit :

Procedura :PTA+STEND

TV

d2
DET
d1

MR
Lartesia e shtratit
kV max, mes
Pozicioni I kokes

80 cm
78kV, 70kV
PO
90 %

JO
10 %

Kendi I rrotullimit

25-30 nga e majta

d1 (dist pc-operator
orizontalisht )

35cm

d2 (TLD-pacient
horizontalisht )
Distanza d3 (tub- shtrat )

d3

40cm
40cm
30cm
50cm

DAP totale (µGym)

26518.1

Koha tot flou (min )

11:36

%prania e inf

70%

Distanca mesatare nga
pacienti .

2-3m

%prezenca e teknikut

2%

Distanca mes nga
pacienti

2m

60%
30%
10%

Shenime : I max= 234mA
I mes =120mA

Figurë 5.15 Skema e mbledhjes së të dhënave për dozën e stafit në radiologji
intrevenuese.
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KAPITULLI VI
REZULTATE DHE DISKUTIME
Në këtë kapitull janë paraqitur rezultatet dhe diskutimet sipas tre objektivave që
kishte ky studim.
6.1 Të dhënat e mbledhura nga QC në CT ku janë kryer të gjitha testet e
përshkruara në kapitullin II për QC
QC në radilogjinë diagnostike është bazuar në funksionimin e saktë të pajisjes, por ka
si mangësi numrin e fizikanëve mjeksore për të kryer këto teste dhe numri i
parametrave që duhet të testohen (QC) në pajisjen CT dhe RI është mjaft i madh. QC
konsiston në 3 elementë kryesore, d.m.th. kërkesat diagnostike, kriteri për dozën e
rrezatimit për pacientin dhe shembullin e një teknike të mirë radiologjike. Dozat e
pacientëve probabilisht do të rriten nëse pajisja tregon deformime në cilësinë e
imazhit. Për më tepër, tendenca për përmirësimin e cilësisë së imazhit prodhon një
zhvendosje graduale drejt mënyrave të përftimit me pak zhurmë. Kjo ndodh edhe nëse
pajisja X ose rrjeti i imazhit shfaq anomali. P.sh. kur përforcuesi i imazhit ka një
faktor të ulët konvertimi, një fuqi doze më e lartë në hyrje të tij do të kërkohet dhe
dozat e pacientit do të rriten për pasojë.
6.1.1 Rezultatet e cilësisë së imazhit në CT.
Në këtë test është aplikuar tensioni 130 kV, rryma e aplikuar 137 mA, dritarja 280 ,
pozicioni gjometrik i fillimit të imazhit slice -517.5 , gjerësia e prerjes 10.0 mm.
Referuar programit të fantomës GAMEMX rezulton që vendosja e gjerësisë së
dritares është e saktë, por niveli nuk është rregulluar në mënyrë që të lejojë
rezolucionin me kontrast të lartë hapësinor.

Figurë 6.1 Verifikimi i kontrastit të lartë në CT
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Figurë 6.2 Verifikime për cilësinë e imazhit.
Siç duket dhe në figurën 6.2 për sa i përket kontrastit të pesta shufrat duken në
mënyrë të qartë, numri i CT është brenda rangut të rekomanduar, verifikuar nga
programi, pozicionimi i tyre është i rregullt dhe konturet janë mjaft të dallueshme,
pra është një konturim i saktë. Këtu mund të përcaktojmë me saktësi që trashësia e
prerjeve është 1 mm. Duken në mënyrë të qartë të katërt BBs të cilët kanë të njëjtin
shkëlqim. Në figurën 6.3 paraqitet testi i uniformitetit të imazhit që rezulton i saktë.

Figurë 6.3 Verifikimi i uniformitetit dhe zhurmave të imazhit në CT.
Në figurën 6.4 janë paraqitur të dhënat e numrit të CT ku korrespondon me pozicionin
qëndror, që tregon se kemi saktësi në numrin e prerjeve që kryen CT dhe ato çfarë
japin nga paneli i kontrollit.
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Profili ndjeshmërisë
165
160
Numri mes CT

155
150
145
140
135
130
125
120
-8.69

-5.79

-2.90

0.00

2.90

5.79

8.69

Pozicioni qëndror i trashësisë së prerjeve

Figurë 6.4 Verifikimi i pozicionit qëndror në funksion të numrit të CT.

6.1.2 Matja e dozës në CT
Një tjetër parametër për përcaktimin e cilësisë së punës në CT është matja e e dozës
në CT. Për këtë test janë përdorur aparatet e përshkruara në kapitullinV dhe testet
janë kryer sipas përshkrimit në kapitullin II .
Për indeksin e vlerësimit të dozës (CTDI) përllogaritim sipas formulës :
( 6.1)
1

21
  CTDI100,c    CTDI100, p 
34 p

 3
ku C (mAs) = I përdoret për skanim. CTDI100c = CTDI matur në qendër të fantomës
nga dhoma e jonizimit me gjatësi 100 mm. CTDI100p =CTDI matur në periferinë e
fantomës (në katër pika t orare 12, 3, 6, 9) nga detektor 100 mm gjatësi , për secilin
pozicion sipas sensit orar. Të dhënat janë paraqitur për tre tensione të ndryshme dhe
tre ambjente të ndryshëm me densitete të ndryshme.

1
nCTDI w 
C
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Tabelë 6.1 Të dhënat e nCTDIw (mGy/mA ) varësi të tensioneve dhe densiteteve të
ndryshme .

Tensioni

Eagzaminimi

80 kV

Kokë
Abdomen
Ajër
Kokë
Abdomen
Ajër
Kokë
Abdomen
Ajër

120 kV

140 kV

nCTDIw
(mGy/mA)
2012
0,067
0,030
0,092
0,203
0,097
0,255
0,289
0,125
0,358

nCTDIw
(mGy/mAs)
2013
0,055
0,026
0,074
0,181
0,092
0,228
0,266
0,134
0,331

nCTDIw
(mGy/mAs)
2014
0,052
0.027
0,073
0,176
0.09
0,227
0,255
0.127
0,311

Duke krahasuar vlerat e rrezatimit të nevojshëm në vitin 2012 me rrezatimin e
nevojitur në vitin 2013, për densitete kokë, abdomen dhe ajër, vëmë re një ulje të
dozave të nevojshme të rrezatimit, të aplikuara. Si rezultat vëmë re se intensiteti i
rrezatimit vjen e ulët dhe qendërzimi i tij rritet. Dispersioni ose shpërhapja është më e
ulët. Duke karahasuar këtë përmirësim konstatojmë se nëqoftëse ushtrohet një tension
më i ulët përqindja e përmirësimit është më e lartë se sa në rastet kur ushtrohet një
tension më i lartë. Përmirësimi nga viti në vit është më i ndjeshëm.

6.2 Rezultatet e kontrollit të cilësisë në RI ku janë kryer të gjitha testet e
përshkruara në kapitullin II.
Në mënyrë që të vlerësojmë riskun nga rrezatimi, doza në sipërfaqet e hyrjes duhet të
matet, por kjo dozë varet nga parametrat fizikë U , I, t .
Tensioni i tubit
Kontrasti i strukturave në RI varet kryesisht nga tensioni i përdorur. Prandaj çdo lloj
ekzaminimi bëhet me një tension të caktuar. Duke mbajtur konstant këto parametra
(I=200 mA, t=100 ms, F=75 cm) ndryshuam tensionin me disa vlera dhe morrëm të
dhënat.
Llogaritja e gabimit:
Ukërkuar = Uk  0.05Uk
Ulexuar = Ul  0.02Ul
Duke i zbatuar numerikisht këto intervale, kemi llogaritur vlerat e sakta të të dhënave
të marra nga kontrolli. Të dhënat po i paraqesim në tabelën 6.2
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Tabelë 6.2 Paraqitja e vlerave të matura të tensionit

Ukërkuar

Ulexuar

Vlera e lexuar

Vlera e kërkuar

(kV)

(kV)

Ulexuar  0.02Ul

Ukërkuar  0.05Uk

60

60.7

60.7  1.2

60  3

77

78.6

78.6  1.6

77  4

92

91.2

91.2  1.8

92  5

109

110.4

110.4  2.2

109  5.5

120
y = 0,9994x + 0,7797
2
R = 0,9973

110

Ulexuar (kV)

100
90
Series1
Linear (Series1)

80
70
60
50
50

60

70

80
90
Ukërkuar (kV)

100

110

120

Figurë 6.5 Verifikimi i tensionit “varësisë së Ulexuar nga Ukërkuar “

1. Në këtë testim matjesh ndryshuam vetëm vlerat e rrymës. Qëllimi ishte që të
kontrollonim nëse, vlera e tensionit, (e fiksuar), do të qëndronte konstante me
ndryshimin e rrymës. (U=81 kV, t =100ms, F=75cm) për çdo vlerë të rrymës.
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Llogaritja e gabimit:
Ulexuar = Ul  0.02Ul
Ukërkuar = Uk  0.05Uk
Duke i zbatuar numerikisht këto intervale, ne kemi llogaritur vlerat e sakta të të
dhënave të marra nga eksperimenti. Këto i kemi paraqitur në tabelën 6.3.
Tabelë 6.3 Paraqitja e vlerave të matura të tensionit
Ikërkuar

Ulexuar

Vlera e lexuar

(mA)

(kV)

Ulexuar  0.02Ul

Vlera e kërkuar
Ukërkuar  0.05Uk

20

81

81  1.6

81  4.1

40

81

81  1.6

81  4.1

80

81

81  1.6

81  4.1

160

81

81  1.6

81  4.1

90
80
70

Ulexuar (kV)

60
50
40

Series1

30
20
10
0
0

50

100
Ikërkuar (mA)

150

200

Figurë 6.6 Verifikimi i tensionit “varësisë së Ulexuar nga Ikërkuar “
Rryma e tubit
Për një tension të caktuar imazhi varet nga rryma dhe koha.
Duke ndjekur të njëjtën procedurë për inicializimin e aparatit si tek eksperimenti,
realizuam matje për vlera të ndryshme të rrymës. Qëllimi i këtij testi është të
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verifikojmë rrymën e kërkuar me atë të lexuar në multimetër. Bëmë ekspozime duke
mbajtur konstant parametrat (U=81 kV, t=100 ms, F=75 cm) për çdo vlerë të rrymës.

Llogaritja e gabimit:
Ikërkuar (e saktë) = Ik  0.05Ik
Ilexuar (e saktë) = Il  0.02Il
Duke i zbatuar numerikisht këto intervale, ne kemi llogaritur vlerat e sakta të të
dhënave të marra nga eksperimenti. Këto i kemi paraqitur në tabelën 6.4
Tabelë 6.4 Paraqitja e vlerave të matura të rrymës

Vlera e lexuar
Ikërkuar

Vlera e kërkuar

Ilexuar
Ilexuar  (0.02)Il

Ikërkuar  0.05Ik

20

20

20  2

20  1

40

40

40  2

40  2

80

80

80  2

80  4

160

160

160  3.2

160  8

180
160
140

y=x
2
R =1

Ilexuar (mA)

120
100

Series1
Linear (Series1)

80
60
40
20
0
0

20

40

60

80
100
Ikërkuar (mA)

120

140

160

180

Figurë 6.7 Verifikimi i rrymës “varësisë së Ilexuar nga Ikërkuar “
Koha e ekspozimit
61

Këtu realizuam matje për vlera të ndryshme të kohës. Qëllimi i këtij testi është të
verifikojmë kohën e kërkuar me atë të lexuar.
Llogaritja e gabimit
tlexuar = tl  (0.05 ose 0.1)tl
Ikërkuar = tk  0.05tk
Duke zbatuar numerikisht këto intervale, ne kemi llogaritur vlerat e sakta të të
dhënave të marra nga eksperimenti. Këto i kemi paraqitur në tabelën 6.5
Tabelë 6.5 Paraqitja e vlerave të matura të kohës
tkërkuar

tlexuar

Vlera e lexuar

Vlera e kërkuar

(ms)

(ms)

tlexuar  (0.05)tl

tkërkuar  0.05tk

10

10.3

10.3  0.5

10  0.5

20

20.9

20.9  1

20  1

40

41.3

41.3  2.1

40  2

80

80.5

80.5  4

80  4

160

160.1

160.1  8

160  8

320

320.3

320.3  16

320 16

400

tlexuar(ms)

300
y = 0,9985x + 0,5614
2
R =1

Series1
Linear (Series1)

200

100

0
0

100

200
t kwrkuar (ms)
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300

400

Figurë 6.8 Verifikimi i kohës “varësisë së tlexuar nga tkërkuar “

Riprodhueshmëria
Një numër gjeneratorësh komandohen me anën e butonave mekanikë. Pozicioni i tyre
nganjëherë mund të sjellë ndryshime në ekspozim. Ky është qëllimi i këtyre matjeve,
që të vërehet nëse për të njëjtat vlera të parametrave, tubi riprodhon në mënyrë
konstante. Vlera që matet është RFE (sasia relative e rrezatimit që arrin filmin).
Procedura që ndoqëm:
- Vendosëm multimetrin në qendër të tufës së dritës në mënyrë që retikuli të
mbulohej nga tufa;
- Rregulluam gjeneratorin në mënyrë që ta përgatisnim për ekspozim duke
zgjedhur këto vlera të parametrave (U=81 kV, I=200 mA, t=100 ms, F=75 cm);
- Bëmë 3 ekspozime pa ndryshuar asgjë. Shënuam dozat e dhëna;
- Ulëm tensionin (kV-të), pastaj i ngritëm ato në vlerën e përdorur të kV. Bëmë
ekspozimin dhe shënuam vlerën e marrë;
- Ngritëm kV-të, pastaj i ulëm në pozicionin fillestar. Bëmë ekspozimin, shënuam
vlerën e marrë;
- Ulëm rrymën (mA-të) dhe më pas i ngritëm përsëri vlerat deri në pozicionin
fillestar. Bëmë ekspozimin dhe shënuam vlerën e marrë;
- Ngritëm mA-të, pastaj i ulëm ato në pozicionin fillestar. Bëmë ekspozimin,
shënuam vlerën e marrë;
- Ulëm kohën t, pastaj e ngritëm në pozicionin fillestar. Bëmë ekspozimin,
shënuam vlerën e marrë;
- Ngritëm t, pastaj e ulëm në pozicionin fillestar. Bëmë ekspozimin, shënuam
vlerën e marrë;
- Bëmë një matje të fundit pa ndryshuar asgjë. Shënuam vlerën.
Gjithsej bëmë 10 matje dhe tek të gjithë matjet na rezultoi e njëjta vlerë. Këto të
dhëna janë paraqitur në tabelën 6.6 më poshtë:
Tabelë 6.6 Paraqitja e vlerave të matura të RFE-së
RFE

240

240

240

240

240
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240

240

240

240

240

Llogaritja e gabimit:

x 



 xi
 240  10  240
N
10





  x i  x 

2

(6.2)

(6.3)

N

240 2402
 RFE   10
0

(6.4)

ku xi = RFE
 = shmangia standarde
Vlera e saktë e lexuar:
RFElexuar (e saktë) = RFEl  (0.02 ose 1)RFEl= 240  4.8 njësi
Kontrolli i HVL në RI
Procedura që kryhet për matjen e HVL në gjeometri të mirë, realizohet duke zgjedhur
një vlerë të duhur dhe një tension efektiv të 80 kV dhe krahasuar me vlerat e
përcaktuara nga standarti i miratuar i BE. Kontrollet e HVL kryhen për çdo
modalitet (të fluoroscopy) në dispozicion të pajisjeve radiologjike. Nëse nuk është e
mundur për të përjashtuar sistemin automatik të kontrollit të ekspozimit, trashësia e
përdorur duhet të jetë e pozicionuar në mes të detektorit dhe receptorit të imazhit për
të marrë kV e kërkuar dhe gradualisht zhvendoset në mes të tubit dhe masim dozën
me dhomën e jonizimit. Vlerësimi i të dhënave kryhet për trashësi të shtresës së parë
të HVL-së, ku vlera e llogaritur për një tension të caktuar në tub, nuk duhet të jetë më
pak se ajo e dhënë në tabelën vijuese.
Relacioni midis HVL dhe kV është :
HVL = a (kV)² +b( kV) +c
Formula ku bazohemi në llogaritjet e HVL është :
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(6.5)

2y
2y
x1 ln  2   x 2 ln  1 
y
y0 
0 


SEV 
ln  y 2 
 y1 

(6.6)

Doza mGy

Ku X është trashësia e shtresës së AL së përdorur dhe y është doza e matur nga
multimetri
Në figurën 6.9 është paraqitur grafikisht varësia e dozës nga HVL (fletë AL me
trashësi të ndryshme).Të dhënat tregojnë që pajisja RI funksionon normalisht dhe ka
filtrim normal të rrezatimit.

900.00
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00

Doza ne ajer ne varesi te filtrit Al

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

mm Al

Figurë 6.9 Kontrolli i filtrimit të rrezatimit (HVL)
Kontrolli i kontrastit të imazhit ne RI
Kjo procedurë ekspozon fantomën Test Object Leeds FG18 e pozicionuar sipas
përshkrimit në testet e kapitullit II. Në testin vjetor ky testim kryhet për të gjitha
modalitetet dhe fov-të në fluoroscopi dhe në fluorografi për vetëm 20 cm PMMA.
Vlerësimi i të dhënave kryhet duke lexuar numrin e detajeve të dukshme veç e veç në
fantomë nga imazhet e marra janë lexuar detalet dhe rezultatet paraqiten në figurën
6.10 dhe figurën 6.11. Pragu kontrast në funksionimin automatik të vlerësuar nga
imazhi në monitor, duhet të jetë 4% ose më pak, tolerance e marrë nga BE . Janë
paraqitur të dhënat për teste të kryera për çdo 3 mujore nga viti 2011 deri në vitin
2014 me fov 23 për kontrastin e lartë.
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Figurë 6.10 Kontrolli i kontrastit të lartë në mënyrë periodike në vitet 2011-2014 në
periodicitetin e kryerjes në 3 mujorët.
Në figurën 6.10 ku është kryer procedura e kontrasit të lartë të imazhit rezulton që
detalet në imazh, janë të lexueshme brenda parametrave të caktuara dhe siç duket nga
të dhënat rezulton që në vitin 2014 kemi një imazh me kontrast të lartë më të mirë.

Figurë 6.11 Kontrolli i kontrastit të ulët në mënyrë periodike në vitet 2012-2014 në
periodicitetin e kryerjes në 3 mujorët.
Për testin e kontrastit të ulët të imazhit kemi marrë të dhënat nga viti 2012 deri në
vitin 2014. Të dhenat janë paraqitur në figurën 6.11 për teste të kryera për çdo 3
mujorë nga viti 2012 deri në vitin 2014 me fov 23 për kontrastin e ulët.
Në figurën 6.11 ku është paraqitur kryerja e procedurës së kontasrit të ulët të imazhit
rezulton që detalet në imazh janë të lexueshme brenda parametrave të caktuara dhe
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siç duket nga të dhënat rezulton që në vitin 2014 kemi një imazh me kontrast të ulët
më të keq , pra është vendosur shenja e parë për të kërkuar servise dhe kontroll të
dedektorit, apo filtrimit pasi kontrasti i imazhit është ulur nga 3 mujori i parë.

6.3 Të dhënat e dozave për pacientët CT pediatrik të grup moshës 1-14 vjeç për
procedurat të ndryshme egzaminimesh mjekësore RI
Objektivi i dytë i këtij studimi dhe më i rëndësishmi, është monitorimi i dozave të
pacientëve për grupmoshën pediatrike 1-14 vjeç dhe për procedurat intervenuese në
kardiologji dhe neurologji. Radiologjia intervencionuese mund të japë doza të larta të
rrezatimit tek pacientët dhe si pasojë edhe stafi që kryen këto procedura. Prandaj është
e rëndësishme që ndërsa të plotësojmë objektivat klinike, të bëjmë të gjitha përpjekjet
për të shmangur ose minimizuar efektet deterministike të rrezatimit dhe për të
minimizuar efektet stokastike. Sasia e rrezatimit të shpërhapur që merret nga stafi
shpesh lidhet me prodhimin dozë-sipërfaqe për pacientin.
Në Tabelën 6.7 janë vendosur tipi i procedurës, është vendosur CTDI doza e matur
sipas kushteve të parametrave fizike (U,I,t) dhe NDR për çdo procedurë pediatrike të
përshkruara në tabelë. Nga të dhënat rezulton që procedurat Torakseabdome ka
vlerën maksimale të NDR dhe procedura me NDR më të ulët është procedura
Colonna lombo-s e . Në tabelë shprehet qartë që CTDI më e lartë nuk përkthehet në
NDR më të lartë. Gjithashtu për shkak të ndjeshmërisë që ka grupmosha pediatrike i
kemi konvertuar në dozë efektive të gjitha NDR. Nga tabela rezulton se doza efektive
më e lartë është për procedurën Torakse embolia, dhe doza efektive më e ulët për
procedurë Seni paranasali, ku respektivisht nuk janë as CTDI, dhe NDR maksimale
apo minimale korresponduese.
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Tabelë 6.7 Procedura diagnostike të CT pediatrike të kryera, dozat e matura dhe të
vlerësuara me DNDR dhe vlerësimi në dozë efektive .
Spitali : QSUT pediatri
Pajisja : TC Toshiba Somatom

Të dhënat :
Kod.
Projeksionet
proced.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Encefalo stnd
Encefalo DHD
Seni paranasali
vesh
Max-facciale
qafe
Torace stnd
Torakse embolia
Torakseaddome
Aorta toracso-add
Addome stnd
Addome superiore

Dozat
e
Dozë efektive (mSv)
vlerësuar
CTDI
NDR
mGy/
mGy
mAs
42
468
1
39
554
1.2
24
402
0.8
60
489
1.0
50
521
1.1
16
351
1.7
12
375
5.2
33
778
10.9
18
899
12.6
15
628
8.8
18
605
8.5
16
387
4.6

13
14
15
16

Addome inferiore
Fegato
Fegato arter.
Colonna lombo-s

15
18
18
30

369
381
384
321

5.9
4.6
4.6
1.5

Nga këto të dhëna vlerësohet lehtë ekspozimi i pacientit për procedurat e marra në
shqyrtim.
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Figurë 6.12 Vlerat e dozave në varësi të viteve 2011-2013 për egzaminimet Kokë,
Abdomen , Ajër.
Në figurën 6.12 jepen vlerat e dozave në varësi të viteve 2011-2013 për egzaminimet
Kokë, Abdomen, Ajër. Nga të dhënat e paraqitura grafikisht vihet re se dozat janë më
të larta në vitin 2011, ku pajisja nuk i ishte nënshtruar QC. Ka një ulje të ndjeshme
sipas viteve kur është kryer në mënyrë specifike QC. Ky grafik shërben për të
vlerësuar NDR sipas procedurave dhe për të bërë një vlerësim të ekspozimit të
pacientëve kur njohim procedurën që ai i nënshtrohet, që mjekët të vlerësojnë nëse për
pediatrikët referuar NDR do të zgjidhnim procedurën e CT apo MRI.

6.4 Të dhënat e dozave për pacientët në Radiologjinë intervenuese.
Ekspozimi i pacientit gjatë procedurave të radiologjisë intervenuese është i madh,
krahasuar me atë në shumë ekzaminime diagnostike me rreze X. Nivelet diagnostike
referuese të dozës shërbejnë për të monitoruar që dozat mos të kalojnë pragun për
efektet deterministike dhe risku për efektet stokastike mund të jetë i konsiderueshëm
për grupe të veçanta, si pacientët pediatrikë. Për një tip të veçantë të procedurave,
doza e pacientit ndikohet nga QC i pajisjes, teknika e përdorur (mjeku ) ashtu edhe
nga karakteristikat fizike të pacientit dhe problemi klinik, i cili ndikon shumë në
fuqinë e dozës fluoroskopike, si dhe aftësia e mjekut për të kërkuar për imazhin
radiografik. Të gjitha këto të dhëna synojnë të vendosin NDR për QSUT në CT dhe
RI. NDR synohet të jenë një mjet në mbrojtjen nga rrezatimet për të ndihmuar në
procesin e optimizimit. Është kusht që kontrolle të dozës së rrezatimeve të kryhen në
aparatet X. Vendosja e rezultateteve të NDR jep një avantash për krahasimin e punës
së stafit dhe cilësisë së pajisjeve. Në praktikë doza e pacientit mund të karakterizohet
në një masë të madhe nga një shtrirje e gjerë e parametrave të ndryshëm, përfshirë
kohën e fluoroskopisë, numrin e ekspozimeve radiografike, (imazhet apo cine frames
të përftuara ), dozën e lokalizuar në sipërfaqe, prodhimin dozë – sipërfaqe dhe dozën
efektive.
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Të dhëna për dozën, për tipe të ndryshme procedurash, përmblidhen në tabela dhe
grafikë, ku kemi vendosur vlerat mesatare të niveleve të ekspozimit dhe ndryshime të
dukshme midis pacientëve, nga një procedurë në tjetrën. Në përgjithësi kohët e
fluoroskopisë janë të mëdha dhe dozat e lëkurës i afrohen dhe kalojnë pragjet për
efektet deterministike. Vlerat e dozës DAP për procedurat intervenuese, fuqisë së
dozës , tipi i procedurës dhe koha e fluoroskopisë, e normalizuar sipas vlerave
maksimale paraqiten në Tabela 6.8. Këto të dhëna janë veçanërisht të rëndësishme
për të vendosur vlerat referencë të dozës për procedurat radiologjike intervenuese të
mëposhtëme. Vlerësimi i dozës lokale në lëkurë është i rëndësishëm për kontrollin e
efekteve deterministike megjithëse nuk është një indikator i përdorur për riskun
stokastik.
Tabelë 6.8 Nivelet diagnostikuese reference të dozës (NDR) sipas procedurave në
RI
Mesatarja e
Fuqisë
së
Tipi
i
dozës dAP
procedurë Numri i (µGym/min
s
rasteve
)
PTA
arteria
sottogenic 1807
5545.21
PTA
carotide
131
1934.24
Emb
cerebrale
118
7339

Mesatarja e
kohës së
flouroskopi
së ( min)

Mesatarja e
dozës
së
marrë gjatë
procedurës
( µGym²)

11.77

413.42

16.46

134.54

18.55

1105.5

AAA

54

23624.64

25.34

1771.65

AAT
PTA
arteria
femorale
PTA
arteria

12

13699.4

11.18

805.4

111

1294.5

16

129.24

292

642.19

16.51

631.82

TIPS
PTA
iliaca
PTA
fistola
Fleb vena
cava

15

7906.43

18.54

706.83

91

8213.31

30.41

658.21

64

107.76

7.73

8.77

6

2374.6

8.54

99.52

Doza e
normal
izuar
në
Dmax

Koha
e
norma
lizuar
tmax

0.23

0.39

0.08

0.54

0.62

0.61

1.00

0.83

0.45

0.37

0.07

0.53

0.36

0.54

0.40

0.61

0.37

1.00

0.00

0.25

0.06

0.28

Në Tabelën 6.9 janë vendosur numri i rasteve për secilën procedurë , mesatarja e
fuqisë së dozës, mesatarja DAP, mesatarja e kohës së fluroskopisë dhe normalizimet
me vlerat përkatëse nga vlerat maksimale të DAP dhe të kohës së floroskopisë. Nga të
dhënat rezulton që procedura t AAA ka vlerën maksimale të DAP por jo kohën më të
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gjatë të ekspozimit. Në këtë tabelë janë demostruar vetëm një numër i kufizuar të
procedurave intervenuese, pasi procedurat e tjera janë të paraqitura grafikisht më
posht. Këto vlera do të shërbejnë si NDR për kardiologjinë dhe ndihmojnë në
vlerësimin primar të ekpozimit të pacientit , dhe të stafit.
Tabelë 6.9 NDR në RI referuar tipit të egzaminimit, referuar moshës dhe koha e
ekspozimit në kardiologji.
Mosha
Tipi
i
mesatare
ekzaminimit
(vjeç)

DAP (µGym²)

Koha
Fuqia max.
mes.
mes. (Gy/min)
(min)

APQ

65

1645.27

15.23

1.8

HTA

61.2

5489.698

21.18

4.32

PTCA

56.75

11516.36

17.07

11.24

PTCA+STEND 57.5

9700.96

11.04

14.65

SAK

63.71

5481.70

25.52

3.58

SAK, APP

55

5081.81

32.45

2.61

SAK, APQ

59

1596.89

14.04

18.95

SAK, HTA

56.1

4351.79

25.9

2.8

SAK, PTCA

62

5478.75

24.93

3.7

APP,
64
PTCA+STEND

1915.83

15.73

20.31

HTA IV

74

1241.37

11.38

18.2

PACEMAKER

73

1056.93

11.01

1.6

SAK, AQA

66

4987.75

18.89

4.4

SIZ

53.43

4982.56

20.71

4.01

SIZ, AAP

36

3789.79

19.74

3.2

SIZ, APP

54.43

6177.63

17.16

6

SIZ, APP, ATA 49

5597.73

18.29

5.1

SIZ, APQ

5829.85

44.16

2.2
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Nga të dhënat rezulton që procedura PTCA ka vlerën maksimale të DAP, por jo
kohën më të gjatë të ekspozimit. Koha më e lartë e ekspozimit është për procedurën
71

SAK, AQP. Fuqia maksimale arrihet për procedurën SIZ, APQ. Siç duket nga të
dhënat e paraqitura në tabelë, DAP nuk varet vetëm nga fuqia apo koha, por edhe nga
distanca e tubit X me pacientin si dhe QC e pajisjes.
Në figurën 6.13 janë paraqitur NDR për një sërë procedurash, ku verehet lehtë që
procedura AAA ka DAP më të lartë, e më pas vjen procedura me doza më të larta
embocerebrale e kështu me rradhë. Kjo varësi shërben për të informuar stafin rreth
ekspozimit të pacientit dhe ekspozimit individual.

Doza mesatare mGy

Mesatarja e dozёs sё marrё gjatë procedurёs (mGy)
2000
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800
600
400
200
0

Tipi i procedurave
Figurë 6.13 Mesatarja e dosës së marrë gjatë procedurës RI
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Vlerat e DAP tё normalizuara nё vlerat maksimale nё funksion
tё tipit tё procedurёs
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Tipi i procedurës
Figurë 6.14 Vlerat e dozës dhe të DAP të normalizuara në vlerat maksimale në
funksion të tipit të procedurës.
Në figurën 6.14 jepen vlerat e dozës dhe të DAP të normalizuara në vlerat
maksimale, në funksion të tipit të procedurës që kemi marrë në shqyrtim. Nga të
dhënat e paraqitura grafikisht vihet , që DAP e normalizuar me DAP maksimal dhe
fuqia e dozës së normalizuar në vlerën e fuqisë maksimale të saj, përputhen për
procedurën AAA, por në disa procedura kemi dhe të kundërten, ç’ka vërteton lidhjen
me kohën e ekspozimit. Ky grafik shërben për të vlerësuar se fuqia e dozës e
paraqitur, është një tregues i mirë për të marrë masa për uljen e kohës së ekpozimimit,
ose të parametrave të tjerë fizikë që ndikojnë në DAP.
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Numri i rasteve pёr tipet specifike tё procedurave
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Figurë 6.15 Numri i rasteve për tipet specifike të procedurave
Në figurën 6.15 jepen të dhënat për numrin e rasteve për periudhën nga viti 20122015 që kemi marrë në shqyrtim si dhe procedurat përkatëse. Siç duket, numri më i
lartë i rasteve është në PTA arterial ( diagnozë kardiologjike ) dhe numrin e rasteve
më të ulët, e kanë procedurat periferike. Ky grafik shërben për të vlerësuar
ekspozimin mjeksorë në popullatë dhe stafit. Duke ju referuar numrit të procedurave
vihet re, që procedura me numër më të lartë janë PTA arteria dhe duke përcaktuar
NDR atëhere kryjemë vleresimin e ekpozimit te popullatës ( gjë që nuk është ne
objektivat e këtij punimi) dhe të stafit që punon në këto procedura.
Në figurën 6.16 jepen të dhënat e mesatares së dozës së marrë gjatë procedurës në
funksion tё tipit tё procedurës. Nga të dhënat e paraqitura grafikisht vihet re se,
mesatarja më e lartë e DAP është për procedurën AAA dhe më e ulta për është PTA
fistola. Ky grafik shërben për të vlerësuar NDR sipas procedurave dhe për të bërë një
vlerësim të ekspozimit të pacientëve, kur njohim procedurën që ai i nënshtrohet,
gjithashtu shërben për të vlerësuar edhe dozën e stafit në varësi të procedurave dhe
numrit të tyre që ka kryer respektivisht në kohën 2 mujore.
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Mesatarja e dozёs sё marrё gjatё procedurёs (mGy)
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Figurë 6.16 Mesatarja e dozës së marrë gjatë procedurës
Në figurën 6.17 jepen të dhënat e dozës dhe kohës së normalizuar në vlerat maksimale
të procedurave që kemi marrë në shqyrtim. Nga të dhënat e paraqitura grafikisht, vihet
re që DAP e normalizuar me DAP maksimal është më e lartë për procedurën, por koha
e normalizuar me vlerën maksimale të kohës së ekspozimit është më e lartë për
procedurën PTA iliaca. Ky grafik shërben për të vlerësuar se jo vetëm koha e
ekspozimit është faktor për vlerësimin e DAP , por faktorët e tjerë ndikojnë në DAP si:
largësia tub i X me pacientin, tensioni dhe rryma gjatë procedurës përkatëse.
Në figurën 6.18 jepen të dhënat e mesatares së kohёs sё fluoroskopisё (min) në
funksion tё tipit tё procedurës. Nga të dhënat e paraqitura grafikisht, vihet re se
mesatarja më e lartë e kohës së ekspozimit është për procedurën PTA iliaca. Ky grafik
shërben për të vlerësuar se kush nga procedurat ka kohën më tëgjatë të ekspozimit që
rezulton për PTA iliaca koha mesatare më e gjatë e ekspozimit dhe më e ulëta për
procedurën PTA fistola.
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Paraqitja e dozёs dhe kohёs sё normalizuar nё vlerat
maksimale nё funksion tё procedurave
1.20
Doza e
normalizuar
ne Dmax

Vlerat e normalizuara

1.00

0.80
Koha e
normalizuar
tmax

0.60

0.40

0.20

0.00

Tipi i procedurës

Figurë 6.17 Paraqitja e dozës dhe kohës së normalizuar në vlerat maksimale të
procedurave.
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Figurë 6.18 Mesatarja e kohёs sё fluoroskopisё (min) në funksion tё tipit tё
procedurës
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Figurë 6.19 Mesatarja e Fuqisë së dozës DAP në funksion të tipit të procedurës
Në figurën 6.19 jepen të dhënat e mesatares së fuqisë së dozës DAP në funksion të
tipit të procedurës. Nga të dhënat e paraqitura grafikisht vihet re se: mesatarja më e
lartë dhe fuqia e DAP, është më e lartë për procedurën AAA dhe më e ulët për PTA
fistola. Ky grafik shërben për të vlerësuar NDR sipas procedurave dhe për të bërë një
vlerësim të ekspozimit të pacientëve, kur njohim procedurën që ai i nënshtrohet, duke
ulur kohën e ekpozimit të pacientit, gjithashtu shërben për të vlerësuar edhe dozën e
stafit në varësi të procedurave dhe numrit të tyre që ka kryer respektivisht, në kohën
2 mujore, nëse kemi rregjistruar kohën e ekpozimit për çdo procedurë.

6.5 Rezultatet dhe diskutimet për dozat e stafit në radiologji intervenuese (RI)
dhe në tomografinë e kompjuterizuar (CT )
Në këtë paragraf do të paraqesim rezultatet dhe diskutimet për dozat e të gjithë stafit
në RI dhe në CT sipas profesionit që kanë. Ky monitorim është objektivi i tretë i këtij
studimi dhe doza e stafit lidhet në propocion të drejtë, si me QC e pajisjeve dhe me
dozat e pacientëve.Vlerësimi i dozave sipas profesionit u krye pasi distancat nga tubi
i rrezeve X i çdo profesionisti është e ndryshme dhe si rezultat edhe dozat e tyre do të
ndryshojnë. Duke ju referuar fakteve të mesipërme dhe për të paraqitur një vlerësim
sa më të saktë të dozave të stafit, u morën në monitorim çdo profesionist që merr
pjesë në procedurat e RI dhe CT.
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6.5 1 Rezultatet e dozave të personelit në RI
Sipas legjislacionit dhe rregulloreve të miratuara nga KMR, i gjithë stafi që punon me
rrezatim jonizues është i detyruar të mbaj dozimetër TLD dhe matjet e këtyre
dozimetrave të kryhen çdo 2 muaj. Duke ju referuar këtyre rregullave në këtë punim
është llogaritur mesatarja përgjithshme e çdo profesioni (jo çdo individi) për vlerat 2
mujore dhe vlerësimi vjetor. Kjo statistikë shërbeu për vlerësimin e dozave të stafit në
radiologjinë intervenuese dhe për të rritur masat mbrojtëse të stafit. Më poshtë janë
paraqitur në mënyrë tabelore dhe grafikisht të dhënat sipas viteve 2011-2014, kohë që
u krye ky studim, i cili u shtri edhe në të dhënat e vitit 2011, (pasi disponoheshin)
për të krahasuar ndikimin e QC në uljen e dozave të stafit në RI. Kemi etiketuar
kardiologu 1, mjekun që është më pranë tubit X dhe kryen procedurën, kardiologu 2
është mjeku ndihmës dhe monitoron kardiologun 1 dhe është në distancë me të
madhe nga tubi i rrezeve X. Infermjerët janë të etiketuar sipas procedurave që ata
kryejnë pasi ndryshon pozicioni nga tubi i rrezeve X dhe koha e ekspozimit. Në këto
procedura stafi është në zonën e kontrolluar pra në të njejtin ambjent ku është i
instaluar tubi i rrezeve X.

Tabelë 6.10 Të dhënat e vitit 2011 për dozat e stafit në RI.

Profesioni

Doza
Limiti
i
mesatare në dozave
të
mSv për 2 lejuara në
mSv për 2
muaj
muaj

Doza
Limiti
i
mesatare në dozave
të
mSv për 1 vit lejuara
fraksionuar në
2011
mSv
për 5
vjet

Kardiologu 1

1.2

3.4

7.2

20

Kardiologu 2

0.7

3.4

4.2

20

Neurolog

1

3.4

6

20

Infermjerë(kardio) 0.6

3.4

3.6

20

Infermjerë
(Neuro)

3.4

2.4

20

0.4

Në tabelën 6.10 janë paraqitur të dhënat e mesatares së dy mujorëve dhe mesatares
vjetore sipas profesioneve në RI, në vitin 2011 të marra nga matjet e TLD. Nga këto
të dhëna rezulton që stafi në RI nuk kalon vlerat limite të dozave të vendosura nga
KMR për asnjë nga periudhat dy mujore dhe vjetore. Në tabelën 6.11 janë paraqitur të
dhënat e mesatares së dy mujorëve dhe mesatares vjetore sipas profesioneve në RI
në vitin 2012, të marra nga matjet e TLD. Nga këto të dhëna rezulton që stafi në RI
nuk kalon vlerat limite të dozave të vendosura nga KMR, për asnjë nga periudhat dy
mujore dhe vjetore. Por nëse shqyrtojmë dozat sipas profesionin në RI kardiologi 1
ka vlerën më të madhe të dozës dhe kjo shpjegohet edhe nga distanca e vogël që ka ky
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mjek nga tubi i rrezeve X gjatë procedurave RI. Në tabelen 6.12 janë paraqitur të
dhënat e mesatares së dy mujorëve dhe mesatares vjetore sipas profesioneve në RI
në vitin 2013, të marra nga matjet e TLD. Nga këto të dhëna rezulton që stafi në RI
nuk kalon vlerat limite të dozave të vendosura nga KMR, për asnjë nga periudhat dy
mujore dhe vjetore. Doza më e lartë por brenda limiteve të vendosura nga KMR është
e kardiologut 1 dhe e neurologut.

Tabelë 6.11 Të dhënat e vitit 2012 për dozat e stafit në RI.

Profesioni

Doza
Limiti
i
mesatare në dozave të
mSv për 2 lejuara në
mSv për 2
muaj
muaj

Doza
Limiti i dozave
mesatare në të
lejuara
mSv për 1 fraksionuar në
vit 2012
mSv për 5 vjet

Kardiologu 1

1

3.4

6

20

Kardiologu 2

0.6

3.4

3.6

20

Neurolog

0.75

3.4

4.5

20

Infermjerë(kardio) 0.3

3.4

1.8

20

Infermjerë
(Neuro)

3.4

1.8

20

0.3

Tabelë 6.12 Të dhënat e vitit 2013 për dozat e stafit në RI

Profesioni

Doza
Limiti
i
mesatare në dozave
të
mSv për 2 lejuara në
mSv për 2
muaj
muaj

Doza
Limiti
i
mesatare në dozave
të
mSv për 1 vit lejuara
fraksionuar në
2014
mSv
për 5
vjet

Kardiologu 1

1.5

3.4

9

20

Kardiologu 2

0.8

3.4

4.8

20

Neurolog

1.2

3.4

7.2

20

Infermjerë(kardio) 0.3

3.4

1.8

20

Infermjerë
(Neuro)

3.4

1.5

20

0.3
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Në tabelën 6.13 janë paraqitur të dhënat e mesatares së dy mujorëve dhe mesatares
vjetore sipas profesioneve në RI në vitin 2014, të marra nga matjet e TLD. Nga këto
të dhëna rezulton që stafi në RI nuk kalon vlerat limite të dozave të vendosura nga
KMR, për asnjë nga periudhat dy mujore dhe vjetore. Por nëse shqyrtojmë dozat e
sipas profesionit, të vitin 2011 me dozat e vitit 2014 kemi një rritje të dozave të
kardiologut 1, kardiologut 2 dhe të neurologut, por një ulje të dozave të
infermjerëve.

Tabelë 6.13 Të dhënat e vitit 2014 për dozat e stafit në RI.

Profesion

Doza
mesatare në
mSv për 2
muaj

Limiti
i
dozave të
lejuara në
mSv për 2
muaj

Doza
Limiti i dozave
mesatare në të
lejuara
mSv për 1 fraksionuar në
vit 2013
mSv për 5 vjet

Kardiologu 1

1

3.4

6

20

Kardiologu 2

0.5

3.4

3

20

Neurolog

0.9

3.4

5.4

20

Infermjerë(kardio) 0.3

3.4

1.8

20

Infermjerë
(Neuro)

3.4

2.4

20

0.4

Duke ju referuar të dhënave të mësipërme vihet re rritja e dozave të stafit kardiolog 1 ,
kardiolog 2 dhe neurolog, por dhe një ulje e dozave të infermjerëve në procedurat e
kardiologjisë dhe neurologjisë. Kjo shpjegon uljen e dozave nga QC i pajisjeve,
tregues i uljes së dozës së infermjerëve. Fakti i rritjes së dozës së mjekut kardiolog 1 ,
kardiolog 2 dhe neurolog, shpjegohet me rritjen e numrit të procedurave (kohës së
ekspozimit, numri i pacientëve ), dhe dozës së pacientëve.
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Figurë 6.20 Mesatarja e dozës të stafit në RI gjatë viteve 2011-2014

6.5.2 Rezultatet e dozave të personelit në tomografinë e kompjuterizuar CT
Të dhënat e dozave të personelit në CT u morën nga matjet e TLD dhe u krye
mesatarizimi i dozave sipas profesionit në 2 muaj dhe vjetor për periudhën 2011-2014
dhe u bë një vlerësim i dozës së stafit në këto vite , ku u krye QC e pajisjeve nga viti
2012 -2014. Të dhënat e vitit 2011 na shërbejnë pë të krahasuar efikasitetin e kryerjes
së procedurave të QC në CT. Personeli mjeksorë në këtë kabinet qëndron në zonën e
survejuar, pra pas barrierës primare me tubin e rrezeve X.
Tabelë 6.14 Të dhënat e vitit 2011 për dozat e stafit në CT.
Profesioni

Doza mesatare Limiti
i Doza mesatare në
në mSv për 2 dozave të mSv për 1 vit
lejuara në 2011
muaj
mSv për 2
muaj

Limiti i dozave të
lejuara
fraksionuar
në
mSv për 5 vjet

Radiologu

0.3

3.4

3.6

20

Teknologu 0.3

3.4

4.8

20

Në tabelën 6.14 janë paraqitur të dhënat e mesatares së dy mujorëve dhe mesatares
vjetore sipas profesioneve në CT, në vitin 2011 të marra nga matjet e TLD. Nga këto
të dhëna rezulton që stafi në CT nuk kalon vlerat limit të dozave, të vendosura nga
KMR për asnjë nga periudhat dy mujore dhe vjetore, por janë disa herë më të ulta.
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Tabelë 6.15 Të dhënat e vitit 2012 për dozat e stafit në CT
Profesioni Doza mesatare Limiti
i Doza mesatare në
në mSv për 2 dozave të mSv për 1 vit
lejuara në 2012
muaj
mSv për 2
muaj

Limiti i dozave
të
lejuara
fraksionuar
në
mSv për 5 vjet

Radiologu

0.3

3.4

1.8

20

Teknologu 0.3

3.4

1.8

20

Në tabelën 6.15 janë paraqitur të dhënat e mesatares së dy mujorëve dhe mesatares
vjetore sipas profesioneve në CT, në vitin 2012 të marra nga matjet e TLD. Nga këto
të dhëna rezulton që stafi në CT nuk kalon vlerat limit të dozave, të vendosura nga
KMR për asnjë nga periudhat dy mujore dhe vjetore dhe janë disa herë më të ulta, por
krahasuar me vitin 2011 këto vlera janë më të ulta.

Tabelë 6.16 Të dhënat e vitit 2013 për dozat e stafit në CT
Profesioni

Doza mesatare Limiti
i Doza mesatare Limiti i dozave të
në mSv për 2 dozave të në mSv për 1 vit lejuara
lejuara në 2013
fraksionuar
në
muaj
mSv për 2
mSv për 5 vjet
muaj

Radiologu

0.3

3.4

1.8

20

Teknologu

0.7

3.4

4.2

20

Në tabelën 6.16 janë paraqitur të dhënat e mesatares së dy mujorëve dhe mesatares
vjetore sipas profesioneve në CT, në vitin 2013 të marra nga matjet e TLD. Nga këto
të dhëna rezulton që stafi në CT nuk kalon vlerat limit të dozave të vendosura nga
KMR, për asnjë nga periudhat dy mujore dhe vjetore por janë disa herë më të ulta por
krahasuar me vitin 2012 kemi një rritje të dozës së teknologut, por pa kaluar limitin e
vendosur nga KMR .
Në tabelën 6.17 janë paraqitur të dhënat e mesatares së dy mujorëve dhe mesatares
vjetore sipas profesioneve në CT në vitin 2014 të marra nga matjet e TLD. Nga këto
të dhëna rezulton që stafi në CT nuk kalon vlerat limit të dozave të vendosura nga
KMR, për asnjë nga periudhat dy mujore dhe vjetore por janë disa herë më të ulta.
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Tabelë 6.17 Të dhënat e vitit 2014 për dozat e stafit në CT
Profesion

Doza mesatare Limiti
i Doza mesatare në
në mSv për 2 dozave të mSv për 1 vit
lejuara në 2014
muaj
mSv për 2
muaj

Limiti i dozave të
lejuara
fraksionuarnë
mSv për 5 vjet

Radiologu

0.35

Teknologu 0.3

3.4

2.1

20

3.4

1.8

20

Mesatarja e dozës së stafit në CT gjatë viteve 2011-2014
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3
2
1
0
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2011
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2011

2 muaj
2012

1 vit
2012

2 muaj
2013

1 vit
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2014

1 vit
2014

Koha gjatë viteve 2011-2014

Figurë 6.21 Mesatarja e dozës të stafit në CT gjatë viteve 2011-2014

Duke ju referuar të dhënave të mësipërme vihet re ulja e dozave të stafit nga viti 2011
në vitin 2014. Kjo shpjegon uljen e dozave të stafit nga kryerja e procedurave të QC
së pajisjeve, ku tregues i këtij ndikimi është ulja dozës së teknologut, i cili është i
pranishëm në zonën e survejuar në çdo moment, në ndryshim nga mjeku i cili nuk
është i domosdoshëm gjatë këtyre egaminimeve me CT në zonën e survejuar. Fakti i
rritjes së dozës së mjekut radiolog në vitin 2014, shpjegohet me ndërhyrjen e tij në
zonën e kontrollit pasi pacienti mund të këtë nevojë dhe tek pediatrikët kërkohet një
ndërhyrje të tillë.
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KONKLUZIONE
QC në radilogjinë diagnostike është bazuar në funksionimin e saktë të pajisjes, por ka
si mangësi (numër i vogël) në numrin e fizikanëve mjeksorë që punojnë në spital në
fushën e diagnostikës, për të kryer këto teste dhe numri i parametrave që duhet të
testohen (QC) në pajisjen CT dhe RI është mjaft i madh. QC konsiston në 3 elementë
kryesorë, d.m.th. kërkesat diagnostike, kriteri për dozën e rrezatimit për pacientin dhe
shembulli i një teknike të mirë radiologjike. Doza e rrezatimit të pacientit është një
parametër shumë i rëndësishëm, që kontrollon cilësinë e shërbimit me rreze X në
spital. Monitorimi i dozës siguron që pacientët kanë gjithmonë mbrojtjen më të mirë
dhe krijon një indikacion të menjëhershëm të përdorimit jo të drejtë të parametrave
teknike, ose të keqfunksionimit të pajisjes. Sidoqoftë, nuk është gjithnjë e lehtë të
matet doza, për shkak të një numri arsyesh si mungesa e sistemit dozimetrik të
përshtatshëm, të rekomanduar nga organizmat ndërkombëtare dhe literatura. Ky
punim tregon që duke përdorur rezultatet nga procedurat e kontrollit të cilësisë (QC)
për të vlerësuar ESD, mund të kemi një metodë të lirë dhe të besueshme për
monitorimin e dozës së pacientit, në rutinën e përditëshme të departamentit të
radiologjisë diagnostike, me kusht që sistemi X të jetë në standartet ndërkombëtare të
kontrollit të cilësisë dhe kohët klinike të ekspozimit të jenë më të vogla se minimumi
i kërkuar për gjeneratorin X , për të ruajtur linearitetin e daljes brenda ± 10%. Kryerja
e QC solli cilësinë e lartë të imazhit, verifikimin e parametrave fizikë U, I, t në CT
dhe RI. Duke i mbajtur pajisjet në regjimin normal të punës së rekomanduar nga
prodhuesi, u verifikua që kemi reduktim të dozave të pacientëve dhe si pasojë edhe
reduktim të dozave të stafit përkatësisht në CT dhe RI. Koncepti i Niveleve
Diagnostike të References (NDR) u fut për herë të parë nga ICRP, në Publikimin 73.
NDR synohet të jenë një mjet në mbrojtjen nga rrezatimet për të ndihmuar në procesin
e optimizimit. Është kusht që kontrollet të dozës së rrezatimeve të kryhen në aparatet
X. Rezultatet e këtyre monitorimeve nga viti 2012- 2014 në CT dhe RI, do të
shërbejnë për NDR në këto procedura. Qëllimi i këtyre studimeve për optimizim
është për të zvogëluar dozat e pacientëve deri në nivelin ALARA. Në radiologjinë
intervencionuese, efektet deterministike, si nekroza e lëkurës, janë vënë re në
pacientë në procedura të kryera në pajisje radiologjike të paoptimizuara. Prandaj është
e nevojshme të vendosen nivelet e referencës për të identifikuar pajisjet radiologjike
me doza të larta. Procesi i gjetjes së pajisjeve të paoptimizuara, kërkon zhvillimin e
protokolleve të kontrolleve të vazhdueshme (consistency check) për radiologjinë
intervencionuese. Këto teste kryhen përvec matjeve për dozat e pacientëve. Testet
janë një pjesë e programit për testimin e pranimit dhe komisionimin e pajisjeve të
reja radiologjike. Monitorimi dozave të pacientëve shërben për vendosjen e NDR për
CT dhe RI në sistemin shëndetësor Shqiptar. Vlerësimi i dozave të stafit sipas
procedurave që kryejnë duke ju referuar dozave të pacientit ka saktësi më të lartë, pasi
gabimi nga TLD mund te jetë 100% dhe kërkohet të bëhet vlerësimi nga doza e
pacientit, sipas procedurave pasi kemi vendosur NDR. NDR do të shërbejnë për
përcaktimin e limitit të procedurave vjetore që nuk duhet të tejkalojë një mjek për mos
të arritur limitet e dozave vjetore të vendosur nga KMR. Vendosja e NDR dhe
monitorimi i dozave pediatrike, kanë ndjeshmëri të lartë për shkak të dëmit stokastik,
duke ju referuar një organizmi në rritje. Objektivi i NDR është të ndihmojë në
shmagien e dozave të rrezatimit të pacientit, kur ato nuk kontribuojnë në qëllimet
klinike për detyrën e imazhit mjekësor.
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Rezultatet për dozat e stafit duke ju referua të dhënave nga vitet 2011-2014, të
paraqitura në tabelat e mësipërme për stafin, rezulton se për stafin në CT doza në
vitin 2011 janë dozat më të larta pasi nuk është kryer QC dhe monitoruar pajisja. Në
vitet në vazhdim kemi ulje të dozave të stafit, por dhe lëvizje dhe pse numri i
egzaminimeve është rritur. Duke ju referua të dhënave të tabelave të mësipërme nga
vitet 2011-2014 stafi i RI për vitin 2011 është me dozat më të larta pasi nuk është
kryer QC dhe monitoruar pajisja,(referuar numrit të egzaminimeve),. Nga viti 20122015, kryerja e QC dhe monitorimi i dozave të pacienteve, sjell ulje të dozave të
stafit dhe pse numri i egzaminimeve është rritur, (rritur koha e punës se stafit),.
Zbatimi i masave të mbrojtjes nga rrezatimi duhet të sigurohet nga një person
kompetent, përgjegjës dhe i specializuar. Ai mbështetet mbi rregullore që përcaktojnë
në veçanti kontrollet e personelit, të mjediseve dhe të burimeve të RJ. Nuk do të ishte
e tepërt të këmbëngulej në rëndësinë e formimit të personelit dhe në një “kulturë të
mbrojtjes nga rrezatimi” që duhet të ruajë një vigjilencë pa të meta dhe kushte të
rrepta pune. Një ekzaminim mjekësor i plotë praktikohet çdo 6 muaj për personelin
që punon në rrezatim jonizues. Të gjitha të dhënat arkivohen në një dosje mjekësore
individuale që administrohet nga shërbimi i mjekësisë së punës. Një person kompetent
duhet të kontrollojë rregullisht mjediset / lokalet: debitin e ekspozimit rrethues (RPO).
Stafi radiologjik ka interes për të mbajtur dozën tek pacientët sa më të ulët, sepse në
parim edhe doza që ata marrin është në përpjestim të drejtë me dozën e pacientit. Me
gjithë fuqitë e dozave të larta të prodhuara nga pajisjet diagnostike X, dozat që merr
stafi mund të jenë shumë të ulta, duke zbatuar disa masa të thjeshta parandaluese.
Doza e marrë është e barabartë me fuqinë e dozës shumëzuar me kohën e ekspozimit,
kështu që mund të kemi zvogëlim të fuqisë së dozës ose të kohës së ekspozimit.
Rrezatimi i shpërhapur është prezente gjithnjë gjatë punës së burimit X, kështu që
mbrojtja nga shpërhapja është e rëndësishme për stafin.
Përcaktimi i niveleve diagnostikuese të referencës në radiologjinë intervenuese
Për procedurat RI, QC duhet të bëhet përafrimi nga tre nivele të informacionit.
(1) E para, (dhe më e thjeshta por edhe më me pak informacion), do të konsistonte
vetëm nga numri i imazheve dhe koha e fluoroskopisë.
(2) Këto të dhëna duhet të shtohen me informacion për fuqinë e dozës së hyrjes, dozë
/ imazh për rekording cine ose digital dhe fusha e rrezatimit të pacientit, për të
marrë një nivel të dytë.
(3) Së fundi, matjet e DAP dhe TLD duhet të plotësojnë hapin e tretë. Informacioni
që del në çdo njëri nga nivelet është i ndryshëm :
a. Protokolli klinik lidhet ngushtë me numrin e imazheve dhe kohën e
fluoroskopisë për procedurë;
b. Fuqia e dozës dhe dozë / imazhi janë më shumë të lidhur me pajisjen dhe
performancën e përforcuesit të imazhit;
c. Doza e pacientit lejon të vlerësohet risku stokastik dhe ai deterministik;
Doza e pacientit dhe cilësia e imazhit janë lehtësisht të korrelueshme në RI (dhe në
përgjithësi në radiologjinë digitale) dhe të lidhura me performancën e sistemit të
imazhit dhe me parametrat e punës të vendosura, prandaj optimizimi është një detyrë
e lehtë nëse RL janë vendosur. Meqë pragu për efektet deterministike mund të kalohet
për disa procedura komplekse RI, vlerësimi i dozës së pacientit duhet të kryhet në
programe të QC. Matjet rutinë në RI bëhen me aparatin DAP.
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Numri total i imazheve të përftuar dhe koha e fluoroskopisë, së bashku me matjet të
dozë / imazhit dhe fuqinë e dozës në hyrje të përforcuesit të imazhit dhe në hyrje të
një fantomi të përshtatshëm janë njësitë që maten. Dozat e pacientëve probabilisht do
të rriten nëse pajisja tregon deformime në cilësinë e imazhit në fluoroskopi dhe
fluorografi me acquisition dixhital, me që koha e fluoroskopisë bëhet më e madhe, ose
nevoja për mënyra me dozë të lartë rritet. Për më tepër, tendenca për përmirësimin e
cilësisë së imazhit prodhon një zhvendosje graduale drejt mënyrave të përftimit me
pak zhurmë, gjë që sjell doza të larta tek pacienti. Kjo ndodh edhe nëse pajisja X ose
rrjeti i imazhit shfaq anomali. P.sh. kur përforcuesi i imazhit ka një faktor të ulët
konvertimi, një fuqi doze më e lartë në hyrje të tij do të kërkohet dhe dozat e pacientit
do të rriten për pasojë. Së fundi, protokollet teknike të pa optimizuara do të çojnë në
një numër më të madh të imazheve, ose kohës së fluoroskopisë me të njëjtin efekt.
Optimizimi mund të kryhet me një rishikim të fuqisë së dozës, ose mënyrës së punës
në fluoroskopi, e cila mund të ulë DAP. Në rastet e dyta dhe të treta, optimizimi i
arritur në bazë të kohëve fluoroskopike të ndryshme duhet të shihet në dritën e raportit
të ndryshëm DAP / informacion dhe në limit, optimizimi duhet të drejtohet në
zvogëlimin e këtij raporti. Sigurisht niveli i trajnimit të specialistit luan një rol të
rëndësishëm. Doza e rrezatimit të pacientit është një parametër shumë i rëndësishëm,
që kontrollon cilësinë e shërbimit me rreze X në spital. Monitorimi i dozës siguron
që pacientët kanë gjithmonë mbrojtjen më të mirë te stafit dhe krijon një indikacion të
menjëhershëm të përdorimit jo të drejtë të parametrave teknike, ose të
keqfunksionimit të pajisjes. Sidoqoftë, nuk është gjithnjë e lehtë të matet doza, për
shkak të një numri arsyesh, si mungesa e sistemit dozimetrik të përshtatshëm të
rekomanduar nga organizmat ndërkombëtare dhe literatura. Ky punim tregon që duke
përdorur rezultatet nga procedurat e kontrollit të cilësisë (QC) për të vlerësuar ESD
mund të kemi një metodë të lirë dhe të besueshme për monitorimin e dozës së
pacientit në rutinën e përditëshme të departamentit të radiologjisë diagnostike, me
kusht që sistemi X të jetë në standartet ndërkombëtare të kontrollit të cilësisë dhe
kohët klinike të ekspozimit të jenë më të mëdha se minimumi i kërkuar për
gjeneratorin X për të ruajtur linearitetin e daljes brenda ± 10%.
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REKOMANDIME
Zhvillimet teknologjike në pajisjet e rrezatimit X, mikrokateterët, gidat (telat e
komanduar) etj, ka çuar në evolucion të shpejtë të teknikave të reja dhe të
përmirësuara në RI. Shpërndarja në moshë e pacientëve që i nënshtrohen
radiologjisë intervenuese është midis 40- 80 vjec. Por edhe shumë femijë kryejnë këto
procedura sidomos në rajone më pak të zhvilluara dhe në popullsi më pak të
informuar për dëmet e rrezatimit. RI karakterizohet nga doza të larta të pacientit në
krahasim me ato në ekzaminimet diagnostike me rreze X. Në disa raste nivelet e
dozës e kalojnë pragun për efektet deterministike. Efektet stokastike duhet të merren
në konsideratë për procedurat RI në grupe të veçanta, si fëmijët. Për shkak të
potencialit të madh për doza të larta tek pacientët dhe stafi, rekomanohet që
individët që përfshihen në procedura me RI duhet të njihen me mundësinë e efekteve
stokastike dhe deterministike. Prandaj këta individë duhet të marrin një trajnim të
përshtatshëm në principet e mbrojtjes nga rrezatimi. Rekomandohet që pajisjet RI
dhe CT duhet të japin tregimin për sa më poshtë: Kohën e plotë të fluoroskopisë,
Numrin e ekspozimeve radiografike, Vlerësimin për dozën maksimale të hyrjes në
lëkurë, Alarmin akustik për çdo 5 minuta ekpozim , Prodhimin e plotë dozë-sipërfaqe
(aparatet e prodhuara së fundmi). Zhvillimi dhe përdorimi i niveleve të dozës së
referencës rekomandohet, meqë doza të tilla mund të përdoren me qëllim krahasimi
dhe për të caktuar praktikat më të mira. Nëse dozat e referencës do të kalohen, duhen
përcaktuar arsyet, dhe më pas duhet të hartohet një plan veprimi me qëllim
përmirësimin e situatës, pra uljen e dozave të rrezatimit. Niveli i dozave të rrezatimit
të stafit, duhet të monitorohet dhe të shihet rregullisht për t`u siguruar se dozat janë
më pak se limitet e vendosura. Stafi duhet të ketë akses konfidencial në sistemin
shëndetësor të profesionistëve. Disa mënyra për optimizimin e procedurave RI
përfshijnë pranimin e një cilësie të ulët të imazhit, me qëllim zvogëlimin e dozës tek
pacienti. Qëndrim kritik ndaj vendosjes së kësaj strategjie është zhvillimi i indiceve të
përshtatëshme për kriteret e cilësisë së imazhit dhe vlerat e dozave të referencës për
pacientin. Në procesin e optimizimit është krejtësisht e papërshtatëshme të
zvogëlojmë cilësinë e imazhit në nivelin që kompromenton objektivat klinike të
procedurave intervencionuese. Për disa procedura intervenuese është e paqartë se cila
është procedura më optimale. Një përpjekje e madhe bëhet për të siguruar që pajisjet
që gjënden në treg, të optimizohen për cilësinë e raportit imazh/dozë dhe jo që doza
dhe imazhi të maksimalizohen. Për fat të keq nuk ka rrugë të pranuara për
optimizimin e procedurave në RI dhe CT, në mënyrë që të vlerësojmë riskun nga
rrezatimi, doza në sipërfaqet e hyrjes duhet të përdoret për të llogaritur dozën në
organin individual.
RI kryhet duke përdorur pajisje fluoroskopike që përfshijnë një sistem përforcimi
televiziv të imazhit, mundësisht me kapacitet të imazhit dixhital. Këto sisteme
zakonisht punojnë nën kontrollin automatik të fuqisë së dozës, duke mbajtur fuqinë e
dozës konstante në siperfaqen hyrëse të II-të. Performanca e sistemit mund të bjerë
me kalimin e kohës; p.sh. çdo ndryshim në përgjigjen e II-të, optikës ose kamerës TV
do t’i kompensohet nga kontrolli automatik i fuqisë së dozës. Çdo zvogëlim në
convesion gain të II-të mund të çojë në një rritje të matëshme në fuqinë e dozës në
sipërfaqen e hyrjes së përforcuesit. Kjo mund të rezultojë në një rritje në dozën e
pacientëve pa dijeninë e operatorit.
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Prandaj është esenciale të përdorim një sistem rutinë të programit të sigurisë së
cilësisë (QC), duke përfshirë matje të fuqisë së dozës në sipërfaqen e hyrjes së II-të.
Një rishikim i herëpashershëm i programit QC është i rëndësishëm dhe lehtëson
vendosjen e një kulture të mirë për t`u mbrojtur. Disa mënyra për optimizimin e
procedurave RI, përfshijnë pranimin e një cilësie të ulët të imazhit me qëllim
zvogëlimin e dozës tek pacienti. Qëndrim kritik ndaj vendosjes së kësaj strategjie
është zhvillimi i indiceve të përshtatëshme për kriteret e cilësisë së imazhit dhe vlerat
e dozave të referencës për pacientin. Në procesin e optimizimit është krejtësisht e
papërshtatëshme të zvogëlojmë cilësinë e imazhit, në nivelin që kompromenton
objektivat klinike të procedurave intervencionuese. Kriteret për cilësinë e imazhit për
RI nuk janë zhvilluar akoma; sidoqoftë kritere të bazuara në pozicionin radiografik
janë të përshtatëshme për këtë qëllim. Radiologët intervencionistë në vende të
ndryshme, përdorin një variacion të metodave klinike dhe protokolleve. Për disa
procedura intervencionuese është e paqartë se cila është procedura më optimale. Më
tej nuk ka studime të publikuara në literaturën e sotme mbi efikacitetin, dozën dhe
kriteret për cilësinë e imazhit. Mungesa e indiceve të pranuara për cilësinë e imazhit
përbën probleme për prodhuesit e pajisjeve të rrezeve X. Një përpjekje e madhe bëhet
për të siguruar që pajisjet që gjenden në treg, të optimizohen për cilësinë e raportit
imazh/dozë dhe jo që doza dhe imazhi të maksimalizohen. Për fat të keq nuk ka rrugë
të pranuara për optimizimin e procedurave në RI. Një kufizim i përcaktimit të dozës
së absorbuar është që ajo ndryshon shumë pak me ndryshimin e madhësisë së fushës,
(ka edhe një efekt sekondar për shkak të ndryshimit në madhësinë e shpërhapjes),.
Sidoqoftë risku tek pacienti do të jetë më i madh, nëse doza shpërndahet në një zonë
më të madhe, kështu që risku lidhet më tepër me energjinë totale të depozituar si
jonizim se sa me dozën e absorbuar. Prodhimi dozë-sipërfaqe i shprehur zakonisht në
Gy cm2, është një masë e fluksit total energjitik që bie tek pacienti dhe mund të lidhet
me energjinë totale që absorbon pacienti.
Teknika të bazuara në procedura për zvogëlimin e dozës së pacientit
Është një kërkesë esenciale paraprake që stafi i përfshirë në radiologjinë intervenuese
të jetë shumë i motivuar, i zoti dhe i trajnuar në parimet e mbrojtjes nga rrezatimi.
.

Procedurat diagnostike dhe terapeutike duhet të kryhen në një kohë sa më të
shkurtër, sipas mundësisë për të shmangur nevojën e përsëritjes së procedurës
diagnostike.

. Procedurat intervenuese duhet të optimizohen që dozat që merren të jenë më të ultat
në praktikë në përputhje me kërkesat klinike. Kjo mund të arrihet duke zvogëluar si
kohën e fluoroskopisë ashtu dhe numrin e ekspozimeve radiografike dhe duke
përdorur gjithë mundësitë që jep pajisja për uljen e dozës. Më tej intervenuesi
duhet të ketë njohuri të plota për ekspozimet e larta, që shoqërojnë teknikat
fluoroskopike.
.

Nëse është e mundur, organet e ndjeshme duhet të përjashtohen nga tufa primare.
Kolimimi duhet të jetë optimal ose të përdoren projeksione alternative. Kjo është
veçanërisht e rëndësishme në radiologjinë intervenuese, meqënëse dozat e
absorbuara janë më të larta se ato që shoqërojnë procedurat radiografike.
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.

Nëse është e mundur projektimi i tufës duhet të ndryshojë për të mbajtur dozën e
lokalizuar në lëkurë poshtë pragut të efekteve deterministike.

.

Përcatimi i vlerave të dozës së referencës për tipet e përgjithëshme të procedurave
rekomandohet shumë. Dozat e pacientëve duhet të monitorohen në mënyrë rutinë,
për të siguruar që vlerat e rëndësishme të dozave të referencës të mos kalohen.
Nëse vlerat e referencës kalohen vazhdimisht, duhen kërkuar arsyet për këtë dhe
të ndërrmerren veprime për ndreqjen e situatës. Duhet të vendoset një komunikim
midis mjekut untervenues dhe fizikanit mjekësor, për të siguruar që dozat tipike
sipas procedurave të mbahen brenda vlerave të referencës NDR.

Teknika të bazuara në pajisjen për zvogëlimin e dozës së pacientit
. Pajisjet duhet të përputhen me standartet ndërkombëtare dhe kombëtare; ato duhet
të përmbushin kërkesat specifike për çdo tip të procedurave intervennuese dhe
performanca e tyre duhet të përputhet me këto procedura.
. Pajisjet duhet të përmirësohen për të përmbajtur karakteristikën kosto- efektivitet
për zvogëlimin maksimal të dozës, ose për të përmirësuar cilësinë e imazhit.
. Tregimi dhe ruajtja e informacionit për dozën duhet të jetë një karakteristikë
standarte e pajisjes RI.
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