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ماهنامه علمی تخصصی ایکس ری تایمز
دانشجویان علوم پزشکی تربیز

شامره دوم / دی 96 / چاپ : 200 عدد / قیمت : 100/000 ریال
مدیر مسوول و صاحب امتیاز : رامین قاسمی شایان

رسدبیر : سمیرا هاشم بگلو
دبیر اجرایی : مجتبی دخیلی
دبیر علمی : زهرا رحیم زاده
دبیر فرهنگی : زهرا اسدیان
دبیر صنفی : سمیرا کفیلی

دبیر ارشد تحریریه : پانیذ کریمی
دبیر ارشد تحریریه : امیر امانپور

دبیر دپارمتان تهران : میرعلی حسینی
دبیر دپارمتان شیراز : حسین فضیلت

هیئت تحریریه : 
ــور- ــر امانپ ــذ کریمی-امی ــم زاده-زهــرا اسدیان-ســمیرا کفیلی-پانی ــی دخیلی-زهــرا رحی ــن قاســمی شایان-ســمیرا هاشــم بگلو-مجتب رامی
ــه  ــای اصغری-فاطم ــاب آق ــده قائم-جن ــوی-علی زن ــا موس ــوض زاده-مهس ــزل ال...عی ــگار حیدری-غ ــین فضیلت-ن ــی حسینی-حس میرعل
احمدی-زهــرا آرایش-نرگــس ابراهیمی-زهــرا الــه وردی-مرجــان بلنــد گرامی-شــهرام معروفی-نرگــس رحامنی-زهــرا دهقان-مهســا مهــدی 

ــرد ــن ف زاده-ســامنه حســن پور-پریســا حســن اوغلی-شــادی متی
گرافیک و صفحه آرایی : نگاره

با تشکر از :
1-انجمن علوم پرتونگاری ایران

2-انجمن علوم پرتونگاری استان تهران
3-انجمن علوم پرتونگاری استان آذربایجان رشقی

4-جناب آقای دکرت قوامی – رییس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربیز
5-جناب آقای دکرت مهدی زاده-مدیر گروه فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

6-دکرت الهه جزایری قره باغ-مدرس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
7-رسکارخانم دکرت قره آغاجی-مدیر گروه رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربیز

8-رسکار خانم دکرت سجادیان –عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربیز
9-جناب آقای دکرت خرضلو- عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربیز

10-جناب آقای مهندس پسیانیان - عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربیز
11-جناب آقای فیضی-مدیریت تعالی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تربیز

12-جناب آقای خالقی-عضو انجمن علوم پرتونگاری ایران
13-جناب آقای محمدی-مسوول بخش رادیوتراپی بیامرستان مدنی تربیز و عضو انجمن علوم پرتونگارس استان آذربایجان رشقی

14-جناب آقای حمیدرضا سوری-بازرس انجمن علوم پرتونگاری استان تهران
15-جناب آقای فتاح زاده-مسوول بخش رادیولوژی بیامرستان شهدا
16-جناب آقای معظمی-عضو انجمن علوم پرتونگاری استان تهران

17-جناب آقای بهروزی-عضو انجمن علوم پرتونگاری استان آذربایجان رشقی
18-جناب آقای طریقت نیا-مسوول فیزیک بهداشت بیامرستان عالی نسب تربیز

MRI 19-جناب آقای کیانی – کارشناسی ارشد
21-جناب آقای پارسایی-کارشناس امور فرهنگی خانه نرشیات دانشگاه علوم پزشکی تربیز

21-رسکار خانم عابدی-عضو هیئت مدیره بازنشستگان علوم پزشکی
22-جناب آقای شاکری-مسوول امور رفاهی بیامرستان امام رضا

23-جناب آقای عبدالعلیزاده – عضو انجمن علوم پرتونگاری استان آذربایجان رشقی
24-رسکار خانم ولی زاده-مدرس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربیز

و تشکر از همه عزیزانی که ما را در چاپ و توزیع این شامره یاری کردند.
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با سالم و احرتام

خیــر مقــدم گــرم و صمیمــی تــک تــک اعضــای نرشیــه ایکــس ری تایمــز بــه پرتونــگاران ، اســتادان و کلیــه 

ــوژی محصــالن و دانشــجویان رشــته رادیول

بــار الهــا بیکــران ســپاس تــو را ، از اینکــه مشــمول رحمــت بیدریــغ توییــم و همــواره چــرت لطــف و عنایــت بــی 

نهایــت تــو بــر مــا ســایه مهــر خــود را گســرتده اســت. ایــده هــای ازلــی دریافتــه از تامــل نــاب هســتند و مایــه 

اساســی و ابــدی متــام پدیــده هــای جهــان را بازگــو مــی کننــد. ایــن ایــده هــا متناســب بــا مــاده ای کــه واســطه 

بازگویــی آنهــا هســتند ، جامــه نقاشــی ، شــعر، مجســمه ســازی یــا موســیقی مــی پوشــند . تنهــا رسچشــمه هــر 

معرفــت بــر ایــده هاســت و تنهــا هــدف آن انتقــال ایــن معرفــت اســت.

در روزگار کنونــی کــه علــم و پژوهــش جایــگاه ویــژه ای پیــدا کــرده و تبدیــل بــه فضــای حاکــم بــر دانشــگاه 

هــای کشــور شــده اســت ، رشــته هــای مختلــف ســعی در آشــکار ســاخنت تــک تــک جنبــه هــای علمــی ، فرهنگــی 

و ...خــود دارند.رادیولــوژی از جملــه رشــته هــای بــه روز و مــدرن حــوزه علــوم پزشــکی اســت کــه روز بــه روز 

شــاهد پیرشفــت ایــن حــوزه هســتیم.نقش و تاثیــر بســزای ایــن رشــته در اعتــالی تشــخیص و درمــان بــر کســی 

پوشــیده نیســت.

شــامره اول مجلــه ایکــس ری تایمــز ) آبــان مــاه ( کــه در مــاه اخیــر چــاپ و توزیــع شــده بــود بــا بازخــورد 

ــد تــک تــک  ــه ای مضاعــف در کالب ــان گرامــی همــراه شــد و همیــن باعــث و ســبب روحی مثبــت شــام مخاطب

اعضــای نرشیــه شــد تــا بــا قــدرت و اقتــدار بــه کار خــود ادامــه دهند.محبــت بــی دریــغ شــام خواننــده گرامــی 

ســبب شــد تــا نرشیــه ایکــس ری تایمــز در دومیــن شــامره خــود دســت بــه کار فــرا دانشــگاهی بزنــد و مجلــه 

شــامره دوم را در اســتان هــای تهــران و شــیراز عــالوه بــر آذربایجــان رشقــی بــه توزیــع برســاند.

ــه آذر  ــورت ماهنام ــه بص ــت ک ــز اس ــس ری تایم ــه ایک ــای نرشی ــامره ه ــن از رسی ش ــش رو دومی ــه پی مجل

ــد  ــالش ســخت تیمــی قدرمتن ــرد و حاصــل ت ــی گی ــرار م ــی ق ــتادان گرام ــاالن و دانشــجویان و اس ــار فع در اختی

ــا راهنامیــی هــای بــی دریــغ اســاتید بزرگــوار مــی باشــد کــه بصــورت تخصصــی تــک تــک جوانــب علمــی و  ب

فرهنگــی و صنفــی پرتــوکاران را در طبــق مقایســه و انتقــاد قــرار داده اســت.اعتالی جایــگاه رشــته رادیولــوژی در 

کنــار ســایر رشــته هــای حــوزه علــوم پزشــکی خــط مشــی اصلــی نرشیــه ایکــس ری تایمــز مــی باشــد.

بازخــورد مثبــت شــام خواننــده گرامــی روحیــه مضاعفــی خواهــد شــد بــر پیکــره نرشیــه ایکــس ری تایمــز و 

انگیــزه دوبــاره ای خواهــد شــد بــرای تــک تــک اعضــای ایــن نرشیه.امیــد کــه مطالــب جمــع آوری شــده مــورد 

پســند شــام خواننــده گرامــی قــرار بگیــرد و کمکــی باشــد بــر اعتــالی جایــگاه رشــته رادیولــوژی

رامین قاسمی شایان

مدیر مسوول نرشیه ایکس ری تایمز



   X-Ray Times / 1396 سال اول  /  شماره دوم  /  دی 4

مــا کــه همگــی از تبــار بارانیــم ، 
چــرا بــاز پنــاه بــه دریــا آوریــم؟ مگــر 
همیــن نرمــی آغــوش دریــا نبــود کــه 

ــامن؟ ــاب فروخت ــای آفت ــه گرم ب
پــس بیاییــد فاصلــه گیریم از اندیشــه 
ــه  ــوم ک ــل ش ــه آن اص ــت ب ی بازگش
ــش  ــت خوی ــه هــوای عظمــت اصال ب

حرمــت مــا را نشــناخت .
ــه  ــا ، ک ــه دری ــم ب ــاز نگردی ــد ب بیایی
از اصــل اســت کــه  امــروز فصــل 
ــر  ــه دورت ــی آورد و هــر ک ــت م اصال
ــد دور  ــی رود . بیایی ــر م ــد باالت بیافت
ــی  ــای رؤیای ــه ژرف ــنت ب ــویم از رف ش
پــوچ کــه هیــچ گاه قصــد پیوســنت بــه 

ــته . ــه رس نداش ــوع ب وق
بــه گامنــم اســیر طلســم گذشــتگانی 
شــده ایــم کــه گفتــه انــد« : هیــچ گاه 

خــالف جهــت جریــان شــنا نکنیــد »
چــه اشــکال دارد؟ بگــذار ایــن بــار و 
بــرای اولیــن بــار ! ، هســت و نیســت 
خــود را در گــرو قــامری بگذاریــم کــه 
همــه از آن بــه یــاد میکننــد « خــارق 

العــاده » بــودن ...

ادبوگرافی
شهرام معروفی / کارشناسی پرستاری

  

اصالت اصیل ما
حتــی اگــر بدانیــم منــی رســیم ؛ بگذار 
خــالف  بــرای  تــالش  خســتگِی  در 
جریــان رفــنت جــان بدهیــم، بــاور کــن 
ــر  ــر و پ ــا شــکوه ت ــا بســیار ب ــن فن ای
ــگان  ــای هم ــه پ ــای ب ــر از پ ــزت ت ع
رفــنت و گــم شــدن در هالکتــی مزمــن 
بــا همگانــی اســت کــه واالتریــن 
مقصودشــان فقــط بقاســت ، کــه ایــن 
همــگان نــه مــی داننــد کــه هســتند، 
هســتند،نه  چــه  داننــد  مــی  نــه 
میداننــد از کجــا آمــده انــد و نــه مــی 

ــد ...  ــه کجــا مــی رون ــد ب دانن
چــه مــی شــود مگــر؟ بگــذار رهایــی 
از « بــا همــگان رفــنت» را نیــز تجربــه 
کنیــم کــه شــاید رســیدیم.  ولــی اگــر 
خواهیــم  کجــا  بــه  ؟  چــه  نرویــم 
رســید؟ راســت گفتــه انــد : رفــنت 
ــرای  ــی ب هــا رســیدن هــا نیســتند ول
رســیدن هــا بایــد رفــنت هــا را تجربــه 

ــرد ... ک
بیاییــد پایــان دهیــم و بــه غایــت 
رســیدن خــود را جشــن بگیریــم، اگــر 
ــگ  ــان همرن ــامن پای ــت ه ــن غای ای

ــاز  ــد آغ ــت. بیایی ــدن اس ــت ش جامع
کنیــم پایــاِن زوال آهســته ی خــود 

. را... 
ــرا  ــم، چ ــاران بودی ــار ب ــه از تب ــا ک م
گــم  را  خویشــنت  دریــا  فکــر  در 
ــیده  ــادن و پاش ــم؟ کاش افت ــرده ای ک
شــدن بــر ســختی تختــه ســنگ هــای 
ــه  ــوده شــدن ک خشــکی هــا و گل آل
افتخارمــان  بــاز   ، ماســت  رســالت 
میشــد؛ امــا افســوس ، مــا التــامس 
افتــادن در آغــوش نــرم دریــا را هــدف 

واالیــامن قــرار داده ایــم .
غیــر از خودمــان مگــر کســی هســت 
کــه بتوانــد اصالــت حیــات بخــش از 
دســت رفتــه ی مــا را به مــا بازگرداند؟ 
غیــر خودمــان چــه کســی مــی توانــد 
ــاخته و  ــود خودس ــن جم ــا را از ای م
ایــن نفــس خودباختــه ی مــا رهایــی 

بخشــد؟
ــم و جــاری شــدن در  اگــر چــه بارانی
ذات ماســت ولــی بــس اســت در 
ــه در آن  ــی ک ــکل ظرف ــه ش ــدن ب آم

ــویم. ــی ش ــه م ریخت
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پرتــوکاران یــک نظــام پرتونــگاری 
خانــواده   / می خواهنــد  کارآمــد 
متحدتــر  کشــور،  تصویربــرداری 
جهانــی  روز  آبــان   17 همیشــه  از 
کــه  مناســبتی  اســت،  رادیولــوژی 
جهانــی اســت امــا در تقویــم کشــور 
ایکــس،  اشــعه  اســت؛  ثبت نشــده 
روزی  چنیــن  در  پیــش  ســال   121
کشــف شــد و حــاال پرتــوکاران در 
ایــن روز را گرامــی  رسارس جهــان، 

می دارنــد.
از  فــارس  خربگــزاری  گــزارش  بــه 
اصفهــان، 17 آبــان در روز جهانــی 
بزرگــی  گردهامیــی  رادیولــوژی، 
ایــران  رادیولــوژی  جامعــه  از 
شــکل گرفته اســت، بــه مناســبتی کــه 
جهانــی اســت امــا در تقویــم کشــور 
ــش  ــال پی ــت؛ 121 س ــده اس ثبت نش
8 نوامــرب، رونتگــن، فیزیکــدان آملانــی 
ــعه  ــس، اش ــه کروک ــا لول ــن کار ب حی
اشــعه ای  کــرد،  کشــف  را  ایکــس 
نامرئــی و ناشــناخته کــه بعدهــا پایــه 
ــرای  ــن مج ــرداری و مهم تری تصویرب

شــد. بیامری هــا  تشــخیص 
بــا  کــه  شــد  پایه گــذاری  علمــی 
مدالیتــه  در  چشــمگیرش  گســرتش 
از  تصویربــرداری  مختلــف  هــای 

 ،MRI ــا ــه ت ــته ای گرفت ــکی هس پزش
ــی  ــوژی، تحول سی تی اســکن و رادیول
ــاد  ــخیص ایج ــه تش ــگرف در عرص ش
کــرد و حتــی از اثــرات اشــعه های 
بیامری هــا  درمــان  بــرای  یونیــزان 
هــم اســتفاده شــد کــه امــروزه از 
ــاد  ــم رادیوتراپــی ی ــوان عل ــه عن آن ب
بســیاری  امیــد  می شــود و چشــم 
از بیــامران بــرای درمــان تومورهــا 
دوخته شــده  آن  بــه  رسطان هــا  و 
دارد  رس  دو  کــه  اشــعه ای  اســت. 
ــت  ــا هم ــان رسطان ه ــه درم ــم ب ه
صــورت  در  هــم  و  می گــامرد 
اســتفاده غیرحرفــه ای از آن باعــث 
شــد.به  خواهــد  انــواع رسطان هــا 
دلیــل همیــن حساســیت، امــروزه 
ــعه و  ــا اش ــرای کار ب ــرادی کــه ب اف
ــگاه های  ــامران در دانش ــا بی ــاس ب مت
علــوم پزشــکی تربیــت می شــوند، 
بایــد مدیریــت اشــعه و حفاظــت 
بیــامران از اشــعه خطرنــاک ایکــس را 
ــر  ــن ام ــد و ای ــده بگیرن ــه عه هــم ب
ــا در  ــه تنه ــد ک ــی را می طلب تخصص
دانشــگاه های تــراز اول کشــور بــه 
افــرادی بــا رتبه هــای خــوب آمــوزش 
ــر  ــالوه ب ــه ع ــرا ک ــود. چ داده می ش
رسوکار داشــنت بــا جــان بیــامران )کــه 

در متــام رشــته های علــوم پزشــکی 
مشــرتک اســت( حفاظــت از خــود و 
ــا تســلط  ــر اشــعه ب بیــامران، در براب
ــک  ــوژی و فیزی ــوم رادیوبیول ــر عل ب

ــت. ــان اس ــده آن ــر عه ــا ب پرتوه
ــزرگ  ــنی ب ــاله جش ــوکاران، هرس پرت
کشــف  ســالروز  مناســبت  بــه  را 
جهانــی  روز  و  ایکــس  اشــعه 
رادیولــوژی ترتیــب می دهنــد و ایــن 
ــی بزرگــی ســت کــه آن هــا  گردهامی
را دورهــم جمــع می کنــد، جامعــه 
ــری  ــورد بی مه ــروز م ــه ام ــی ک بزرگ
وزارت بهداشــت قرارگرفتــه اســت.

ــه  ــت آن هــا ب ــه جمعی ــی ک پرتوکاران
نزدیکــی 20 هــزار نفــر در کشــور 
عرصــه  در  کــه  افــرادی  می رســد، 
ــدی  تشــخیص بیامری هــا نقشــی کلی
دارنــد، در معــرض خطــرات پرتوهــای 
تخصــص  و  هســتند  یونیــزان 
مدیریــت اشــعه و حفاظــت در برابــر 
آن را بایــد بلــد باشــند امــا وقتــی 
کفگیــر وزارت بهداشــت بــه ته دیــگ 
ــا دور  ــزی کــه ب ــن چی می خــورد اولی
زدن قانــون حــذف می شــود حــق 
اشــعٔه آن هاســت کــه مصــوب ســال 
1368 مجلــس شــورای اســالمی بــوده 

ــت. اس

نقدگرافی
از سیر تا پیاز نظام پرتونگاری

رامین قاسمی شایان-دانشجوی کارشناسی پیوسته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تربیز

   
                                                                                                                              

چرا در صدور مجوز نظام پرتونگاری تعلل می شود؟  
بررسی موشکافانه نرشیه ایکس ری تایمز از کلیه جوانب نظام پرتونگاری
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ــه در  ــوکاران مرصان ــا پرت ــن روزه  ای
ــت  ــیان، دول ــه مجلس ــا ب ــد ت تالش ان
و وزارت بهداشــت حقــوق از دســت  
رفتــه خــود را یــادآور شــوند و جشــن 
روز رادیولــوژی بهانــه ای ســت تــا 
ایــران،  پرتونــگاری  علــوم  انجمــن 
مدیره¬ هــای  هیــأت¬  اعضــای 
شــعبه های اســتانی خــود را از رسارس 
کشــور دورهــم جمــع کنــد تــا بــرای 
ــند. ــاره ای بیندیش ــالت چ ــن معض ای

ــه  ــعه ک ــق اش ــون ح ــر قان ــالوه ب ع
در برنامــه دامئــی قانــون خدمــات 
کشــوری در حــال حذف شــدن اســت 
و در برنامــه ششــم توســعه هــم 
اســت،  پیش بینی نشــده  آن  قانــون 
گریبــان  هــم  دیگــری  مشــکالت 
رهــا  جملــه  از  آن هاســت،  گیــر 
ــوژی  ــوژی رادیول ــته تکنول ــدن رش ش
ــه  ــی ک ــاد نظارت ــی و نه ــدون متول ب
عواقــب آن هــرج  و مــرج در مراکــز 
پرتوگیری هــای  و  تصویربــرداری 
بیــش  از حــد مجــاز و غیرقانونــی 
دلیــل  بــه  کــه  اســت  کشــور  در 
ــه  ــیخته، بی روی ــای لجام گس تجویزه
ــرای  ــرداری ب ــت عکس ب ــدون عل و ب

می دهــد. رخ  بیــامران 
بــه  دولتــی  تصویربــرداری  مراکــز 
بخــش  در  غیرمتخصــص  افــراد 
خصوصــی واگــذار می شــود کــه تابــع 
هیــچ قانونــی نیســتند و نظارتــی بــر 
ــارت  ــدم نظ ــدارد، ع ــود ن ــا وج آن ه
تــا جایــی پیــش مــی رود کــه فاجعــه 
جربان ناپذیــر و خطرنــاک ورود افــراد 
ــوژی،  ــته رادیول ــا رش ــط ب ــر مرتب غی
رادیوتراپــی و پزشــکی هســته ای، بــه 

ــرادی  ــد و اف ــز رخ می ده ــن مراک ای
خوانده انــد  فیزیــک  گاهــی  کــه 
ــی  ــی مهندس ــات و گاه ــی ادبی گاه
ــکی،  ــگاه آزاد غیرپزش ــو در دانش پرت
و  اســت  بیــامران  جــان  ایــن  و 
نشــده  کارشناســی  پرتوگیری هــای 
کــه قربانــی ســودجویی ها می شــود.
ــد  ــام کارآم ــک نظ ــا ی ــوکاران تنه پرت
نظــام  یــک  می خواهنــد،  نظارتــی 
ــور آن هــا  ــی ام ــه متول ــگاری ک پرتون
بی ســامانی  ایــن  بــه  و  باشــد 
خطرنــاک ســامان دهــد و جالــب 
اســت کــه آن هــا حتــی یــک اداره 
امــور پرتــو هــم در وزارت بهداشــت 
پیرشفت هــای  وجــود  ندارند!بــا 
تصویربــرداری  علــوم  رسســام آور 
در  کــه  جدیــدی  روش هــای  و 
تصویربــرداری پزشــکی هــرروز در 
هنــوز  می شــود،  رومنایــی  دنیــا 
بــرای  تخصصــی  تحصیــل  ادامــه 
ــی در  ــرداری بالین رشــته های تصویرب
ــدارد.در آزمون هــای  کشــور وجــود ن
ــزار  ــدرت برگ ــه  ن ــه ب ــتخدامی ک اس
پرتــوکاران،  ســهم  می شــود 
ظرفیت هــای  و  ردیف هــا  در 
اســتخدامی بیــن رشــته های علــوم 
پزشــکی کمرتیــن اســت کــه تنهــا در 
ــه  ــا پرســتاران نســبت 4 ب مقایســه ب

دارد.  100
بــا وجــود اینکــه امــروزه رشــته هایی 
نظیــر پرســتاری و علوم آزمایشــگاهی 
جــزء مشــاغل ســخت طبقه بنــدی 
ــته  ــدن رش ــوز مان ــا هن ــوند ام می ش
حســاس تر رادیولــوژی، رادیوتراپــی 
لیســت  در  هســته ای  پزشــکی  و 

از  هالــه ای  در  ســخت  مشــاغل 
ابهــام قــرار دارد کــه حتــی پرداخــت 
ســختی کار در ســایه حــق اشــعه ای 
ــی  ــه  راحت ــه پرداخــت منی شــود، ب ک
چیــزی  می شــود؛  گرفتــه  نادیــده 
کــه تنهــا، دلــردی را بــه جامعــه 
پرتــالش پرتونــگاری کشــور تزریــق 
بــه  قــرش  ایــن  امــروز  و  می کنــد 
انــزوا کشــیده شــده امــا امیــدوار، 
بــرای حــل مشکالتشــان در کــامل 
جنجــال،  از  دور  بــه   و  محجوبــت 
ــن  ــا آخری ــده اند ت ــع ش ــم جم دوره
ــار هــم  ــی را در کن راه کارهــای قانون

ــد. ــی کنن بررس

و اما خرب خوب
پــس از پيگريي هــاي فــراوان قــرار 
پرتوهــاي  امــور  كل  اداره  شــده 
بهداشــت  وزارت  در  تشــخييص 
ــات  ــري مطالب ــا پيگ ــود ت ــكيل ش تش
ايــن قــرش باشــد. بــه گــزارش ایکــس 
بــا  كــه  ، در جلســه اي  تایمــز  ری 
پيگــريي برخــي از اعضــاي كميســيون 
جامعــه  و  مجلــس  اجتامعــي 
پرتــوكاران كشــور و بــا حضــور وزيــر 
بهداشــت برگــزار شــد، قــايض زاده 
هاشــمي بــه ۳خواســته پرتــوكاران 
ــت داد. تشــكيل اداره كل  پاســخ مثب
ــاين  ــور پرتوهــاي تشــخييص و درم ام
تاســيس  و  بهداشــت  وزارت  در 
كل  اداره  ايــن  اســتاين  واحد هــاي 
در متامــي دانشــگاه ها و همچنــن 
وزارت  از  نامــه اي  ارســال  و  تهيــه 
و  برنامــه  ســازمان  بــه  بهداشــت 
بودجــه و درخواســت تأمــن بودجــه 
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ــوكاران  ــا اشــعه پرت فوق العــاده كار ب
ــاي  ــن محوره ــور مهم تري رسارس كش
ــرر  ــن مق ــود. همچن ــه ب ــن جلس اي
شــد تــا دوره هــاي جديــد كارشــنايس 
وزارت  موافقــت  بــا  راديولــوژي 

بهداشــت طراحــي و اجــرا شــود.
در حاشــیه مراســم روز رادیولــوژی 
در تاریــخ 12/8/96 هییــت مدیــره 
انجمــن علــوم پرتونــگاری بــه همــراه 
چنــد تــن از هییــت مدیــره هــای 
اســتانها جلســه ای را بــا حضــور دکــرت 
شــورای  مناینــده مجلــس  رحیمــی 
ــام  ــازمان نظ ــدگان س ــالمی ومناین اس
پزشــکی کشــور در جهــت اعطــای 
نظــام پرتونــگاری بــه پرتــوکاران ، 
ــراری  ــده در برق ــش ام ــکالت پی مش
حــق اشــعه پرتــوکاران و تشــکیل 
وزارت  در  پرتــوکاران  امــور  اداره 

بهداشــت برگــزار گردیــد.
در ایــن جلســه کــه بــه همــت رسکار 
گرفــت  صــورت  موســوی  خانــم 
دکــرت  اقــای  جنــاب 
جهانگیــری معــاون 
نظــارت و فنــی و 
گرانقــدر  اســتاد 
اقــای  جنــاب 
رودگــری  دکــرت 
مدیــرکل پژوهــش 
شــورای  دبیــر  و 

پژوهشی 
نظام 

پزشــکی کشــور کــه در متامــی مراحل 
کاری و مشــکالت پرتــوکاران کــامل 
حضــور  انــد  داشــته  را  همــکاری 
صــورت  صحبتهــای  .طــی  داشــته 
رشایــط  عزیــزان  ایــن  بــا  گرفتــه 
ــل  ــگاری ، مراح ــام پرتون ــای نظ اعط
طــی شــده تــا کنــون و درخواســتهای 
الزم جهــت اجــرای ایــن موضــوع 
ــوکاران  ــده ای کــه پرت مشــکالت عدی
بــا آن مواجــه  در مراکــز درمانــی 
هســتند و عــدم تعییــن و اجــرای 
رشح وظایــف واقعــی پرتــوکاران از 
طــرف جنــاب آقــای افــراه ، رسکار 
خانــم موســوی ، جنــاب آقــای زارعــی 
ــرت داوودی و  ــای دک ــاب اق ــژاد جن ن
پیرمحمــدی  لیلــی  خانــم  رسکار 
عنــوان گردیــد، در ایــن بــاره جنــاب 
اقــای دکــرت جهانگیــری ضمــن تاییــد 
رسکار  فــراوان  هــای  پیگیریهــای 
خانــم موســوی و تکمیــل مراحــل 
اداری کار،عنــوان منــود کــه جهــت 
تاییــد نهایــی قطعــا ایــن موضــوع در 
جلســه شــورای عالــی مطــرح خواهد 
ــن  ــه ای ــبت ب ــا نس ــر م ــد ، نظ گردی
ــه مســاعد مــی باشــد و مثبــت  قضی
اســت .تــالش خــود را در ایــن زمینــه 
جهــت  داشــت.اقداماتی  خواهیــم 
حــل ایــن موضــوع بایــد صــورت 
پذیــرد و رشح وظایــف کارشناســان 
پرتونــگاری بــه تفکیــک رشــته هــای 
انجمــن علــوم  از طــرف  مختلــف 
پرتونــگاری بــه ســازمان ارائــه گــردد .

انجمــن  هــای  پیگیــری  ادامــه  در 
ــاق  ــران در احق ــگاری ای ــوم پرتون عل
تاریــخ  در   ، پرتــوکاران  حقــوق 
حضــور  بــا  ای   5/10/96جلســه 
افــراه  مرتضــی  آقــای  جنــاب 
ریاســت انجمــن علــوم پرتونــگاری 
ــوی  ــال موس ــیده لی ــم  س ورسکار خان
وهمراهــی جنــاب آقــای دکرتعلیرضــا 
رحیمــی مناینــده محــرتم مــردم تهــران 
بــا   ، اســالمی  در مجلــس شــورای 
ریاســت محــرتم  کمســیون بهداشــت 

مجلــس  جنــاب آقــای دکــرت نوبخــت 
جلســه   ایــن  .در  گردیــد  برگــزار 
ــی  ــی از چگونگ ــه گزارش ــن ارائ ضم
شــمول  قانــون حفاظــت و رونــد 
 ، گذشــته  ســالهای  در  آن  اجرایــی 
مســتنداتی از دســتورالعمل جدیــد و 
ــت در  ــکار وزارت بهداش ــف آش تخل
ایــن زمینــه تقدیــم ایشــان گردیــد و 
ــه داده  ــن زمین توضیحــات الزم در ای
شــد .جنــاب آقــای دکــرت نوبخــت در 
ایــن زمینــه همراهــی الزم را مبــدول 
فرمــوده و درپایــان جلســه ضمــن 
قــول همــکاری و دفاع از پرتــوکاران ، 
مقــرر گردیــد نامــه ای جامــع جهــت 
خدمــت  موضــوع  ایــن  پیگیــری 
ــر  ــن ام ــه ای ــردد ک ــم گ ایشــان تقدی

صــورت گرفــت. 
بــا  نیــز  جلســه  ایــن  حاشــیه  در 
بهداشــت  کمیســیون  ســخنگوی 
ــد  ــی  و چن ــرت همت ــای دک ــاب آق جن
کمیســیون  ایــن  اعضــای  از  تــن 
و  گرفــت  صــورت  دیدارهایــی 
ــه  ــدگان تخلــف وزارتخان متامــی مناین
را محــرز دانســته و نظــر مســاعد 

دادنــد. را  مشــکل  رفــع  جهــت 
ــاد  ــور اتح ــوارد مذک ــه م ــا توجــه ب ب
بیشــرت  روز  بــه  روز  پرتونــگاران 
احســاس مــی شــود و ایــن قــرش 
تشــخیص  کــش و چشــم  زحمــت 
پزشــکی اراده ی مصممــی در احقــاق 
اســت  دارند.امیــد  خــود  حقــوق 
مســوولین مربوطــه توجــه مضاعفــی 
ــه ایــن قــرش زحمــت کــش داشــته  ب
هــای صــورت  کارشــکنی  و  باشــد 
ــود. ــرار نش ــن تک ــش از ای ــه بی گرفت
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نقدگرافی
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می بخور منرب بسوزان
دور و بر اشعه ی ایکس نگرد!!

ــد  اشــعه در عیــن ایــن کــه مــی توان
بــرای جامعــه ی بــرشی مفیــد باشــد 
توانایــی وارد کــردن صدمــات جــربان 
ــه  ــخاصی را دارد ک ــرای اش ــر ب ناپذی
تحــت تابــش ایــن پرتــو قــرار گرفتــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــوال ای ــند.حال س باش
اســتفاده از ایــن اشــعه مفیــد اســت 

یــا مــرض؟
بــرای اســتفاده از ایــن اشــعه چــه 
مــواردی را بایــد رعایــت کــرد؟  در 
ادامــه ی بحــث ســعی کــرده ایــم 
تــا بــه ایــن ســواالت پاســخ 

دهیــم.
گفتــه  چنانکــه   
گیــری  پرتــو  شــد 
ی  اشــعه  توســط 
میتوانــد  ایکــس 
ــی همچون  صدمات
اختــالل در تقســیم 

سلولی.شکست 

مقدمه
اشــعه ی ایکــس پدیــده ای اســت 
کــه مــدت زیــادی از کشــف آن منــی 
ــن وجــود توانســت  ــا ای ــی ب گذرد.ول
تحــوالت شــگرفی را در پیرشفتهــای 
ــوم  ــان عل ــود آورد.در می ــی بوج علم
ــده توانســت  ــن پدی ــه ای ــی ک مختلف
ــوم پزشــکی  ــد عل ــن باش تحــول آفری
از هــامن  دارد.  ای  ویــژه  جایــگاه 
ابتــدا کاشــف اشــعه ی ایکــس یعنــی 
بــرداری  تصویــر  آن  بــا  رونتگــن 

معــروف خــود از دســت 
توانســت  همــرش 

ایــن  اهمیــت 
در  را  پدیــده 
پزشــکی ثابــت 
کــرده و تحیــر 
آفریــن باشــد.

هــا  بعــد 
مشــخص شــد این 

کروموزومی.اثــر رادیوشــیمیایی بــر 
روی  پوســتی.اثرات  ســلول.اثرات 
ســلول  روی  خونی.اثــرات  عنــارص 
جنیــن.  بــر  جنســی.اثرات  هــای 
رسطــان.آب مرواریــد و کاهــش طــول 
عمــر را در پــی داشــته باشــد.البته 
وارد شــدن ایــن صدمــات بســتگی بــه 

دارد. گوناگونــی  عوامــل 
ی  دهنــده  تشــکیل  ســلولهای 
موجــود  بــدن  مختلــف  اندامهــای 
حساســیت  میــزان  نظــر  از  زنــده 
یونســاز  هــای  پرتــو  بــه  نســبت 
دارند.تفــاوت  تفــاوت  یکدیگــر  بــا 
بــدن  مختلــف  اعضــا  حساســیت 
انســان توســط برگونیــه و تریبونــد 
تعییــن شــد و بصــورت قانونــی بنــام 

ایــن دو بیــان مــی شــود.
حساســیت ســلولی بــا قــدرت تولیــدی 
و تکثیــر آن نســبت مســتقیم دارد.

یعنــی هــر چــه ســلول بیشــرت تقســیم 
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اســت. تــر  پذیــر  آســیب  شــود 
همچنیــن هــر چــه متابولیســم ســلول 
کمــرتی  مقاومــت  باشــد  بیشــرت 
در برابــر پرتوهــای یونســاز نشــان 
مــی دهد.فعالیــت هامننــد ســازی 
ــز  ــلول نی ــیم س ــدت تقس ــلول و م س
ــه  ــا حساســیت آن ســلول نســبت ب ب
رابطــه ی مســتقیم  ایکــس  اشــعه 

دارد.
از بافتهــای حســاس بــه پرتــو میتــوان 
مغــز اســتخوان. ســلول هــای جنســی 
ــتگاه  ــاط دس ــاوی. مخ ــای لنف . بافته
و  پوســتها  گلو.اپــی درم  گــوارش و 
بافتهــای  بــرد.  نــام  را  فولیکولهــا 
عصبــی  و  عضالنــی  و  اســتخوانی 
ــبت  ــاوم نس ــای مق ــزو بافته ــز ج نی
ــای  ــن ج ــا بدی ــتند. ت ــو هس ــه پرت ب
بحــث دریافتیــم کــه انــواع صدمــات 

و بــه نــوع و  ســلولها  حساســیت 
بافتهــا بســتگی 

دارد.
همچنین 
احتامل 

وارد 
شدن 

ــیاری  ــل بس ــه عوام ــات ب ــن صدم ای
و  دریافتــی  دوز  مقــدار  همچــون 
محــدوده ی ســنی فــرد تحــت تابــش 

دارد. بســتگی  نیــز  پرتــو 

ــه  ــرای مقابل ــی ب امــا چــه راهکارهای
ــود  ــی وج ــات احتامل ــن صدم ــا ای ب

دارد؟
اگــر فاصلــه ی کافــی بیــن شــخص و 
چشــمه وجــود داشــته باشــد شــدت 
تابــش بــه ســطوح ایمــن کاهــش مــی 
یابد.بــا وجــود ایــن اگــر مــاده ای 
بیــن مــا و چشــمه قــرار بگیــرد مــی 
تــوان از امتیــاز تضعیــف ایجــاد شــده 

توســط مــاده اســتفاده کــرد.
جهــت مهــار کــردن اشــعه ای کــه در 
ــد  ــد بای ــی کن ــدا م ــکاس پی فضــا انع
رسعــت آن را بــا اســتفاده از عنــارصی 
کــه دارای عــدد جرمــی باالیــی اســت 
ــارص  ــاند.متنند عن ــل برس ــد اق ــه ح ب
ــه همیــن جهــت در  ــا رسب. ب طــال ی
ــا  ــی کــه ب بخشــهایی از مراکــز درمان
ــد  ــعه رس و کار دارن ــا اش ــتقیام ب مس
بــرای حفــظ امنیــت اطرافیــان در 
اطــراف  در  دربهــا  و  هــا  دیــوار 
ــی  ــتفاده م ــتگاه از رسب اس دس

شــود.
مشــخصا عوامــل حفاظتــی 
افــراد  بــرای  ای  ویــژه 
اتــاق طراحــی  داخــل 
گردیــده اســت.مثال از 
پاراوانهــای رسبــی 
هــای  شــیلد  و 
رسبــی جهــت 

حفاظت 
برابــر  در 

اشعه 
استفاده 

شــود. مــی 
روپــوش هــا و 
اپرونهــای رسبــی 
پوشــش  دیگــر  از 
در  حفاظتــی  هــای 

برابــر اشــعه اســتکه توســط کاربــران 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــامران م ــا بی و ی

گیــرد. مــی 

نتیجه گیری
گــر چــه تصویربــرداری بــا اشــعه 
کــم  هــای  روش  از  یکــی  ایکــس 
هزینــه بــرای تشــخیص هــای مربــوط 
امــا  اســت  پزشــکی  بــه حــوزه ی 
ــرس و اضطــراب ناشــی از  همیشــه ت
زیــان هــای آن بــرای بیــامران مطــرح 
بــوده اســت.با ایــن حــال تجربــه 
ثابــت کــرده اســت کــه ســود حاصــل 
از اشــعه ایکــس بــه مراتــب بیــش 
اســت. آن  بــا  مرتبــط  از خطــرات 

همچنیــن میتــوان گفــت تقریبــا متــام 
ــواع  ــش ان ــرض تاب ــا در مع ــان ه انس
اشــعه هــا قــرار دارنــد کــه منبــع ایــن 
اشــعه هــا  مــی توانــد مرتبــط بــا 
ــع  ــا مناب اشــعه هــای خورشــیدی و ی
معدنــی باشــد.پس منیتــوان بــه طــور 
قاطــع گفــت کــه متــام پرتوگیــری هــا 
مربــوط بــه مراحــل درمانــی و رصفــا 
بــرای بیــامران اســت. از طرفــی بــا بــه 
ــوان  ــی میت ــول حفاظت ــری اص کار گی
دوز هــای دریافتــی را بــه کمرتیــن 

ــاند. ــزان رس می
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راه انــدازی هــر کاری بــدون شــناخت 
آن،  فن هــای  و  فــوت  و  کار  بــازار 
چیــزی جــز شکســت در پــی نخواهــد 
ــه قصــد  ــد ک ــی منــی  کن داشــت؛ فرق
ورود بــه چــه شــغلی را داریــد و ایــن 
مســئله در رابطــه بــا هــر شــغلی 
رشــته هايي  از  يــي  دارد.  مصــداق 
كــه بســياري از افــراد تصــور مــي 
بــا  مي تــوان  بــه  راحتــي   كننــد 
داشــنت مــدرك آن درآمدزايــي زيــادي 
داشــت، راديولــوژي اســت درحــايل 
 كــه درآمدزايــي از ايــن رشــته چنــدان 
هــم راحــت نيســت و بايــد مســري پــر 
پيــچ و خمــي را پشــت رس گذاشــت.

 
ــورد  ــر ب ــمی ، دبی ــن هاش ــرت حس دک
رادیولــوژی کشــور، در گفــت  و گــو 
ــم  ــان ک ــن بی ــپید ضم ــه س ــا روزنام ب
رادیولــوژی  دســتگاه های  کیــف  و 
توضیــح  بــه  دانشــگاهی  دربخــش 
رشــته  ایــن  مشــکالت  از  یکــی 
تخصصــی می پــردازد کــه در ادامــه 

نیــد.  می خوا

رشــته  مشــکل  یــا  1-معضــل 
چیســت؟ رادیولــوژی 

مشــکل ایــن اســت کــه رشــته مــا فوق 
تخصــص نــدارد. متــام رشــته ها بــه 
رشــته های جزیــی  تــر تفکیــک شــده، 
مثــال رشــته چشــم  پزشــکی، تخصــص 
اسرتابیســم دارد، تخصــص رتیــن دارد، 
تخصــص گلوکــوم دارد و...یــا مثــال 
رصع،  تخصــص  نورولــوژی،  رشــته 
ــه  ــرات و...جداگان ــتون فق ام اس و س
دارد. لــذا یــک رادیولوژیســت جــرال 
نداشــته  را  توامننــدی  ایــن  شــاید 
باشــد، تــا بــرای متــام رشــته ها مطلــب 
علمــی جدیــد داشــته باشــد. علیرغــم 
اینکــه دســتیاران از رشــته ما اســتقبال 
زیــادی می کننــد، امــا کــم  کــم درحــال 
ــه  ای  ــه گون ــن ب ــف اســت و ای تضعی
ــل  ــه رشــته  هــای دیگــر متای اســت ک
دارنــد، خودشــان کار تصویربــرداری را 

انجــام دهنــد. بــرای مثــال متخصــص 
ــی   ــد، خــودم م ــی  گوی ــوژی م پرناتول
خواهــم، ســونو را انجــام دهــم یا مثال 
ــد، خــودم  متخصــص اعصــاب می گوی
مــی  خواهــم عکــس را ببینــم و نیــازی 
بــه گــزارش نیســت. ایــن خطــر بزرگی 
اســت کــه وجــود دارد، درحالیکــه در 
دنیــا اینگونــه نیســت. در کشــورهای 
فــوق  رادیولــوژی  بــرای  خارجــی 
اســت.  شــده  تربیــت  تخصــص 
یــا  نورورادیولوژیســت،  مثــال 

ــا... ــال ی ــت اطف رادیولوژیس
بنابرایــن از نظــر علمــی بــا تــوان 
فعلــی توانســتیم پاســخگوی ممکلــت 
ــی  ــعه علم ــر توس ــا از نظ ــیم، ام باش
هــم  تــا  اســت  نیــاز  پیرشفــت  و 
بــه روز شــوند و هــم  دســتگاه ها 
ســوی  از  تخصص هــا  فــوق  اینکــه 
شــوند.  پذیرفتــه  بهداشــت  وزارت 

2-وقتــی فــوق  تخصــص وجود نــدارد، 
ــرداری  ــا کار تصویرب ــایر تخصص ه س
ــن  ــد. ای ــام می دهن ــان انج را خودش
بــه ایــن معنــی اســت کــه آنهــا حــق 

دارنــد؟
اقــدام هــم معضــالت  ایــن  خیــر. 
زیــادی را از قبیــل خــود ارجاعی دارد. 
رادیولــوژی  اســت  چهارســال  دیــد 
ــک ســی  ــک ســونو، فیزی شــامل فیزی
 تــی و دیــد وســیع آناتومــی بــه متــام 
بــدن و... بــوده و متفــاوت اســت بــا 
فــردی کــه رشــته  دیگــری خوانــده 
ــم رادیولوژیســت در  اســت. منی گویی
تخصص هــا  متــام  و  زمینه هــا  متــام 
حرفــی بــرای گفــنت داشــته باشــد، امــا 
ــد  ــوژی می توان ــوق تخصــص رادیول ف
ــد.  ــام ده ــری انج ــق  ت ــات دقی خدم
رشــته ای  هــر  باشــد،  قــرار  اگــر 
انجــام  را  رادیولــوژی  کار  خــودش 
دهــد، پــس رادیولــوژی یعنــی چــی؟  

ــمی  ــرت هاش ــه دک ــر مصاحب ــالوه ب ع
ــوان  ــی ت ــز م ــری نی ــوارد دیگ ــه م ب

ــرد : ــاره ک اش

شغلی که زود پیر می  کند !
اســتان های کــه حتــی یــک »پرتــوکار 

رادیولــوژی« اســتخدام ندارنــد... 
رئیــس انجمــن پرتونــگاری خوزســتان 
ــی در  ــز درمان ــوکاران مراک گفــت: پرت
بخــش هــای مختلــف رادیولــوژی، 
ــی، ام آر  ــکن، آنزیوگراف ــی اس ــی ت س
هســته  پزشــکی  و  رادیوتراپــی  آی، 
بیــامران  بــه  ای در حــال خدمــت 
ــرات  ــا مخاط ــغل آن ه ــتند و ش هس
ــایر  ــرات س ــر مخاط ــالوه ب ــراوان ع ف

مشــاغل پزشــکی دارد. 
ســالمت  خربنــگار  گــزارش  بــه 
خربگــزاری تســنیم، کرامــت حافظــی - 
رئیــس انجمــن پرتونــگاری خوزســتان 
بــا اشــاره بــه اینکــه پرتــوکاران مراکــز 
مختلــف  بخش هــای  در  درمانــی 
اســکن،  تــی  ســی  رادیولــوژی، 
رادیوتراپــی  آی،  آر  ام  آنژیوگرافــی، 
حــال  در  ای  هســته  پزشــکی  و 
خدمــت بــه بیــامران هســتند و شــغل 
ــر  ــالوه ب ــراوان ع ــرات ف ــا مخاط آنه
مخاطــرات ســایر مشــاغل پزشــکی 
دارد، اظهــار داشــت: کار بــا پرتوهــای 
یونیــزان و خطرنــاک ســبب وضــع 
بــرای  کشــوری  و  جهانــی  قوانیــن 
پرتــوکاری  حفــظ ســالمت جامعــه 

شــده اســت.
حافظــی ادامــه داد: پرتوهای یون ســاز 
و مخــرب ایکــس ســبب رسطــان زایی، 
پیــری زودرس، جهش هــای ژنتیکــی 
و... می شــود، لــذا در قوانیــن جهانــی 
امتــی،  انــرژی  ســازمان  کشــوری  و 
ســاعات کار کمــرت، مرخصــی ســاالنه 
بیشــرت، و مبلغــی بــرای فــوق العــاده 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــعه در نظ ــا اش کار ب
اســت، کــه اجــرای بنــد بنــد ایــن 
بــار  به خاطــر  کشــور  در  قوانیــن 
مناســب  مدیریــت  عــدم  و  مالــی 
ســال ها بــا مشــکل مواجــه اســت 
ــوکاران  ــی پرت ــوق صنف ــق و حق و ح
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ــه درســتی  توســط وزارت بهداشــت ب
ــود. ــی  ش ــامل من اع

ایــن مناینــده پرتــوکاران گفــت: بــرای 
کمــرت مواجــه شــدن پرتــوکاران، بــرای 
کار در یــک شــیفت بــا یــک دســتگاه 
اســتانداردهایی تعریــف شــده اســت 
ــا اشــعه در  کــه باعــث تقســیم کار ب
ــیفت  ــک ش ــوکار در ی ــد پرت ــن چن بی
میشــود کــه باعــث کاهــش پرتوگیــری 
ــه  ــتانداردها ب ــن اس ــا ای ــردد، ام میگ
علــت کمبــود نیــرو رعایــت منی شــود 
و مــا شــاهد هســتیم کــه در یــک 
بخــش بســیار شــلوغ گاهــی یــک 
و یــا دو پرتــو کار مشــغول کار در 
حالیکــه  در  شــیفت هســتند  یــک 
بــرای  پرتــوکار  نیــروی  اســتاندارد 
چهــار  و  ســه  شــلوغ  بخش هــای 

ــت. ــیفت اس ــک ش ــوکار در ی پرت
ســالمت  حفــظ  بــرای  افــزود:  وی 
اســتخدام  پرتــوکاران  ای  حرفــه 
پرتــوکاران در مراکــز دولتــی وزارت 
بهداشــت و مراکــز خصوصــی کــه 
وزارت  نظــارت  تحــت  همگــی 
بهداشــت هســتند در اولویــت جــدی 
قــرار دارد و جــز رضوریت هــا اســت؛ 
امــا متاســفانه در آزمــون اســتخدامی 
شــاهدیم  بهداشــت  وزارت  اخیــر 
اســتخدام  ظرفیــت  کمرتیــن  کــه 
اســتان های  در  پرتــوکاران  بــرای 
ــت  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــور در نظ کش
و در برخــی اســتان ها حتــی یــک 
ــون  ــم در آزم ــوژی ه ــوکار رادیول پرت
اســتخدامی تقاضــا نشــده اســت و 
ایــن بســیار غیــر حرفــه ای و فاجعــه 
ــالمت  ــه س ــم ب ــت ظل ــار و در جه ب

پرتــوکاران کشــور اســت.
رئیــس انجمــن پرتونــگاری خوزســتان 
گفــت: پرتــوکاران کشــور خواهــان 
اســتخدام در حــد اســتاندارد و طبــق 
قوانیــن ســازمان انــرژی امتــی هســتند 
و همچنیــن مــی  خواهنــد بداننــد کــه 
چــه زمانــی وعده هــای چندیــن ســاله 
ــوص  ــت در خص ــی وزارت بهداش مال

فــوق العــاده 50 درصــد حقــوق و 
ــی  ــق م ــه تحق ــا اشــعه ب ــا کار ب مزای

ــدد.  پیون
وی خاطرنشــان کــرد: عــالوه بــر ایــن 
مشــکالت بخشــنامه  هــا و قوانیــن 
بهداشــت  وزارت  اشــتباه  داخلــی 
ــا از  ــد ت ــویق می کن ــوکاران را تش پرت
مرخصــی کــه بــرای ســالمت آنهــا 
در نظــر گرفتــه شــده اســت رصف 
ــالً  ــد، بدیــن صــورت کــه مث نظــر کنن
ــا اشــعه  اگــر از مرخصــی  هــای کار ب
ــه  ــد کاران ــد درآم ــتفاده کنن ــود اس خ
ــد. ــا کاهــش مــی  یاب بیامرســتانی آنه
یــا خودمــان  اســتخدام شــویم  یــا 

شــویم...! کار  بــه  دســت 
بــرای راه  انــدازي يــك مؤسســه ســاده 
ــه روز و  ــزات ب ــه تجهي ــوژي ك راديول
كامــي در خــود داشــته باشــد، قطعــا 
ــت.  ــي داش ــه باالي ــه اولي ــد رسماي باي
ــررات وزارت  ــق مق ــن مؤسســه طب اي
بهداشــت و ســازمان انــرژي امتــي، 
بايــد حداقــل 100مرتمربــع ســاختامن 
بــا خصوصيــات ويــژه داشــته باشــد و 
ــك  ــا ي ــارد ت ــك ميلي حداقــل حــدود ي
ــه  ــز رسماي ــان ني ــارد توم ــم ميلي و ني
ــت.  ــاز اس ــزات ني ــد تجهي ــراي خري ب
ايــن  متــام  اينكــه  بــراي  به نظــرم 
هزينــه را يــك راديولوژيســت نپردازد، 
ــا  ــد ب ــت مي توانن ــا 7راديولوژيس 5 ت
ــه  ــال پيرشفت ــز كام ــك مرك ــر ي يكديگ

كننــد.  راه انــدازي  راديولــوژي 
ــراي  ــد پذي ــن، مي توانن ــر اي ــالوه ب ع
ــه  ــامر باشــند. البت تعــداد بيشــرتي بي
رشاكــت در برخــي مــوارد دردرسهــاي 
كــه  دارد  را  به خــودش  مخصــوص 
درنظــر  بايــد  نيــز  را  نكتــه  ايــن 
ــز  ــك مرك ــدازي ي ــراي راه ان داشــت. ب
متامــي  كــه  تصويربــرداري  جامــع 
امكانــات مثــل ام آر آي، يس يت اســكن، 
فلوروســكوپي، ســونوگرايف، ماموگرايف، 
ســنجش تراكــم اســتخوان، داپلــر و... 
در آن وجــود داشــته باشــد، بــه بيــش 
از 500مرتمربــع زيربنــا و بيش از 10تا 
رسمايه گــذاري  تومــان  12ميليــارد 
بــراي تجهيــزات الزم اســت كــه در 
ــزوم رشاكــت بيــش  ــن رشايطــي ل چن
البتــه  پيــش احســاس مي شــود.  از 
ــرار باشــد  ــك راديولوژيســت ق ــر ي اگ
تنهــا براســاس رسمايــه اي كــه دارد در 
ايــن رشــته فعاليــت كنــد، بهــرت اســت 
ــد  ــت نكن ــوژي فعالي در رشــته راديول
و شــغل ديگــري را برگزينــد. كــي 
كــه در هــر يــك از رشــته هاي پزشــي 
ــق  ــدان، عش ــد وج ــود، باي وارد مي ش
ــا  ــد ت ــته باش ــدا داش ــه خ ــان ب و امي
بتوانــد بــه خــويب بــه مــردم خدمــت 

ــد.  كن
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1-لطفــا خودتــون رو معرفــی بکنیــد 
و از رشایــط شــغلی خودتــون بیشــرت 

برایــامن توضیــح بدهیــد.
هســتم  ســجادیان  فخرالســادات 
اســتادیار گــروه رادیولــوژی دانشــگاه 

علــوم پزشــکی تربیــز.
ــط  ــا رشای ــم در رابطــه ب ــر بخواهی اگ
شــغلی صحبــت کنیــم بــه نظــر مــن 
ــل از انتخــاب شــغل و وارد شــدن  قب
ــه  در ایــن مســیر ، بهــرت اســت کــه ب
ــه  ــه توج ــن زمین ــود در ای ــق خ عالئ
کنیــم از طرفــی نیــاز هــای جامعــه را 
ــدا  ــن ابت ــم بنابری ــز دز نظــر بگیری نی
بایســتی هــدف و انگیــزه خــود را 
در انتخــاب شــغل مشــخص کنیــم تــا 
بتوانیــم فــردی موفــق تــر بــرای خــود 

ــه باشــیم.  و جامع
ــی  ــوم ترشیح ــته عل ــورد رش 2-در م
و  ارشــد  گرایــش  در   ) )آناتومــی 
توضیــح  برایــامن  بیشــرت  دکــرتی 

دهیــد.

بــا توجــه بــه اینکــه رشــته علــوم 
ترشیحــی، گســرتدگی فراوانــی دارد 
هیســتولوژی   ، آناتومــی  شــامل  و 
باشــد و ضمنــا  امربولــوژی مــی  و 
گرایــش هــای متعــددی در علــوم 
  neuro science مختلــف از جملــه
، بیولــوژی تولیــد مثــل ، مهندســی 
بافــت و... در مقاطــع باالتــر دارد لــذا 
دانشــجویان رشــته هــای مختلــف 
میتوانــد بــر اســاس عالقــه خــود بــرای 
ــد.  ــن رشــته گام بردارن ــل در ای تحصی
بــر  بنــا  تحصیلــی  رشــته  هــر   -3
لحظــات  خــود  خــود  اقتضــای 
ــا  ــی دارد لطف ــر اسرتس ــی و پ هیجان
ــان و  ــر هیج ــات پ ــدادی از لحظ تع
اســرتس زای رشــته ی خوتــان را بــرای 

مــا توضیــح دهیــد.
اســرتس هــا همیشــه  و  هیجانــات 
ــود  ــی وج ــف زندگ ــل مختل در مراح
بــه  اگــر  نوعــی  بــه  کــه  دارنــد 
ــث  ــند باع ــدازه باش ــان و ان ــد زم ح

پیرشفــت انســان شــده و مــی تواننــد 
مثبــت واقــع شــود کــه در ایــن میــان 
ــن  ــم از ای ــی ه ــوم ترشیح ــته عل رش
ــر  ــه نظ ــود. ب ــی ش ــتثنی من ــر مس ام
مــن هیجــان انگیــز تریــن و حتــی 
ــش  ــن بخ ــب تری ــت جال ــوان گف میت
مربــوط بــه ایــن رشــته کار کــردن 
ــرا  ــد چ ــی باش ــد ( م ــا کاداو ) جس ب
ــناخت و  ــا ش ــع ب ــان در واق ــه انس ک
آگاهــی از درون خــود مــی توانــد 
البتــه تــا حــدودی بــه شــناخت و 

ــربد.  ــی ب ــا پ ــزد یکت ــت ای عظم
رشــته  اینکــه  بــه  توجــه  بــا   -4
رادیولــوژی مقاطــع ارشــد و دکــرتا 
نــدارد بــرای دانشــجویانی کــه در 
کننــد   مــی  تحصیــل  رشــته  ایــن 
جهــت ادامــه تحصیــل در مقاطــع 
ــی  ــط مش ــا و خ ــنهاد ه ــر پیش باالت
هایــی داریــد ؟آیــا تحصیــل در رشــته 

خــود را توصیــه مــی کنیــد؟
البتــه تنهــا رشــته رادیولــوژی نیســت 

مصاحبه گرافی
علی زنده قائم – دانشجوی کارشناسی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تربیز

  

نگاهی تخصصی بر رشته علوم ترشیحی 
)آناتومی( با رسکار خانم دکرت سجادیان 

استادیار آناتومی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربیز
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کــه مقاطــع ارشــد و دکــرتا نــدارد 
بلکــه رشــته هــای متعــددی دیگــری 
باالتــر  مقاطــع  کــه  هســتند  هــم 
رصف آن رشــته ندارنــد و دانشــجویان 
عالقمنــدی  اســاس  بــر  میتواننــد 
ــوم  ــای عل ــته ه ــایر رش ــه س ــود ب خ
ــن مــوارد را  ــه پزشــکی یکــی از ای پای
ــد کــه تحصیــل در رشــته  انتخــاب کن
علــوم ترشیحــی هــم مــی توانــد بــه 
عنــوان یــک گزینــه مــد نظــر باشــد . 
  X-Rays Times نرشیــه   -5
ــی  ــا نگرش ــود را ب ــای خ ــت ه فعالی
رو بــه آینــده و بــا انگیــزه مثبــت 
ــن  ــت بنابرای ــرده اس ــازماندهی ک س
از جنابعالــی در خواســت داریــم کــه 
ــز شــغلی  ــه هــای موفقیــت آمی زمین
کــه در انتظــار محصلیــن ایــن رشــته 
ــرای  ــت را ب ــی ( هس ــوم ترشیح )عل

ــد. ــازی کنی ــفاف س ــا ش م
فــرد  ای  زمینــه  چــه  در  اینکــه   
ــزه و  ــه انگی ــد ب ــق باش ــد موف میتوان
هــدف و نحــوه تفکــر انســان بســتگی 

دارد و اینکــه هــر کســی چگونــه بــه 
ــد  ــر بکن ــودن فک ــق ب ــت موف موفقی
کــه بــه نظــر مــن موفقیــت هــر 
انســانی در ایــن اســت کــه بتوانــد در 
هــر رشــته و هــر جائــی کــه فعالیــت 
و  تعلیــم  باعــث  دارد  اجتامعــی 
تربیــت افــرادی بشــود کــه منجــر 
ــردد  ــامع گ ــرد و اجت ــت ف ــه پیرشف ب
ــد  ــت میتوان ــوزه فعالی ــن ح ــال ای ح
در بخــش خصوصــی و یــا دولتــی 
باشــد کــه در زمینــه علــوم ترشیحــی 
ــش  ــاره شــده اســت دان ــه اش هــم ک
ــه  ــد در زمین ــز میتوان ــگان عزی آموخت
ــن رشــته  آموزشــی و پژوهشــی در ای
ــی و  ــوزش عال ــف آم ــز مختل در مراک
ــرتده  ــت گس ــی فعالی ــز تحقیقات مراک

ای داشــته باشــند. 
نــوع  چــه  تحصیــل  کنــار  6-در 
بــرای  را  دیگــری  هــای  فعالیــت 
ــا  دانشــجویان پیشــنهاد مــی کنید؟آی

خوانــد؟ درس  بایــد  رصفــا 
مســلامٌ بهرت اســت کــه دانشــجویان از 

وقــت و زمــان خــود نهایــت اســتفاده 
ــد  ــر میتوانن ــن ام ــه در ای ــد ک را بربن
ــت  ــت هــای پژوهشــی رشک در فعالی
کننــد و یــا نســبت بــه رشایطشــان در 
ــت  ــه فعالی فرصــت هــای آزادشــان ب
و کارهــای دیگــری نســبت بــه عالیــق 
در  بپردازنــد فرضــاٌ  شــخصی شــان 

زمینــه شــغلی خــود فــرد و ... 
خــارج  در  تحصیــل  حــوزه  8-در 
مختلــف  هــای  بورســیه  گرفــن  و 
بــرای  دکــرتا  و  ارشــد  حــوزه  در 
دانشــجویان چــه پیشــنهادی داریــد؟

قطعــاٌ بــا توجه بــه برخــی از امکانات 
و تجهیزاتــی کــه در آن جــا وجود دارد 
ــجویان  ــرای دانش ــکان ب ــن ام ــر ای اگ
هــای  زمینــه  در  پیرشفــت  جهــت 
خصوصــاٌ  و  آموزشــی  مختلــف 
آن  از  بایســتی   ، باشــد  پژوهشــی 
اســتقبال شــود تــا انشــالله آینــده 
ســازان کشــور عزیزمــان بتواننــد بهــرت 
بــه مــردم و جامعــه خــود کمــک 

ــد.  کنن

به نظر من هیجان انگیز ترین و 
حتی میتوان گفت جالب ترین 
بخش مربوط به این رشته کار 

کردن با کاداو ) جسد ( می باشد 
چرا که انسان در واقع با شناخت 
و آگاهی از درون خود می تواند 

البته تا حدودی به شناخت و 
عظمت ایزد یکتا پی بربد. 
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بــی شــک یکــی از دالیــل موفقیــت هــر صنفــی در هــر حــوزه ای افــرادی هســتند کــه در کلیــه امــور هــامن صنــف 
پیــرشو و پیشــقدم هســتند و بــه مراتــب بیشــرت از بقیــه بــه روی کلیــه ی جزئیــات آن حســاس هســتند.علوم پرتونگاری 
در ایــران نیــز از ایــن تشــکیالت بــی نصیــب نیســت و همــواره تــک تــک موفقیــت هــای خــود را مدیــون تــالش هــای 
شــبانه روزی مســوولین ایــن حرفــه و پیشــقدمان آن مــی داند.تــک تــک اســتان هــای کشــور حــاوی انجمــن علــوم 
پرتونــگاری هســتند کــه در بــر گیرنــده فعــاالن و پیــرشوان رشــته هــای مختلــف علــوم پرتونــگاری هســتند.از تــک 
تــک ایــن اســتان هــا یــک نفــر بعنــوان مناینــده هــامن اســتان در انجمــن علــوم پرتونــگاری ایــران عضویــت دارنــد 
کــه اساســنامه آن در ادامــه آمــده اســت.بال شــک رمــز موفقیــت پرتونــگاران در اعطــای نظــام پرتونــگاری و کســب 
جایــگاه معتــرب و بــه حــق خــود در حــوزه علــوم پزشــکی همتــی اســت کــه کمــک همگانــی مــی طلبــد و انجمــن 

علــوم پرتونــگاری ایــران در راس ایــن کمــک هــا قــرار دارد.
در زیــر بخشــی از اساســنامه انجمــن علــوم پرتونــگاری ایــران بــه همــراه مــاده هــا و تبــرصه هــای آن آمــده اســت 
و بدلیــل کمبــود فضــا ادامــه ی ایــن اساســنامه در شــامره هــای بعــدی نرشیــه ایکــس ری تایمــز آورده خواهــد شــد.

فصل اول - کلیات و اهداف
ماده ۱-نام انجمن

انجمــن صنفــی علــوم پرتونــگاری ایــران انجمنــی اســت علمــی، تخصصــی، پژوهشــی و غیــر انتفاعــی و غیــر سیاســی 
مخصــوص پرتونــگاران کشــور اســت کــه در ایــن اساســنامه اختصــاراً )) انجمــن(( نامیــده مــی شــود.

تبــرصه - پرتونــگار در ایــن اساســنامه بــه آن دســته از فــارغ التحصیــالن رشــته هــای تکنولــوژی رادیولــوژی ، تکنولــوژی 
رادیوتراپــی و تکنولــوژی پزشــکی هســته ای اطــالق مــی گــردد کــه از طــرف مراجــع رســمی کشــور بعنــوان پرتونــگار 

مــورد تائیــد قــرار گرفتــه انــد.
ماده ۲-محل انجمن

مرکــز اصلــی انجمــن در شــهر تهــران بــه نشــانی پونــک - خیابــان شــهید مخــربی بیــن رسدار جنــگل و ایــران زمیــن 
پــالک ۱۰۵ واقــع اســت. در صــورت لــزوم بنــا بــه درخواســت هیــات مدیــره مــی توانــد بــا موافقــت وزارت کشــور در 

ســایر شهرســتانهای کشــور شــعبه یــا دفــرت فرعــی داشــته باشــد.
ماده ۳ - تابعیت

صنف گرافی
سمیرا کفیلی – دانشجوی کارشناسی پیوسته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تربیز   

                                                                                                                              

اساسنامه
 انجمن صنفی

علوم پرتونگاری ایران
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اعضــای انجمــن تابعیــت جمهــوری اســالمی ایــران را دارنــد و مــی بایســت التــزام خــود را بــه قانــون اساســی و نظــام 
جمهــوری اســالمی ایــران اعــالم مناینــد 

ماده ۴- اهداف انجمن
1-تــالش بــه منظــور ارتقــاء ســطح علمــی اعضــاء در راســتای ارائــه خدمــات بهينــه بــه بیــامران ۲- ایجــاد زمینــه هــای 

همــکاری و ایفــاء نقــش مشــورتی بــا ســازمانها و ارگانهــای مرتبــط
۳- تالش برای دفاع از حقوق صنفی اعضاء مطابق قوانین و مقررات موضوعه 

ــا ســازمانها و نهادهــای مرتبــط و  ۴- تــالش در جهــت رفــع نیازهــای رفاهــی و آموزشــی اعضــاء از طریــق تعامــل ب
ــه صنفــی و تخصصــی انتشــار نرشی

 ۵- ارتبــاط و تعامــل بــا نهادهــا، تشــکل هــا و ســازمانهای مشــابه در داخــل و خــارج در جهــت اســتفاده از تجربیــات 
آنــان بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات کشــور 

مــاده ۵-کلیــه اقداماتــی کــه در چارچــوب اساســنامه بــوده و بــه نحــوی نیــاز بــه کســب مجــوز از مراجــع قانونــی 
ذیربــط دارد پــس از کســب مجوزهــای الزم انجــام مــی شــود.

فصل دوم - رشایط، نحوه عضویت و انواع آن
ماده ۶-رشایط عضویت

ــه عضویــت انجمــن  ــره انجمــن ب ــا تصویــب هیئــت مدی ــر باشــند ب ــط زی ــگاران رسارس کشــور کــه دارای رشای پرتون
ــد شــد.  ــه خواهن پذیرفت

ــوژی  ــا تکنول ــی ی ــوژی رادیوتراپ ــوژی ، تکنول ــوژی رادیول ــای تکنول ــته ه ــی در رش ــارغ التحصیل ــدرک ف ــنت م ۱- داش
ــی ( . ــوزش پزشــکی اســت )اعضــاء اصل ــان و آم ــد وزارت بهداشــت، درم ــورد تایی ــه م پزشــکی هســته ای ک

ــن  ــکی و متخصصی ــک پزش ــکی و فیزی ــی پزش ــکی ، مهندس ــی پرتوپزش ــای مهندس ــته ه ــالن رش ــارغ التحصی  ۲- ف
ــاری (.  ــاء افتخ ــن )اعض ــره انجم ــت مدی ــد هیئ ــا تایی ــته ای ب ــکی هس ــی و پزش ــوژی ،رادیوتراپ رادیول

۳- پذیرفنت مفاد اساسنامه . 
۴- محروم نبودن از حقوق اجتامعی .

۵- داشنت حسن شهرت اجتامعی و حرفه ای . 
۶- پرداخت حق عضویت .

 تبــرصه: خامتــه عضویــت بنــا بــه درخواســت فــرد یــا ســلب رشایــط و یــا درخواســت اکرثیــت اعضــای هیــات مدیــره 
و تصویــب مجمــع عمومــی مــی باشــد.

ماده7-انواع عضویت
انجمن دارای دو نوع عضو خواهد بود.

۱- اعضــای اصلــی - حداقــل دارای مــدرک تحصیلــی فــوق دیپلــم در رشــته هــای تکنولــوژی رادیولــوژی ، تکنولــوژی 
رادیوتراپــی یــا تکنولــوژی پزشــکی هســته ای کــه مــورد تاییــد وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی باشــد، و 

افــراد دارای حکــم رســمی تکنیســینی تــا قبــل از ســال ۱۳۵۸. 
۲- اعضــای افتخــاری - کلیــه مشــمولین بنــد ۲ مــاده ۶ و دانشــجویان رشــته هــای منــدرج در بنــد ۱ مــاده ۶ و متامــی 
افــرادی کــه بــه نحــوی از انحــا در پیشــربد هــدف هــای انجمــن ســهیم بــوده و یــا فعالیتهــای ایشــان در پیرشفــت 

انجمــن تاثیــری چشــمگیر داشــته اســت.
تبرصه - فقط اعضای اصلی دارای حق رای و مکلف به پرداخت حق عضویت

فصل های بعدی این اساسنامه را در شامره بعدی مجله ) فصل نامه زمستان ( مطالعه کنید.
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در ایــن بخــش گریــزی زده ایــم بــر شــعر و ادب فارســی و پیونــد شــیرین آن بــا حــوزه علــوم پزشــکی در قالــب طنــز.
ــه )@xraytimes2017( ارســال  ــال نرشی ــن کان ــه ادمی ــح را ب ــدگان خواهشــمندیم جــواب هــای صحی ــه خوانن از کلی

فرماینــد. بــه قیــد قرعــه بــه افــرادی کــه پاســخ صحیــح داده انــد جوایــزی اعطــا خواهــد شــد.

1( بیت زیر به کدام شاخه از علم پزشکی اشاره دارد ؟
بکافد تهی گاه رسو سهی /نباشد مر او را ز درد آگهی 

وزو بچه شیر بیرون کشد/همه پهلوی ماه در خون کشد 
الف-ارتوپدی 

ب-ارولوژی
ج-زنان مامایی 

طنز گرافی
غزل ال...عیوض زاده – کارشناسی مامایی  

پزشک می شود ...
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2( بیت زیر به کدام بیامری اشاره دارد ؟
سگ دیوانه را بکش به عذاب / زانکه اندر ره درنگ و شتاب 

هرکه را او گزید هم به جای/ شود از بیم  گربه سگ بچه زای 
الف-هاری 
ب-سایکوز 

ج-کندگی جفت و زایامن زود رس 

3( بیت زیر دال بر کدام بیامری  است ؟
تب لرزه شکست پیکرش را / تبخال گزید شکرش را 

الف- گلو درد اسرتپتو کوکی 
ب-تبخال 

ج-کوریو امنیونیت 

4( بیت زیر کدام بیامری فصلی را مخاطب قرار داده است ؟
هر کجا این بهار و  دی باشد / بوی گل بی زکام کی باشد 

الف-الرژی
ب-رسماخوردگی 

ج-ماالریا 

5( حافظ در بیت زیر کدام بیامری دهان را مدنظر گرفته است؟
ای که طبیب خسته ای روی زبان من ببین 

کاین دم و دود سینه ام بار دل است بر زبان 
الف-عفونت لثه

ب-ب آفت دهان 
ج-بوی بد دهان 

6( بیت زیر از خواجوی کرمانی را معادل با کدام قسمت رشح حال گیری می دانید؟
حال رنگ و روی خواجه عرضه کردم بر طبیب 

ناردان فرمود از آن لب گفت کاین صفرا بود 
الف-گرفنت عالیم  حیاتی 

ب-پرسش  در مورد سابقه قبلی بیامری 
ج-معاینات فیزیکی 

7( طبق بیت زیر شاعر در کدام مرحله بیامری قرار دارد؟ 
تب فراق تو سوخت استخوان و هنوز 
برون منی رود ز مغز استخانم چه کنم

الف –مرحله جای گیری 
ب-مرحله حاد 

ج –مرحله مزمن 

8( بیت زیر با کدام یک از ابیات قرابت معنایی ندارد؟
من آن گنج و آن اژدها پیکرم 

که زهر است و پاد زهر در ساغرم 
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الف –گرچه کژدم ز نیش بگزاید / دارویی را همت به کار آید 
ب-دردم از یار است و درمان نیزهم / دل فدای او شد و جان نیز هم 
ج-ان چه می گویند خوش تز ز حسن / یار ما این دارد و آن نیز هم 

9( بیت زیر به کدام یک از بیامری های دوران پیری اشاره دارد؟
ز پیری دگرگون شود رای مغز / فراموش کاری در آید به مغز 

الف-ضعف بینایی 
ب-اختالل حواس 

ج-الزایمر 

10( بیت زیر رشح احوال کدام بخش از کارکنان بیامرستان است؟
رس خدمت تو دارم بخرم به لطف و مفروش / که چو بنده کمرت افتد به مبارکی غالمی

الف-پرستاری که در پی کسب عنوان رسپرستاری است.
ب-کارشــناس رادیولــوژی کــه بــه جهــت خــوش خدمتــی در محــرض مســوول بخــش متــام نــکات منفــی همــکاران را 

بازگــو مــی کنــد
ج-کمک بهیاری که از شکل گیری اختالف طبقاتی در بیامرستان شاکی است.
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 بررسی میزان ابتالء به رسطان تیروئید در ایران
زهرا رحیم زاده _  دانشجوی کاشناسی پیوسته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تربیز  

                                                                                                                              

چنگال رسطان تیروییـــــــــد بر گلوی ایرانی ها
مقدمه

رسطــان غــده تیروئیــد یکــی از شــایع 
تریــن رسطــان هــای غــدد داخلــی 
مــی باشــد، کــه یــک درصــد از افــراد 
در دنیــا بــه آن مبتــال مــی باشــند. 
ــن رسطــان ســومین رسطــان شــایع  ای
در خانــم هــا مــی باشــد، امــا اغلــب 
گــره هــای رسطانــی موجــود در خانــم 
ــی  ــم، در حال ــوش خی ــوع خ ــا از ن ه
بدخیمــی  احتــامل  آقایــان  در  کــه 
بیشــرت  آن  بــودن  گــره و رسطانــی 
ــگام مواجــه  ــب هن ــراد اغل اســت. اف
ــا ایــن بیــامری احســاس درماندگــی  ب
ــن  ــا خوش بی ــد ام ــدی می کنن و ناامی
بــودن و مثبــت فکــر کــردن می تــوان 
در مهــار ایــن بیــامری مفیــد و موثــر 

باشــد.
یکــی از عوامــل دخیــل در رسطــان 
ــی  ــت یعن ــعه اس ــد، اش ــده تیروئی غ
بــودن  نزدیــک  و  امتــی  حــوادث 
بــه مناطــق و نیــروگاه هــای امتــی 
در  کــه  اشــعه هایــی  و همچنیــن 
عکــس  رادیوگرافــی)  و  رادیولــوژی 
OPG دنــدان _دريس يت اســكن مغــز 
جمجمــه(  معمــول  راديوگــرايف  و 
ــده  ــان غ ــوند رسط ــی ش ــتفاده م اس
مــی  افزایــش  بســیار  را  تیروئیــد 
دهنــد. نکتــه ی قابــل توجــه در اینجا 
ایــن اســت کــه در هنــگام عکــس 

ــی  ــظ رسب ــک محاف ــد ی ــرداری بای ب
بــر روی گــردن افــراد قــرار داده شــود 
ــی و  ــائل ارث ــت مس ــر اس ــایان ذک .ش
ژنتیکــی نیــز نقــش بــه ســزایی در 
ایــن رسطــان دارد.. بعــالوه کــم بــودن 
عنــرص یــد در برنامــه غذایــی، ســبب 
ــان  ــه رسط ــال ب ــامل ابت ــش احت افزای
غــده تیروئیــد از نــوع فولیکــوالر مــی 
شــود وکســانی کــه در برنامــه غذایــی 
خــود، یــد کافــی دریافــت منــی کننــد، 
اگــر در معــرض پرتوهــای رادیواکتیــو 
احتــامل  اســت  ممکــن  باشــند، 
بیشــرتی بــرای ابتــال بــه رسطــان غــده 
داشــته  پاپیلــری  نــوع  از  تیروئیــد 

ــند. باش
هــدف از انجــام تحقيقــات حــارض 
و  تريوئيــد  دريافتــي  دز  بــرريس 
همينطــور تاثــري شــيلد در كاهــش 
دز دريافتــي ايــن عضــو بحــراين بــدن 

انســان بــود.

مواد و روش ها
مغــز،  اســكن  يت  يس  انجــام  بــراي 
 Brain CT-scan ــوان ــت عن ــه تح ك
ــق روش  ــود طب ــي ش ــت م در خواس
از  ميليمــرتي   5 مقطــع   5 متــداول 
 posterior( ــا ــرتيور فوس ــه پوس ناحي
ميليمــرتي   10 مقطــع   8 fossa(و 
مابقــي از   جمجمــه تــا كورتكــس 

)cortex( تهيــه شــد . 
رشايــط  در  مقاطــع،  تهيــه  بــراي   
ثابــت Kvp 120و ســه ســطح شــدت 
جریــان125 ، 140و mA150 )كــه در  
ــوند(  ــي ش ــتفاده م ــامران اس ــرث بي اك
ــريي از  ــراي جلوگ ــد. ب ــاب گردي انتخ
تاثــري عوامــل مداخلــه گــر ســعي شــد 
داشــته  نگــه  ثابــت  ســايرفاكتورها 
شــوند .ايــن آزمايــش بــراي شــش 
ــامران انجــام شــد  ــي بي ــروه 35 تاي گ
)ســه گــروه بــا اســتفاده از شــيلد 
تريوييــد و ســه گــروه بــدون شــيلد (.

در ايــن مطالعــه از شــيلد تجــاري 
بــا ضخامــت 0/5ميليمــرت  تريوئيــد 
انجــام  شــد.براي  اســتفاده  رسب 
راديوگــرايف معمــو ل جمجمــه، كــه 
 Skull X-ray: PA عنــوان  تحــت 
 )Posterior-Anterior( & Lateral

خواســت در 
 مــي شــود، در رشايــط mAsثابــت، با 
ــا نســبت  اســتفاده از گريــد كانــوين ب
كانــوين40  فاصلــه  و   8:1 شــبكه 
اينــچ، دو ســطح اختــالف پتانســيل 
Kvp70بــرريس  و   Kvp60 ماكزميــم 
شــدند. ســاير رشايــط پرتودهــي بــراي 
همــه بيــامران يكســان انتخــاب شــد . 
ــروه 35  ــار گ ــراي چه ــش ب ــن آزماي اي
تايــي بيــامران انجــام شــد )دو گــروه 
ــد و دو  ــيلد تريويي ــتفاده از ش ــا اس ب

Claw of thyroid cancer on Iranian`s throat

   X-Ray Times / 1396 سال اول  /  شماره دوم  /  دی 20



X-Ray Times / 1396 21 سال اول  /  شماره دوم  /  دی

چنگال رسطان تیروییـــــــــد بر گلوی ایرانی ها
ــل  ــدون شــيلد(. دزميــرتي: قب گــروه ب
از پرتودهــي بــه بيــامر ، دو عــدد 

ــرص ق
اســتاندارد  و  كاليــربه   100-TLD(  
ــي  ــوع مكعب شــده )annealing( از ن
بــر  پزشــك  نظــر  LiF:Mg,Tiزيــر 
مركــزي  قســمت  در  پوســت  روي 
تريوئيــد و بــدون فاصلــه نصــب شــد . 
دزميرتهــاي فــوق از نظــر عــدد امتــي 
معــادل بافــت نــرم مــي باشــن د. 
درضمــن پاســخ آنهــا در انــرژي هــاي 
كــم ، بهــرت از دزميرتهــاي ديگــر اســت 
و داراي حساســيت پرتــوي زيــادي 
ــراف  ــه راديوگ مــي باشــند.پس از تهي
هاجمــع آوري و بــراي انجــام مراحــل 

ــه واحــد دزميــرتي ب
ســال  ار  مركــز  بهداشــت  فيزيــك 

شــدند.  واقــع  ئــت  قــرا  ومــورد 
تاثیــر  بررســی  در  چنیــن  هــم   
 AKTIF EP تیروئیــد316  محافــظ 
بــر میــزان دوز جذبــی غــده تیروئیــد 

رادیوگرافــی  در 
پانورامیــک بــا طراحــی کارآزمایــی 
بالینــی بــر روي 20 مــرد کــه از لحــاظ 
ــوده و  ــان ب ــن همس ــد , وزن و س ق
دســتور تهیــه رادیوگرافــی پانورامیــک 
داشــتند انجــام شــد . دوزیمرتهــا بــه 
زیــر  و  رو  بــر   + عالمــت  صــورت 
شــیلد محافــظ تیروئیــد قــرار گرفتنــد. 

ســپس محافــظ بــراي 10 نفــر از افراد 
اســتفاده و رادیوگرافــی پانورامیــک 
 =kvp 10=MA بــا رشایــط یکســان
ــه توســط دســتگاه  72 ,زمــان 18 ثانی
 CRANEX- Dمــدل  SOREDEX
ــراي 10  ــل ب ــن عم ــد.  ای ــه گردی تهی
بیــامر دیگربــا رسي دیگــري دوزیمــرت 
نیــز انجــام شــد. TLD هــا جهــت 
انــرژي امتــی  بــه ســازمان  قرائــت 
فرســتاده شــدند. نتایــج بــا ازمــون 

فیــرشو T- test ارزیابــی گردیــد.

یافته ها
اســكن)با  آزمــون هــاي يس يت   در 
شــدت  كاهــش  بــا  ثابــت(،   Kvp
ــر  ــي آمپ ــه 125 مي ــان از 150 ب جري
ميــزان پرتوگــريي تريوئيــد  از 38/ ±9 
101 بــه 8/04 ±2/ 82 ميــي رم رســيد 
P>01/0( (. در صــورت اســتفاده از 
شــيلد، دز دريافتــي تريوئيــد بــه83 
يافــت كاهــش  رم  29ميــي   ±5/
ــويل  ــرايف معم P>01/0(  (. در راديوگ
ثابــت  جريــان  شــدت  جمجمه)بــا 
پتانســيل  اختــالف  افزايــش  بــا   )
ميــزان   kvp70 بــه  از60  ماكزميــم 
پرتوگــريي تريوئيــد بــا اختــالف معنــي 
 67  ±8/41 7/74±72/6بــه  از  داري 
 .))5 0/0<P ــت ــش ياف ــي رم كاه مي
بــا اســتفاده از شــيلد، دزدريافتــی 

1/82±6 /19 ميــي رم تقليــل يافــت.
در آزمایشــات پانورامیــک نیــز میــزان 
ــی  ــد هنگام ــده تیروئی ــی غ دوز جذب
کــه دوزیمــرت روي شــیلد قــرار گرفتــه 
بــود 0/03± 0/0353 میلــی گــری و 
ــیلد  ــی کــه دوزیمــرت زیــر ش هنگام
ــی  ــت   0/01±0/0316 میل ــرار گرف ق
گــري انــدازه گیــري شــد. ایــن اختالف 

ــود. ــدار ب ــاري معنی ــاظ آم از لح

بحث:
تصويــر  مختلــف  هــاي  روش  در 
در  ازجملــه  پزشــي  بــرداري 
و  فــك  از جمجمــه،  تصويربــرداري 
پانورامیــک  ها،رادیوگرافــی  دنــدان 
وســیع  منایــش  دلیــل  بــه  کــه 
بیــامر  دندانها،راحتــی  و  اســتخوان 
حیــن رادیوگرافــی، قابــل اســتفاده 
ــه  ــادر ب ــه ق ــی ک ــراي بیامران ــودن ب ب
ــی  ــتند، بررس ــان نیس ــردن ده ــاز ک ب
ترومــا هــا, تعییــن محــل دنــدان عقل 
نهفتــه، بررســی ضایعــات بــزرگ و 
مشکوك,بررســی تکامــل دندانهــا و 
ــی در خواســت  ــی هــاي تکامل آنومال
مــورد  تريوئيــد  ،پرتوگــريي  میشــود 

بــرريس قــرار گرفتــه اســت .
در ايــن مطالعــات ميــزان دز دريافتي 
تريوئيــد از حــدود 55 تــا 166ميــي رم 
گــز ارش شــده اســت . در مطالعــه 
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حــارض متوســط دز دريافتــي تريوييــد 
CT- بــدون اســتفاده از شــيلد در

scan مغــز7/ 91 ميــي رم و در 
راديوگــرايف جمجمــه 69/8 
ميــي رم بدســت آمــد 
كــه بــا مطالعــات 
نيــز  قبــي 
دارد.  همخــواين 
اختــالف  البتــه 
ميــزان  در 
ــي  ــاي دريافت دزه
شــده  گــزارش 
قبــي  درمطالعــات 
بــا  حــارض  مطالعــه  و 
ــف  ــهاي مختل ــه روش ــه ب توج
ــع  ــوع منب ــرت، ن ــوع دزمي ــرتي، ن دزمي
ــل  ــر قاب ــاي ديگ پرتودهــي وفاكتوره
توجيــه اســت .میــزان دوز جذبــی 
غــده تیروئیــد هنــگام رادیوگرافــی 
پانورامیــک 35/3میکروگــري انــدازه 
ــی  ــو گراف ــن رادی ــد . در ای ــري ش گی
ــد  ــی تیروئی ــزان کاهــش دوز جذب می
هنــگام اســتفاده از شــیلد محافــظ 
ــت.  ــد اس ــا22/7 درص ــد9/6 ت تیروئی
شــیلد  یــک  تنهــا  از  اســتفاده  و 
ــدام  ــمت ق ــد در قس ــظ تیروئی محاف
ــژه در  ــه وی ــم )ب ــه صــورت محک , ب
کــودکان( توصیــه مــی شــود.میزان 
ــات  ــد در آزمايش ــي تريويي دز دريافت
CT-scan مغــز بــه مراتــب بيشــرت از 
راديوگــرايف معمــول جمجمــه اســت . 
بنابرايــن از ديــدگاه پرتوگــريي اينطــور 
ارجــاع  كــه  رســد  مــي  نظــر  بــه 
 CT-scan انجــام  بــراي  بيــامران 
ــرتي  ــاط بيش ــا احتي ــتي ب ــز بايس مغ
همــراه باشــد.با توجــه بــه حساســيت 
پرتويــي تريوئيــد، كاهــش دز دريافتي 
ــات  ــن آزمايش ــراين ح ــو بح ــن عض اي
مختلــف باپرتوهــاي يونيــزان رضوري 
بنظــر مــي رســد. اولــن گام درجهــت 
كاهــش دز دريافتــي همــه اعضــاء 
بــدن، از جملــه تريوييــد، شــناخت 
ــريي  ــزان پرتوگ ــر مي ــر ب ــل موث عوام

هــاي  تصويربــرداري  در   . اســت 
 mA و   Kvp ميــزان  راديولوژيــي، 
ــو  ــد پرت ــپ مول ــه الم ــامل شــده ب اع
از  اســتفاده  همچنــن  و  رونتگــن 
شــيلد هنــگام پرتودهــي از جملــه 
مهمرتيــن ايــن عوامــل مــي باشــند كه 
در مطالعــه حــارض بــرريس شــدند. بــر 
ــن مطالعــه انتخــاب  ــج اي اســاس نتاي
و  مغــز    CT-scan در  كمــرت   mA
ــر در راديوگــرايف  ــن Kvp  باالت همچن
كاهــش  باعــث  جمجمــه  معمــول 
قابــل مالحظــه اي درپرتوگــريي غــده 
تريوييــد مــي شــود. بنابرايــن توصيــه 
مــي شــود در مــوارد كلينيــي تــا آنجــا 
كــه بــه كيفيــت تصويــر لطمــه اي 
بزرگــرت اســتفاده شــود. Kvp كوچكــرت 
و mA وارد نشــود از عــالوه بــر ايــن، 
ــا  ــارض ب ــه ح ــه در مطالع ــا ك از آنج
ــز ان  ــد مي ــيلد تريوئي ــردن ش ــكار ب ب
ــدود50- 70  ــو ح ــن عض ــريي اي پرتوگ

يافــت. درصدكاهــش 

نتیجه گیری
ــا  ــب تکنســین ه ــن اغل ــا وجــود ای ب
ــد  ــظ تیروئی ــیلد محاف ــتفاده از ش اس
را نادیــده مــی گیرنــد یــا بــه صــورت 
شــل از آن اســتفاده مــی کنندکــه باید 
ــظ  ــیلد محاف ــتفاده از ش ــت اس اهمی
تیروئیــد را در رادیوگرافــی پانورامیــک 
و همچنیــن اســتفاده از شــدت جريــا 
CT-scan در  كوچكــرت  هــاي  ن 

ــرت  ــيل بزرگ ــا نس ــالف پت ــز و اخت مغ
در راديوگــرايف معمــول جمجمــه و 
اســتفاده از شــيلد تريوييــد هنــگام 
ــه  ــوريت ك ــر، در ص ــن تصاوي ــه اي تهي
بــه كيفيــت تصويرآســيب نرســانند 
بــه آنهــا تاکیــد منــود. چراکــه ، بطــور 
باعــث كاهــش  اي  قابــل مالحظــه 

ــود. ــي ش ــد م ــريي تريويي پرتوگ
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کالج گرافی
بررسی تخصصی دانشگاه لیدز انگلستان

حسین فضیلت پور – دانشجوی کارشناسی پیوسته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز  

                                                                                                                              

چرا در انگلستان تحصیل کنیم ؟
مثصــد 438000  انگلســتان ســاالنه 
دانشــجوی آمــوزش عالــی اســت و 
فهمیــدن چرایــی ایــن موضــوع ســاده 
اســت. تجربــه، دانــش، و اعتــامد بــه 
نفســی کــه از تحصیــل در انگلســتان 
ــاخنت  ــام را در س ــد، ش ــت می آی بدس
الهــام  زندگــی  در  مســیر خودتــان 

می بخشــد.
ــتان  ــی انگلس ــتم آموزش ــد سیس فوای

ــت؟ چیس
شــهرت  انگلســتان  عالــی  آمــوزش 
جهانــی دارد. آمــوزش عالی انگلســتان 
جهــان  بهرتین هــای  زمــره ی  در 
اســت و همــواره عملکــرد خوبــی 
ــته  ــی داش ــای جهان ــدی  ه در رتبه بن
اســت. دانشــگاه های انگلســتان در 
رتبه بنــدی آمــوزش عالــی ســال 2018، 

دانشــگاه  میــان 10  از  دانشــگاه   4
)رتبــه5(،  کمربیــج  برتر)دانشــگاه 
)رتبــه6(،  آکســفورد  دانشــگاه 
دانشــگاه UCL)رتبــه 7(، دانشــگاه 
ایمپریــال کالــج لندن)رتبــه8(( و 9 
دانشــگاه از میــان 50 دانشــگاه برتــر 

را کســب کــرده اســت.
کیفیتی تضمین شده

دانشــکده ها  و  دانشــگاه ها  متامــی 
اســتاندارد های  بــه  انگلســتان  در 
دولــت  توســط  کــه  ســختگیرانه ای 
انگلســتان اعــامل می شــود، پایبنــد 

هســتند.
لیســت  انگلســتان  دولــت 
ــورت  ــا را ب ص ــگاه ها و کالج ه دانش
رســمی منتــرش می کنــد کــه شــام 
را از انتخــاب دانشــگاهتان مطمــن 

کنــرتل  تســت های  کــه  می کنــد 
اســت. گذرانــده  را  کیفــی 
شیوه ی تدریس در انگلستان

ــه  ــت ک ــده اس ــی ش ــه ای طراح بگون
ایده پــردازی  و  مناظــره  پرســیدن، 
دانشــگاه های  می کنــد.  تشــویق  را 
نوآورانــه  روش هــای  از  انگلســتان 
ــا فضــای آموزشــی  تدریــس همــراه ب

تکنولوژیــک بهرهمنــد هســتند.
انتخاب و انعطاف پذیری

دامنــه ی گســرتده ی دوره هــا بــه شــام 
ــه ی  ــن اجــازه را می دهــد کــه عالق ای

خــود را دنبــال کنیــد.
نشــدنی  فرامــوش  تجربــه ی  از 

بربیــد. لــذت  دانشــگاهیتان 
ــت  ــه ی رضای ــن رتب ــتان باالتری انگلس
ــن  ــی را در بی ــن امللل ــجویان بی دانش
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دارد.  زبــان  انگلیســی  کشــور های 
بیــش از 90% دانشــجویان از تجربه ی 
تحصیلشــان در انگلســتان خوشــحال 

بــوده انــد.
مسیر شغلیتان را بسازید.

 british 2015 براســاس تحقیــق ســال
ــزه ی  ــدگان جای council ، 38% از برن
نوبــل کــه در خــارج از کشورشــان 
انتخابــی  کشــور  درس خوانده انــد، 
محصــل تحصیلشــان انگلســتان بــوده 

اســت.
معرفی دانشگاه لیدز انگلستان

دانشــگاه های  از  لیــدز  دانشــگاه 
عضــو گــروه راســل اســت کــه در 
لیــدز، غــرب یورکشــایر انگلســتان 
واقــع شــده اســت. ایــن دانشــگاه 
ــیس  ــال 1831)1210ه.ش( تاس در س
شــده اســت. بودجــه ی ایــن دانشــگاه 
در ســال 2016-2017 662.2 میلیــون 
میلیــون   927 تقریبــا  پوند)معــادل 
دالر( بــوده اســت کــه 131.1 میلیــون 

نامــه  تفاهــم   از  آن  پونــد 
هــای گرنــت پژوهشــی و 
تعاملــی بــا صنعت بدســت 
دانشــگاه  اســت.  آمــده 
و  کارمنــد   8000 لیــدز 
ــع  ــجوی مقط 23565 دانش
 8225 و  کارشناســی 
تحصیــالت  دانشــجوی 
تکمیلــی دارد و هفتمیــن 
نظــر  از  بــزرگ  دانشــگاه 
دانشــجویان  تعــداد 
اســت.  انگلســتان  در 
پیشــرت  کــه  هامنطــور 
ــگاه  ــن دانش ــد ای ــه ش گفت
ــروه   ــس گ ــای موس از اعض

معتــرب راســل، از پیشــتازان 
پژوهش هــای  بــا  دانشــگاه های 
ــال  ــت. در س ــتان، اس ــرشده انگلس ف
2017-18 ایــن دانشــگاه رتبــه ی ملــی 
10 مطابــق گــزارش تایمــز و 14 را 
مطابــق گــزارش گاردیــن را کســب 
کــرده اســت. ایــن دانشــگاه 32میــن 

93میــن  و  اروپــا  برتــر  دانشــگاه 
ــام  ــق نظ ــان طب ــر جه ــگاه برت دانش
 QS World University Ranking
ســومین  دانشــگاه  ایــن  اســت. 
بیســتمین  و  انگلســتان  دانشــگاه 
زمینــه ی  در  جهــان  دانشــگاه 
اســت.  فارغ التحصیــالن  اســتخدام 
ایــن دانشــگاه در ســال 2017 بــه 
ــوان دانشــگاه ســال انتخــاب شــد  عن
و رتبــه 10 را بــرای قــدرت پژوهشــی 

دارد. انگلســتان  در  اش 
لیــدز 498  مســاحت کل دانشــگاه 
هکتــار اســت و کمــپ اصلــی 40 
می دهــد.  تشــکیل  را  آن  هکتــار 
ــل  ــگاه در 5 مح ــای دانش کتابخانه ه
ــه اســت و در مجمــوع  گســرتش یافت
2.78 میلیــون جلــد کتــاب، 26000 
الکرتونیــک، 850  ژورنــال چاپــی و 
کتــاب   6000 و  اطالعاتــی  بانــک 
ــی  ــه یک ــه آن را ب ــک دارد ک الکرتونی
کتاب خانه هــای  بزرگ تریــن  از 

تبدیــل  انگلســتان  در  تحقیقاتــی 
پزشــکی  دانشــکده ی  می کنــد. 
ایــن دانشــگاه یکــی از بزرگ تریــن 
اروپــا  در  پزشــکی  دانشــکده های 

اســت.
ــل در  ــزه ی نوب ــدگان جای ــا از برن 6 ت

تحصیــل  یــا  کارو  لیــدز  دانشــگاه 
ویلیــام  رس  بوده انــد.)  کــرده 
جایــزه ی  برنــده ی  بــراگ  هــری 
نوبــل فیزیــک ســال 1915 بخاطــر 
آنالیــز ســاختار کریســتالی توســط 
پورتــر  جــورج  ایکــس،  اشــعه ی 
ــیمی در  ــل ش ــزه ی نوب ــده ی جای برن
یــا   flash photolysis بــرای   1967
ــع،  ــوق رسی واکنش هــای شــیمیایی ف
جایــزه ی  برنــده ی  ســوینکا  ُولــه 
نوبــل ادبیــات در ســال 1986، آرچــر 
ریچــارد  و  مارتیــن  پورتــر  جــان 
الئورنــس میلینگتــون ســینگ برنــده ی 
 1952 شــیمی  نوبــل  جایــزه ی 
زمینــه ی  در  مشــرتک  صــورت  بــه 
کروماتوگرافــی،  پارتیشــن  اخــرتاع 
جایــزه ی  برنــده ی  فورســرت  پیــرز 
گــزارش  زمینــه ی  در  نوبــل  صلــح 
 IPCC)intergovernmental panel

))on climate change
دانشــکده های مختلــف و موسســات 

ایــن دانشــگاه در 8 مرکــز واقــع شــده 
. ند ا

انســانی  هر،علــوم  دانشــکده ی   
دانشــکده ی  فرهنــگ،  و 
دانشــکده ی  زیست شناســی، 
تجــارت، دانشــکده ی آمــوزش، علــوم 
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دانشــکده ی  حقــوق،  و  اجتامعــی 
محیــط  دانشــکده ی  مهندســی، 
ریاضیــات  دانشــکده ی  زیســت، 
پزشــکی  دانشــکده ی  فیزیــک،  و 
مرکــز  و  موسســات   ، بهداشــت  و 
بهداشــت  و  پزشــکی  دانشــکده ی 

شــامل موسســه ی دندان، بهداشــت و 
مراقبــت، پزشــکی، موسســه ی ژنیتــک 
ــدز، ســالمت و درمــان، موسســه ی  لی
موسســه ی  لیــدز،  ســالمت  علــوم 
آمــوزش پزشــکی لیــدز، موسســه ی 
پزشــکی مولکولــی لیــدز و موسســه ی 

اســت. لیــدز  فیزیولــوژی  علــوم 
اتحادیه ی دانشجویی

هــدف اصلــی اتحادیــه ی دانشــجویی 
دانشــگاه لیــدز حامیــت دانشــجویان 
فرصت هــای  ســازی  فراهــم  بــا 
اجتامعــی، اجتامعــات و گروه هــای 
و  مشــاوره ای  خدمــات  حامیتــی، 
ــجویان  ــه دانش ــک ب ــانی، کم مددرس
داوطلبانــه،  کار هــای  بــه  مایــل 
ــی اســت.  ــات محل ــن و اجتامع کمپی
بزرگ تریــن ســالن اجتامعــات ایــن 
نفــر   2100 ظرفیــت  بــا  دانشــگاه 
ــا  ــراه ب ــم هم ــم مه ــه مراس ــت ک اس

گســرتده ای  دامنــه ی  رسو 
و  رسد  غذا هــای  از 
می گــردد.  برگــذار  گــرم 
موســیقی  گروه هــای 
ایــن  در  نیــز  مختلفــی 
ــداوم  ــورت م ــه ص ــالن  ب س

اجــرا دارنــد.
روزنامه ی دانشجویی

نامــه ی  هفتــه   گریپفــون 
کــه  اســت  دانشــجویی 
از  قبــل  جمعــه)  روز  در 
هفتــه  اخــر  تعطیــالت 
بــه  انگلســتان(  در 
صــورت رایــگان در رسارس 
توزیــع  لیــدز  دانشــگاه 
ــط  ــاالت توس ــردد. مق می گ
دانشــجویان و بــه صــورت عمــده 
و  محلــی  موضوعــات  بــه  راجــع 
می شــود.  نوشــته  دانشــجویی 
ایــن روزنامــه یکــی از فعال تریــن 
ــتان  ــجویی انگلس ــای دانش روزنامه ه
ــده ی  ــه صــورت مکــرر برن اســت و ب
جایــزه ی رســانه ی ملــی می شــود.

رادیوی دانشجویی لیدز
ایــن رادیــو بــه صــورت روزانــه از 
ــورت  ــه ص ــح ب ــا 12 صب ــاعت 9 ت س
زنــده از وب ســایت دانشــگاه اکــران 

می شــود.
)LSTV)leeds students TV

ــی  ــورت هفتگ ــه ص ــون ب ــن تلوزی ای
نظیــر  ویدئویــی  برنامه هــای 
کمــپ(،  در  اســم  بــه   ( تفریحــی 
ــه اســم حاشــیه(، خــربی  ورزشــی ) ب
پخــش  رضوریــات(  اســم  بــه   (
هــر  آن هــا  محتویــات  می شــود. 
چهارشــنبه ســاعت 2 از اتحادیــه ی 

و  زنــده  صــورت  بــه  و  دانشــگاه 
می گــردد. پخــش  آنالیــن 

ورزش
زمینه هــای  در  دانشــگاه  ایــن 
ــه  ــه ب ــم دارد ک ــی تی ــف ورزش مختل
صــورت مــداوم در لیــگ دانشــگا های 
بریتانیــا بــه رقابــت مــی پردازنــد. 
در  دانشــگاه  ایــن   2016 ســال  در 
عــالوه  شــد.  14ام  رقابت هــا  ایــن 
ــل  ــدام مث ــب ان ــای تناس ــر کالس ه ب
ــی  ــک، 36 کالب ورزش ــوگا و ایروبی ی
ــی،  ــال، راگب ــت، فوتب ــه کریک از جمل
 ... و  بدمینتــون  بســکتبال،  هاکــی، 

دارد. 
ــی  ــته ی کارشناس ــدز رش ــگاه لی دانش
تکنولــوژی تصویربــرداری پزشــکی، 
تصویربــرداری  ارشــد  کارشناســی 
  post graduate diploma، ،ــکی پزش
post graduate certificate )معــادل 
کارشناســی ارشــد( را ارائــه می دهــد.
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مقدمه
از  اســتفاده  اخیــر  هــای  ســال  در 
فنـــاوری هـــای پزشـــكی در تشــخیص 
و درمــان بیــامری هــا رشــد چشــمگیر 
و پرشـــتابی داشـــته اســـت. اسـتفاده 
ی مناســـب از این فنـاوریهـــا میتواند 
ــا  ــامری ه ــان بی ــخیص و درم ــه تش ب
كمــك مـــؤثری منایــد. از طرفـــی ورود 
نامحـدود و بـدون كنتـرل این فناوری 
ــای  ــب تقاض ــت موج ــن اس ــا ممك ه
ارائــه دهنــدگان  از طــرف  القایــی 
خدمــت و مــرصف بیرویــه و غیــر 
ــن  ــود. ای ــات ش ــن خدم ــی ای منطقـ
كشــورهای  از  بســیاری  در  مشــكل 
توســعه یافتــه و در حــال توســعه 

نیــز بــه وجــود آمــده اســـت و باعــث 
افزایــش شــدید هزینــه هــا شــده 
اســت. بنـــابراین در تعــدادی از ایــن 
كشــورها قبــل از ورود فنــاوری، بــا 
اســتفاده از روش نظــام منــد ارزیابــی 
آن بــا دقــت و حساســیت انجام مــــی 
شــود و نســبت بــه صــدور مجــوز 
ورود ایــن فنــاوری هــای جدیــد و 
ــا بررســی و  ــتفاده از آنه نحوهــی اس
اقــدام مــی شــود تـــا در حـــد امكـــان 
از منـابع موجـود بـه صــورت بهینــه 

ــتفاده شــود . اســ
فنــــاوری PET اســکن بــه منظــور 
ــی از  ــر رنگ ــدی ، تصاوی ــد 3 بع تولی
درون  در  عملکــردی  هــای  فراینــد 

خالصــه  کــه  اســت  انســان  بــدن 
 Position Emission ی  شــده 
ــی انتشــار  Tomography  )توموگراف
اســت.تصویربرداری  پوزیــرتون( 
پزشــكی غیــر تهـــاجمی پیچیــده و 
ــه در دهــه ی  ــی ســت ك ــران قیمت گ
1950 معرفـــی شـــد، در طــول زمــان 
توســعه پیــدا كــرد و هــم اكنــون 
ــل  ــال تكام ــرعت در ح ــه سـ ــز بـ نی
اســت. امــروزه ایــن فنــاوری بــه طــور 
شـــایع و روز افـــزون در بســـیاری از 
كشـــورهای دنیا اســـتفاده می شود و 
در تشــخیص و درمــان بیــامری هـــای 
متعـــدد و مختلفــی از جملــه انـــواع 
سـرطان، بیمـاریهـــای قلبـی- عروقـی 

Pet Scan ارزیابی بیامریه های مختلف بوسیله
The use of PET Scan in the evaluation of diseases

دکرت داوود خرضلو – عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربیز
 رامین قاسمی شایان – دانشجوی کارشناسی پیوسته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تربیز 

                                                                                                                              

PET Scan
در ارزیابی بیامری های مختلف
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و بیمـــاری هـای عصـبی كـاربرد دارد.
ــار در دانشــگاه  ــن ب پــت اســکن اولی
ــال  ــس درس ــنت لویی ــنگنت در س واش
ــس اخــرتاع  ــکل فلپ ۱۹۷۵ توســط مای

ــت. گش
پت اسکن چگونه کار می کند؟

عنــرص  یــک  سیســتم  ایــن  در 
رادیواکتیــو بــا نیمــه عمــر کوتــاه 
کــه بــا گرفــنت پوزیــرتون متالشــی 
ــیمیایی  ــاظ ش ــه لح ــه ب ــود )ک می ش
ــک محســوب  ــال متابولی مولکــول فع
می شــود( بــه بــدن بیــامر تزریــق 
ــی  ــه کوتاه ــس از وقف ــردد و پ می گ
سیســتم  در  مــواد  پخــش  )جهــت 
جهــت  بیــامر  بــدن(  گــردش 
دســتگاه  داخــل  بــه  تصویرگیــری 
می شــود.)داروی  منتقــل  اســکن 
شــیمیایی  مــواد  بــه  رادیواکتیــو 
آب   ، گلوکــز  نظیــر  بــدن  طبیعــی 
، آمونیــاک و یــا ... مــی پیوندنــد و 
بعــد از پیونــد radiotracer  ســاخته 
میشــود( بافــت هــای مختلـــف بـــدن 
بـــا توجـــه بـــه میــزان جریــان خـــون 
ــیمیایی  ــلولی و شـ ــم سـ و متابولیسـ
خــود، مقــدار متفاوتــی از ایــن مــاده 
ــاده ی  ــن م ــد. ای ــی كنن ــذب م را ج
 radiotracer جــذب شــده یــا هــامن
ــد  ــه تولی ــود رشوع ب ــنت خ ــا شکس ب
ــای  ــرتون ه ــی کند.پوزی ــرتون م پوزی
ــرتون  ــا الک ــه ب ــده بالفاصل ــد ش تولی
واکنــش مــی دهنــد و پدیــده فنــا 
ــی  ــکل م )Pair Annihilation (را ش
دهند.بــا رخ دادن پدیــده فنــا دو عدد 
ــدام 511  ــرژی هرک ــا ان ــا ب ــو گام پرت
کیلوالکــرتون ولــت ســاطع خواهــد 
 PET دســتگاه   توســط  كــه  شــد 
اســکن قابـــل دریافـــت و آشکارسازی 
اســت.چراکه  پــت اســکن متشــکل 
ــک  ــاز کوچ ــکار س ــزار آش ــد ه از چن
از نــوع Bismuth Germanium  و 
مــی   Leutetium Orthosilicate

ــد. باش
بـــدن  بیــامر  و  ســامل  بافتهــای 

متابولیســـم ســـلولی متفاوتــی دارنــد، 
ــذب  ــوداروی ج ــزان رادی ــن می بنابرای
شـــده و بــه تبــع آن میــزان پرتــو 
منتــرش شــده از ایــن بافتهـــا نیــز 
متفــاوت اســت. ایــن مســأله باعـــث 
مـیشـــود در تصـــویر گرفتــه شــده 
توسـط اسـكر نـــواحی سـامل و بیمـار 
بـــه صــورت نقــاط كــم رنـــگ و پـــر 
رنـــگ مشـــخص گردنـــد. بافتهــای 
رسطانــی اغلــب میــزان بیشــرتی از 
ایــن مـــاده را جــذب مــی كننــد و بــه 
ــاط  ــا نقـ ــخص )ی صــورت نقــاط مشـ
شــده  گرفتــه  تصویرهــای  در  داغ( 
دیده می شـــوند. از ایــن راه می توان 
تومورها و بیمـــاری هـــای مختلـف را 
بـــه علــت آن كــه جــذب رادیــودارو و 
ــا از بافــت هــای  تابــش پرتــو در آنهـ
معمولــی بدن بیشــرت اســت تشــخیص 
داد. بدیــن طریــق تصویــر بــرداری 
ســه بعــدی بــا دســتگاه PET اســـكن 
میتوانــد اطالعــات ارزشــمندی دربــاره 
ی میــزان فعالیت بیولـــوژیكی بافـــت 
ــراهم مناید.مولکولــی  ــای بـــدن فـ هـ
کــه بدیــن منظــور اســتفاده می شــود 
ــد. ــی گلوکزمی باش ــورو دی اکس فلوئ

در  پــت  دســتگاه های  امــروزه 
ایــاالت  رستــارس  در  بیامرســتانها 
و  آشکارســازی  در  نیــز  و  متحــده 
تحقیقــات در زمینه هایــی همچــون 
اعصــاب  و  مغــز  ناراحتی هــای 
مثــل روان  گســیختگی، پارکینســون، 
ــرد وســیع  ــوژی کارب آلزایمــر، و آنکول
دو  ایــران   ۲۰۱۳ ســال  دارنــد.در 
دســتگاه پــت اســکن مشــغول بــه 
کار داشــت، کــه یکــی در بیامرســتان 
در  دیگــری  و  دانشــوری،  مســیح 
قــرار  رشیعتــی  دکــرت  بیامرســتان 

داشــتند.
بــه  احتیــاج  ســازی  آشــکار  بــرای 
ــر  ــه عم ــا نیم ــای ب ــو ایزوتوپ ه رادی
کمــرت از دو ســاعت می باشــد، بــه 
ــب  ــکن را اغل ــت اس ــل پ ــن دلی همی
دســتگاه  یــک  بــا  مجــاورت  در 

شــتاب دهنده نصــب می کننــد. پــر 
مرصف تریــن ایــن ایزوتوپهــا فلــور-

۱۸ اســت کــه نیمــه عمــر آن حــدود 
نصــب  و  دقیقه اســت. خریــد   ۱۱۰
خــود  شــتاب دهنده ها  اینگونــه 
ــه در  ــون دالر هزین ــک میلی حــدود ی
ــه  ــی ک ــعه گامای ــت  اش ــر دارد.جف ب
ــه  از مولکولهــای بیولوژیکــی فعــال ب
طــور غیــر مســتقیم در بــدن ســاطع 
میشــود بــه وســیله ردیــاب پوزیــرتون  
توســط  میشــود.تصاویر  آشــکار 
کامپیوتــر بازســازی و تجزیــه وتحلیــل  

ــود. ــی ش م
بــه دســت آمــده نشــان  تصویــر  
میدهــد کــه عملکــرد  قســمت هــای 
مختلــف  بــدن بیــامران بــا توجــه 
 radiotracer بــه  چگونگــی شکســنت
پــت  باشــد. تصویــر  چگونــه مــی 
وجــود ســطوح مختلــف پوزیــرتون  
را بــر اســاس درخشــندگی و رنــگ 
منایــش مــی دهــد. وقتــی کــه فرآینــد 
ــرداری کامــل شــود پزشــک  ــر ب تصوی
را  خــود  ارزیابــی  رادیولوژیســت 
گــزارش مــی دهــد. رادیولوژیســت 
یــک دکــرت متخصــص در تفســیر ایــن 
ــکن  ــن اس ــر و همچنی ــوع از تصاوی ن
MRI ، ســی تــی اســکن ، ســونوگرافی 

ــت. ــس اس ــعه ایک ــر اش و تصاوی
چرا پت اسکن مورد نیاز است؟

ــار اشــعه  ــت اســکن معمــوال در کن پ
ایکــس  و یــا MRI )تصویربــرداری 
اســتفاده  مغناطیســی(  تشــدید 
از پــت اســکن  میشــود. پزشــکان  
ــی  در  ــک تســت تکمیل ــوان ی ــه عن ب
کنــار روشــهای اصلــی دیگــر اســتفاده 
میکننــد. انهــا بــرای بــه دســت آوردن 
ــالمتی  ــورد س ــرت در م ــات بیش اطالع
بیــامر  از ایــن روش اســتفاده مــی 
بیشــرت اطالعاتــی  کننــد. اطالعــات 
جهــت  در  را  پزشــک  کــه  اســت 
انتخــاب و یافــنت روش درمانــی موثــر 
تــر یــاری میکنــد. اســتفاده از فــن 
ترکیبــی  تصویربــرداری  هــای  آوری 
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ممکــن اســت کلیــدی بــه منظــور 
متوقــف کــردن و حتــی جلوگیــری 
ــد. ــم باش ــر ه ــای دیگ ــامری ه از بی

بزرگرتیــن مزیــت پــت اســکن ، در 
مقایســه بــا MRI اســکن و یــا اشــعه 
ایکــس ، ایــن اســت کــه میتوانــد 
ــه  ــبت ب ــامر را نس ــدن بی ــرد ب عملک
آنچــه بــه ظاهــر ســامل مــی آیــد 

نشــان بدهــد.
ــق  ــرای تحقی ــوال ب ــکن معم ــت اس پ

ــود: ــام میش ــر انج ــط زی رشای
Epilepsy

یا رصع 
بخشــی  توانــد  مــی  اســکن  پــت 
ــر  ــت تاثی ــه تح ــامری ک ــز  بی از مغ
رصع قــرار میگیــرد نشــان دهــد. 
ــک  ــکان کم ــه  پزش ــوع ب ــن موض ای
میکنــد کــه مناســبرتین روش درمانــی 
را انتخــاب کننــد. درحالیکــه MRI  و 
یــا ســی تــی اســکن  بــرای افــراد بعــد 

ــود. ــه میش ــنج  توصی ــک تش از ی
Alzheimer›s disease

یا بیامری آلزایمر
پــت اســکن  در کمــک بــه دکــرت در  
تشــخیص بیــامری آلزایمــر بســیار 
مفیــد و موثــر اســت. پــت اســکن 
بــا انــدازه گیــری مقــدار جــذب قنــد 
در مغــز  دقــت تشــخیص نوعــی 
ــر  ــا آلزایم ــب ب ــه اغل ــس را ک ازدمان
ــش مــی دهــد. اشــتباه میشــود افزای

Cancer
یا رسطان

پــت اســکن مــی توانــد،  مرحلــه 
نشــان   ، دهــد  نشــان  را  رسطــان 
دهــد کــه آیــا رسطــان گســرتش یافتــه 
ــه پزشــکان کمــک کنــد کــه  اســت، ب
در درمــان رسطــان مناســب تریــن 
ــه  ــر ادام ــد ، و تاثی ــم را  بگیرن تصمی
شــیمی درمانــی را بــه پزشــک نشــان 
دهــد. پــت اســکن چندیــن هفتــه 
توانــد  از رشوع درمــان مــی  بعــد 
نشــان دهدبــرای کــه آیــا تومــور بــه 
ــی دهــد. ــش پاســخ م ــا تاب ــان ب درم

Heart disease
یا بیامری های قلب

پــت اســکن بــه  تشــخیص محــل 
ــی  ــک م ــب کم ــده در قل ــیب دی آس
ــب  ــب در کار قل ــه عی ــر گون ــد ه کن
بیشــرت احتــامل دارد تــا بــا کمــک 

ــوند. ــکن آشکارش ــت اس ــنت  از پ گرف
Medical researches 

پژوهش های پزشکی
محققــان ، بــه خصــوص افــراد دخیــل 
ــم  ــز حج ــرد مغ ــی عملک در چگونگ
عظیمــی از اطالعــات حیاتــی را از 

ــد. ــی کنن ــت م ــت اســکن دریاف پ
چــه تفاوتــی بیــن پــت اســکن و 
MRI یــا ســی تــی اســکن وجــود 

دارد؟
ســی تــی اســکن یــا MRI مــی توانــد  
انــدازه و شــکل انــدام بــدن و بافــت 
 ، ایــن حــال  بــا  ارزیابــی کنــد.  را 
ــدام را  ــرد ان ــد عملک ــی توانن ــا من آنه
نشــان دهنــد.. پــت اســکن عملکــرد 
فیزیولوژیــک انــدام را نشــان مــی 
ــا  ــر ، MRI ی ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ده
ســی تــی اســکن بــه شــام آنچــه کــه 

ــه نظــر میرســد را نشــان میدهــد ،  ب
در حالــی کــه پــت اســکن مــی توانــد 
ــا  ــرد عضــو واقع ــه در عملک ــه ک آنچ

ــد. ــان ده ــود دارد نش وج
ــی  ــه اتفاق ــکن چ ــت اس ــول پ در ط

ــد ؟ ــی افت م

در بیشــرت مــوارد ، نیــازی بــه بســرتی 
ــل از آزمــون پــت  ــامر در شــب قب بی
وجــود ندارد.بــه اکــرث بیــامران گفتــه 
ــه  ــر گون ــرصف ه ــد از م ــد ش خواه
ــار  ــل چه ــرای حداق ــی ب ــواد غذای م
اســکن   از  قبــل  تــا شــش ســاعت 
ــدار  ــیدن مق ــه نوش ــا ب ــد، ام بپرهیزن
شــوند.  مــی  ســفارش  آب  زیــادی 
بیــامران خواســته  از  گاهــی هــم  
خواهــد شــد کــه از مــرصف کافئیــن 
بــه مــدت حداقــل 24 ســاعت قبــل از 

ــد.  ــودداری کنن ــکن خ ــت اس پ
ــه  ــا ب ــودارو ی ــی از رادی ــدار کم  مق
ــود و  ــی ش ــق م ــازوی بیــامر تزری ب
ــه صــورت  گاز تنفــس میشــود.  ــا ب ی
بــه هــدف  رســیدن هــر دارویــی 
ــت  ــن اس ــدن ممک ــر در ب ــورد نظ م
از 30 دقیقــه تــا 90 دقیقــه طــول 
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اســکن را  بــه عنــوان یــک خطــر 
بــرای نــوزاد خــود بداننــد.و هــر زنــی 
بایــد حاملگــی خــود را قبــل از اســکن 
ــرادی  ــد و اف ــالع ده ــک اط ــه پزش ب
هــم کــه پــت اســکن انجــام داده 
ــد از  ــه بع ــاعات اولی ــد در س ــد بای ان
پــت از خامنهــای بــاردار و نــوزادان و 

ــد. ــه بگیرن ــال فاصل ــودکان خردس ک
نتیجه گیری

فنــــاوری PET اســکن بــه منظــور 
ــی از  ــر رنگ ــدی ، تصاوی ــد 3 بع تولی
درون  در  عملکــردی  هــای  فراینــد 
خالصــه  کــه  اســت  انســان  بــدن 
 Position Emission ی  شــده 
ــی انتشــار  Tomography  )توموگراف
پوزیــرتون( اســت.در طــول فراینــد 
بــدن  بــه  هایــی  رادیــودارو   PET
گردد.بافتهــای  مــی  تزریــق  بیــامر 
متابولیســـم  بـــدن  بیــامر  و  ســامل 
ســـلولی متفاوتــی دارنــد، بنابرایــن 
رادیــوداروی جــذب شـــده  میــزان 
و بــه تبــع آن میــزان پرتــو منتــرش 
ــاوت  ــز متف ــا نی ــن بافتهـ ــده از ای ش
اســت.بافتهای رسطانــی اغلــب میــزان 
بیشــرتی از ایــن مـــاده را جــذب مــی 
كننــد و بــه صــورت نقــاط مشـــخص 
تصویرهــای  در  داغ(  نقـــاط  )یــا 
ــوند.این  ــی شـ ــده م ــه شــده دی گرفت
نــوع روش تصویربــرداری بــرای زنــان 

بــاردار مناســب منــی باشــد.
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بکشــد. در زمــان انتظــار کشــیدن 
ــه محــل  ــو دارو ب ــرای رســیدن رادی ب
مــورد نظــر بیــامر بایــد ثابــت مبانــد 
ــه  ــد. ممکــن اســت ب ــت نکن و صحب
برخــی از بیــامران بــرای آرامــش دارو 

ــود. ــام داده ش ــل دیازپ ــی مث ی
در مراکــز بســیاری  
قادرنــد  بیــامران 
اســکن   طــول  در 
گــوش  موســیقی 

. هنــد د
در طــول اســکن بــی 
حرکــت بــودن بیــامر 
اهمییــت  بســیار 
توجــه  بــا  دارد. 
بــه ایــن کــه چــه  
بــدن  از  بخشــی 
ــود، کل  ــکن میش اس
حــدود  از  فراینــد 
دقیقــه   60 تــا   30
کشــد. مــی  طــول 

اگــر بیــامر احســاس 
ناخوشــایندی داشــته 
توانــد  مــی  باشــد 
را  اخبــار  زنــگ 
فشــار دهــد. در طــول کل فرآینــد 
بیــامر توســط کارشــناس نظــاره مــی 

شــود.
اصــا   بــرداری  تصویــر  پروســه 

نیســت. دردنــاک 
بیشــرت بیــامران مــی تواننــد بعــد 
از انجــام اســکن بــه خانــه برونــد. 
ــدار  ــرصف مق ــه م ــامر راب ــک بی پزش
زیــادی مایعــات بــه منظــور دفــع 
ــدن  ــو از ب ــو اکتی ــواد رادی ــرت م رسیع
کارشناســان  کننــد.  مــی  ســفارش 
معتقدنــد کــه radiotracers بایــد 
ــا  ــه ت ــرض س ــل در ع ــور کام ــه ط ب
چهــار ســاعت پــس از ورود بــه بــدن  

آن را تــرک کننــد.
چه کسی نباید پت اسکن مناید؟

ــه نــوزاد  ــاردار و زنانــی کــه ب ــان ب زن
خــود شــیر مــی دهنــد بایــد پــت 
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شعرگرافی
نرگس ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی پیوسته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

                                                                                                                              

سایه بان قدمم باش ...
سایه بان قدمم باش

که هرگاه نباشی
دل بیامر و خرابم رس راهت
جا گذارد به یکی در گران را

که تو پیدا بکنی راه برگشت به دل را
که بیایی و ببینی

که گل خسته و زارت
از نهان خانه میخانه قلبش

از برایت همگی هدیه گذارد
تارو پود بدنش را

که بسازی تو یکی فرش گران قدر
و به یادش باشی و ببینی

که هامن در گران جان
که رس جان عزیزش

ندهد قطره حتی از اشک
از برایت همه عشقش را

همه جانش را
همه در گران بارش را

رس راهت، از برایت
میگذارد تحفه

تا تو پیدا بکنی گذرگاه و مسیر ماه را
و بدانی به کدامین سمت

عشق آواز میخواند ....
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مقدمه
بــه  رادیوتراپــی  یــا  پرتودرمانــی 
یکــی   )radiotherapy( انگلیســی 
فیزیــک  شــاخه های  مهم تریــن  از 
بــه  پرتودرمانــی  اســت.  پزشــکی 
از  اســتفاده  بــا  بیــامری  درمــان 
پرتوهــای  ماننــد  نافــذ  پرتوهــای 
ــا  ــه ی ــا ک ــا و گام ــا و بت ــس و آلف ایک
از دســتگاه تابیــده می شــوند یــا از 
نشــاندار  مــواد  حــاوی  داروهــای 
ــو  ــوند گویند.پرت ــاطع می ش ــده س ش
درمانــی اســتفاده از پرتوهای یونســاز 
کوچــک  یــا  بــردن  بیــن  از  بــرای 
کــردن بافت هــای رسطانــی اســت. 
 DNA ــیب ــر آس ــن روش در اث در ای
، ســلول های ناحیــه درمــان )بافــت 
رشــد  ادامــه  و  تخریــب  هــدف( 
می شــود.  ممکــن  غیــر  تقســیم  و 
ــلول های  ــر س ــالوه ب ــو ع ــه پرت اگرچ
ســامل  ســلول های  بــه  رسطانــی 

نیــز آســیب می رســاند ولــی اکــرث 
ســلول های ســامل بهبــودی خــود را 
ــد. هــدف از  ــاره بدســت می آورن دوب
ــردن حداکــرث  ــن ب ــی از بی ــو درمان پرت
حداقــل  بــا  رسطانــی  ســلول های 
ــت.   ــامل اس ــای س ــه بافت ه ــیب ب آس
ــا  ــان ب ــوع درم ــک ن ــی ی ــی تراپ براک
معالجــه  بــرای  کــه  اســت  اشــعه 
ــی  ــی رود. در براک ــه کار م ــان ب رسط
ــام  ــه ن ــرژی ب ــوع ان ــک ن ــی از ی تراپ
ــلول  ــنت س ــرای کش ــزان ب ــش یونی تاب
کــردن  وکوچــک  رسطانــی  هــای 

تومــور اســتفاده مــی شــود. 
ــی  ــش خارج ــا تاب ــان ب ــالف درم برخ
)EBT(  کــه در آن منبــع تابش اشــعه 
ــرون از  ــه در بی ــرژی ک ــر ان ــس پ ایک
ــرد، براکــی  ــرار مــی گی ــامر ق ــدن بی ب
مــواد  قرارگیــری  مســتلزم  تراپــی 
ــور  ــل توم ــتقیام داخ ــو مس رادیواکتی
ویــا در مجــاور آن اســت.براکی تراپــی 

ــعه  ــش اش ــان تاب ــن درم ــه همچنی ک
ــه  ــی شــود، ب ــده م ــز نامی ــی نی داخل
منظــور تابــش بیشــرت اشــعه بــرای 
ــرت  ــی کوچک ــه نواح ــان و معالج درم
ــه  ــرت، در مقایس ــان کم ــور در زم توم
بــا نــوع درمــان خارجــی، توســط 
پزشــک مــورد اســتفاده قــرار مــی 
گیــرد. براکــی تراپــی بــرای درمــان 
رسطــان رسارس بــدن کاربــرد دارد کــه 
ــل مــی باشــد  ــن، شــامل مــوارد ذی ای
ــت –  ــردن – پوس ــتات – رسوگ ؛پروس
پســتان - کیســه صفــرا – رحــم – واژن 

ــم ــوم – چش ــه – رکت – ری
براکــی تراپــی بــه دو صــورت موقــت 

ودامئــی بــه کار مــی رود:
براکی تراپی موقت

در ایــن روش مــواد رادیواکتیــو داخــل 
و یــا نزدیــک تومــور بــه مقــدار و 
زمــان مشــخص کار گذاشــته و ســپس 
ــی  ــی تراپ ــوند. براک ــی ش ــته م برداش

همسایه رسطان جریح تر از آن
Using brachytherapy to treat cancer

علی زنده قائم - دانشجوی کارشناسی پیوسته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تربیز                                                                                                                              

استفاده از براکی تراپی
برای درمان رسطان 
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موقــت بــه دو صــورت دوز-ریــت 
ــی  ــز م ــن تجوی ــت پایی ــاال ودوز-ری ب

شــود.
بــاال  دوز-ریــت  تراپــی  براکــی  در 
)HDR ( معمــوالً بــر روی بیــامران 
رسپایــی انجــام مــی شــود، گرچــه 
برخــی اوقــات بیامرانــی بــرای انجــام 
ــاال  ــت ب ــی دوز-ری ــی تراپ ــد براک چن
اپلیکاتــور  یــک  از  اســتفاده  بــا 
دربیامرســتان بســرتی گردنــد. در ایــن 
روش در مــدت کوتاهــی بــا اســتفاده 
از دســتگاه کنــرتل از راه دور، یــک 
دوز مخصوصــی از اشــعه بــه تومــور 
مرحلــه  آخریــن  شــود.  مــی  داده 
درمــان فقــط چنــد دقیقــه طــول مــی 
ــن  کشــد، گرچــه کل پروســیجر چندی
از  قبــل  می کشــد.  طــول  ســاعت 
برداشــنت تجهیــزات و برگشــت بیــامر 
بــه منــزل ایــن مرحلــه ممکــن اســت 
تکــرار  بــار  در طــول روز چندیــن 
شــود.بیامران ممکــن اســت تــا 10 
بــار  مــورد درمــان  بــا براکــی تراپــی  
ویــا  هفتــه  یــک  طــول  در   HDR

ــد.  ــرار گیرن ــرت ق بیش
در براکــی تراپــی بــا دوز-ریــت پائیــن 
LDR  نیــز بــه بیــامر بــه صــورت 
پیوســته بــه مــدت چنــد ســاعت ویــا 
اشــعه داده مــی شــود. چنــد روز 
LDR  در بیامرانــی کــه بــه شــیوه

ــی مــی شــوند ، شــب در  براکــی تراپ
اقامــت دارنــد چونکــه  بیامرســتان 
طــول  در  متامــاً  مربوطــه  وســایل 
باقــی  معالجــه در جــای مربوطــه 
مــی ماننــد. در براکــی تراپــی بــه 
شــیوه پالــس دوز-ریــت PDR درمــان 
مشــابه مــورد قبلــی انجــام مــی شــود 
)پالســی(  ای  دوره  شــیوه  در  امــا 
ــار بیشــرت در ســاعت  ــک ب معمــوالً ی
صــورت  درمــان  پیوســته  شــیوه  از 
ــه  ــامر ب ــرد. ممکــن اســت بی ــی گی م
تنــاوب بــه اتــاق حفاظــت درمــان 
فرســتاده شــود کــه در آنجــا دســتگاه 
ــواد  ــرتل از راه دور وجــود دارد وم کن
رادیواکتیــو در هــامن مــکان در محــل 

ــه  ــود.زمانی ک ــذاری ش ــور جایگ توم
شــخصی وارد اتــاق مــی شــود بــه 
طــور اتوماتیــک مــواد رادیواکتیــو 
عقــب کشــیده مــی شــوند وایــن 
زمانــی اســت کــه درمــان متــام شــده 
باشــد. زمانــی کــه درمــان متــام شــد، 
ــته  ــامر برداش ــه از بی ــایل مربوط وس

ــوند.  ــی ش م
براکی تراپی دامئی

براکــی تراپــی دامئــی کــه کاشــت 
دانــه نیــز نامیــده می شــود، مســتلزم 
قــرار دادن دانــه هــا یــا قــرص ها)بــه 
ــل  ــج( در داخ ــه برن ــک دان ــدازه ی ان
و یــا نزدیکــی تومــور و باقــی مانــدن 
ــه صــورت دامئــی مــی باشــد.  ــا ب آنه
ــاه،  ــا چندم ــه وی ــد هفت ــد از چن بع
هــای  دانــه  رادیواکتیویتــه  ســطح 
و  کاهــش  شــده رسانجــام  کاشــته 
ــه  ــد. دان ــی رس ــزی م ــد ناچی ــه ح ب
ــه  ــچ گون ــدون هی ــال ب ــای غیرفع ه
ــامر  ــدن بی ــداری در در ب عــوارض پای
باقــی مــی ماننــد. در براکی تراپــی 
کــه  خاصــی  اپلیکاتورهــای  از 
ــذاری  ــی جاگ ــی عموم ــت بیهوش تح
می گردنــد  ) ممکــن اســت از بــی 
ــا  حســی موضعــی  اســتفاده شــود ی
ــا زمانــی  ــه هــوش باشــد و ت بیــامر ب
بــدن  اپلیکاتــور در  یــا  کاتــرت  کــه 
ــد  ــت دراز بکش ــی حرک ــرار دارد ب ق
ــن کــه بیــامر احســاس  در صــورت ای
ناراحتــی یــا درد کنــد بایــد به پزشــک 
ــا  ــا آن ه ــد ت ــالع ده ــتار اط ــا پرس ی
ــرتل درد  ــش و کن ــرای کاه ــی ب داروی
بــه او بدهنــد( اســتفاده می شــود. 

ــا،  ــن اپلیکاتوره ــذاری ای ــد از جاگ بع
درمــان  اتــاق  در  رادیواکتیــو  ذرات 
نیــاز  مــورد  دوز  و  شــده  آن  وارد 
ماشــین های  می شــود.  تخلیــه 
دوز  می تواننــد  براکی تراپــی 
رادیواکتیــو مــورد نیــاز را بــه مناطــق 
مــورد نظــر، تخلیــه کننــد. ایــن منابــع 
بعــد از امتــام درمــان دوبــاره وارد 
ماشــین براکی تراپــی شــده و از بــدن 
معمــوالً  می گردنــد.  خــارج  بیــامر 
ــام شــده و  ــار انج ــی ۳-۲ ب براکی تراپ
ــس و  ــچ ح ــام هی ــان ش ــی درم در ط
ــد  ــه نخواهی ــی را تجرب ــکل خاص مش

ــرد. ک
ــی باعــث آســیب رســاندن   پرتودرمان
از  قبــل  بایــد  و  بــه جنیــن شــده 
مطمــن  شــام  براکی تراپــی  رشوع 
در  و  نیســتید  بــاردار  کــه  باشــید 
از  درمــان  طــی  در  نیــاز  صــورت 
ــد  ــورد تأیی ــارداری م ــای ضدب روش ه
پزشــک معالــج خــود اســتفاده کنیــد. 
براکی تراپــی،  روش هــای  مهمرتیــن 
پرتودرمانــی داخــل حفــره ای و داخــل 
بافتــی هســتند. در هــر دوی ایــن 
ــو  روش هــا از ایمپلنت هــای رادیواکتی
ــون  ــول، بال ــیم، کپس ــه، س ــر دان نظی
در  می گــردد.  اســتفاده  لولــه  یــا 
طــی براکی تراپــی بــه روش داخــل 
حفــره ای، ایــن ایمپلنت هــا در داخــل 
قــرار  بــدن  فضاهــای  و  حفره هــا 
ــی   ــال  براکی تراپ ــرای مث ــد ب می گیرن
از این گونــه  رسطــان دهانــه رحــم 
مــوارد اســت. در براکی تراپــی داخــل 
یــا  داخــل  در  ایمپلنت هــا  بافتــی، 
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ــرار  اطــراف رسطــان، داخــل بافــت ق
رسطــان  براکی تراپــی  می گیرنــد. 
پروســتات از ایــن دســت درمان هــا 

می باشــد.
محفظه هــای  در  ایمپلنت هــا  ایــن 
خاصــی حمــل و نگهــداری می شــوند 
تــا ســایر افــراد در معــرض اشــعه 
رادیواکتیــو قــرار نگیرنــد. شــام بــرای 
ــه  ــوص ک ــای مخص ــان در اتاق ه درم
ــرار  ــد ق ــی دارن ــای اختصاص حفاظ ه
ایــن  معالــج  پزشــک  و  می گیریــد 
ایمپلنت هــا را در مــکان مخصــوص 
بــه خــود قــرار داده و ســپس دوز 
پرتودرمانــی از داخــل دســتگاه بــه 
ایــن ایمپلنت هــا منتقــل شــده یــا 
خــود ذرات کاشــته شــده رادیواکتیــو 
تخلیــه  را  مخصــوص  دوز  و  بــوده 
وقتــی  افتــاده  اتفاقــات  می کننــد. 
تابــش در محــل مــورد نظــر قــرار 
منبــع  وقتــی  بــدن  شــود:   داده 
پرتــوی در جــای قــرار داده مــی شــود 
دریافــت مــی کنــد. در براکــی تراپــی، 
مایعــات بــدن ) ادرار، عــرق و بــزاق( 
ــا  ــی ب ــتند. در پرتودرمان ــوزا  نیس پرت
رادیــو داروهــا ، مایعــات بــدن تــا 
ــک  ــو هستند.پزش ــو اکتی ــی رادی مدت
ــرای  ــه ب ــی ک ــه های ــتار فاصل ــا پرس ی
ــد  ــامر بای ــا بی ــراد ب ــایر اف ــی س ایمن
حفــظ شــود را بــه افــراد توضیــح مــی 
ــاال  ــوی کــه بــا دوز ب دهند.اگــر پرت

ــامل: ــی ش ــکات ایمن ــد، ن باش
ــاق  ــک ات ــی ی ــه تنهای ــد ب ــامر بای  بی
در بیامرســتان باشــد تــا بقیــه را از 

دریافــت اشــعه مصــون نگــه دارد
بــه رسعــت  بیــامر  درمــان هــای   
انجــام مــی شــود و فاصلــه ی پرســتار 

ــود ــظ ش ــا او حف ــد ب بای
ــی  ــد نکات ــدگان هــم بای ــات کنن ماق

ــد : ــت کنن را رعای
ــرار داده  ــوی ق ــع پرت ــازه منب ــی ت وقت
ــد ــات ندارن شــده اســت، اجــازه مالق

ــان  ــامر از کارکن ــا بی ــات ب ــرای مالق ب
ــد ــازه بگیرن ــتان اج بیامرس

مالقــات هــا بایــد کوتــاه باشــد )کمــرت 
از 30 دقیقــه در هــر روز( 

ــه  ــوی ک ــوع پرت ــه ن ــات ب ــول مالق ط
بیــامر مــی گیــرد و ناحیــه ای کــه 
تحــت درمــان اســت بســتگی دارد

تــا  بایســتند  راهــرو  و  در  نزدیــک 
شــوند اتــاق  وارد  اینکــه 

ــای  ــم ه ــال و خان ــر 18 س ــراد زی اف
بــاردار نبایــد بــه مالقــات ایــن افــراد 

ــد برون
ممکــن اســت بیــامر بعــد از تــرک 
ــی  ــد نکات ــاز باش ــم نی ــتان ه بیامرس
و  افــراد  از  گرفــنت  فاصلــه  مثــل 
ــراد  ــا اف ــادی را ب ــان زی ــه زم ــن ک ای

کنــد. رعایــت  را  نگذراننــد 
ــکات  ــورد ن ــتار  در م ــک و پرس  پزش
ــی  ــت م ــامر صحب ــا بی ــی الزم ب ایمن

ــد کنن
بیــرون  از  بعــد  افتــاده  اتفاقــات 
ــا ــان LDR ی ــرت در درم ــیدن کات کش

 H DR
ــرت  ــردن کات ــارج ک ــل از خ ــی قب گاه
در بیــامر ُمَســِکن داده مــی شــود. 
ــه در آن  ــه ای ک ــت ناحی ــن اس ممک
کاتــرت یــا اپلیکاتــور قرار داشــته اســت 
ــد.  ــب باش ــی ملته ــاه کم ــد م ــا چن ت
بعــد از برداشــنت کاتــرت یــا اپلیکاتــور، 
ــدارد  پرتــوی دیگــر در بــدن وجــود ن
و بیــامر بــدون ایجــاد خطــر و در 
ــار  ــد در کن ــی توان ــل م ــت تکام امنی
ســایر افــراد از جملــه خانــم هــای 
ــد  ــد.بیامر بای ــودکان باش ــاردار و ک ب
ــت  ــام فعالی ــه از انج ــرای 2-1 هفت ب
هایــی کــه انــرژی زیــادی نیــاز دارنــد 
ــا  ــد ب ــن مــورد بای ــد. در ای ــز کن پرهی

ــد. ــت کن ــود صحب ــک خ پزش
رادیــو  هنــگام  مواقــع  بعضــی  در 
اســت  ممکــن  بیــامر  تراپــی 
باشــد: داشــته  را  زیــر  احساســات 

نگرانــی - افردگــی - تــرس - خشــم 
- یــأس و رسخوردگــی - درمانــده – 
تنهایــی.   عــادی اســت کــه بیــامر از 
ایــن قبیــل احساســات داشــته باشــد. 

ــان  ــام درم ــان و انج ــا رسط ــی ب زندگ
اســرتس زا اســت. هــم چنیــن فــرد 
ممکــن اســت احســاس خســتگی هــم 
بکنــد کــه خــود باعــث مــی شــود تــا 
بــه ســختی بــا ایــن احساســات کنــار 

ــد. بیای
بــا  بیــامر  آمــدن  کنــار  نحــوه   
زیــادی  هــای  روش   : احساســاتش 
بــرای ایــن کار وجــود دارد مانند:متــدد 
ــت  ــن و فعالی اعصــاب و تفکــر- متری
ــراد - پیوســنت  ــا ســایر اف ــت ب - صحب
هــای  گــروه  در  گــروه:  یــک  بــه 
حامــی بیــامران رسطانــی- صحبــت بــا 
پزشــک یــا پرســتار در مــورد مســائلی 
کــه آزار دهنــده یــا نگــران کننــده 

هســتند.
عوارض جانبی رادیوتراپی

ــتند  ــکالتی هس ــی مش ــوارض جانب ع
کــه در نتیجــه درمــان مــی تواننــد 
ایجــاد شــوند. چــون پرتوهــای کــه 
در دوزهــای بــاال بــرای کشــنت ســلول 
ــی اســتفاده مــی شــوند  هــای رسطان
ــه  ــم صدم ــامل ه ــای س ــلول ه ــه س ب
ــو  ــی رادی ــوارض جانب ــد ، ع ــی زنن م
تراپــی ایجــاد مــی شــود. گروهــی 
ممکــن اســت دچــار عــوارض زیــادی 
شــوند در حالیکــه بقیــه شــاید عوارض 
کمــی داشــته باشــند. عــوارض ممکــن 
اســت وقتــی کــه بیــامر همزمــان، 
ــی، شــیمی  ــا بعــد از رادیوتراپ ــل ی قب
ــود.بیامر  ــرت ش ــرد، ، بیش ــی بگی درمان
مــی توانــد در مــورد عــوارض جانبــی 
رادیوتراپــی بــا پزشــک خــود صحبــت 
بیــامر  تیــم درمــان مراقــب  کنــد، 
ــوارض   ــروز ع ــورت ب ــا در ص ــت ت اس

ــد. ــرتل کن ــا را کن آن ه
عوارض جانبی متداول

رادیــو  کــه  افــرادی   از  بســیاری   
ــرات  ــار تغیی ــوند، دچ ــی ش ــی م تراپ
ــی  ــتگی م ــاس خس ــا احس ــتی ی پوس
ــه ای  ــه ناحی شــوند. ســایر عــوارض ب
کــه درمــان مــی شــود بســتگی دارد.

ــد شــامل  ــرات پوســتی مــی توان تغیی
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خشــکی، خــارش، پوســرتیزی یــا تــاول 
شــود، ایــن تعییــرات بــه ایــن خاطــر 
ایجــاد مــی شــوند کــه کــه رادیوتراپــی 
بــه ســلول هــای ســامل پوســت در 
ــت  ــان اس ــت درم ــه تح ــه ای ک ناحی
هــم آســیب مــی ســانند. بیــامر بایــد 
بیشــرت از ســایر اوقــات از پوســتش 
معمــوالً  خســتگی  کنــد.  مراقبــت 
ــی رمــق  ــا ب ــه صــورت فرســودگی ی ب
بــودن خــود را نشــان مــی دهــد. راه 
ــرای کنــرتل آن وجــود  ــادی ب هــای زی
دارد.بســته بــه ناحیــه ای کــه درمــان 
ــار  ــد دچ ــی توان ــامر م ــود بی ــی ش م
عــوارض زیــر شود:اســهال - ریــزش 
مــو در ناحیــه درمانــی - ناراحتــی 
و  تهــوع     - دهانــی  مشــکالت  و 
مســائل  در  تغییــرات   - اســتفراغ 
جنســی – تــورم -   اختــالل بلــع - 
تغییــرات و اختــالالت ادراری و مثانــه 
ای .بیشــرت ایــن عــوارض دو مــاه بعــد 
مــی  بیــن  از  رادیوتراپــی  امتــام  از 
ــی  ــوارض جانب ــت ع ــن اس روند.ممک
دیــررس 6 مــاه بعــد از رادیوتراپــی 
ــه  ــوارض ب ــن ع ــد. ای ــه وجــود بیاین ب
خاطــر ناحیــه ای از بــدن کــه درمــان 
مــی شــود و دوزی کــه دریافــت مــی 
جانبــی  عــوارض  متفاوتنــد.  کنــد، 
دیــررس مــی توانــد شــامل عقیمــی و 
نازایــی ، ناراحتــی مفاصــل، اِِدم لنفــی 
ــای  ــی ه ــا( ، ناراحت ــت ه ــورم باف )ت
باشــد.  ثانویــه  و رسطــان  درمانــی 
ــوارض  ــد و ع ــف متفاوتن ــراد مختل اف
در هــر کســی بــه صورتــی بــروز مــی 

ــد.  کن
نتیجه گیری

براکــی تراپــی یکــی از روش هــای 
ــان و  ــان رسط ــه درم ــر و پیرشفت موث
در واقــع یــک نــوع خاصــی از  پرتــو 
درمانــی کامــال موضعــی و مبفهــوم 
درمــان از نزدیــک اســت.  تفــاوت 
ــادی در  ــی ع ــا رادیوتراپ ــن روش ب ای
ایــن اســت کــه مــا در رادیوتراپــی 
معمولــی اشــعه رادیــو اکتیــو را از 

ــتگاه  ــط دس ــامر توس ــدن بی ــارج ب خ
هــای پیرشفتــه بــه منطقــه بیــامری و 
ــامر اســت،  ــدن بی ــه در ب ــوری ک توم
مــی تابانیــم و ایــن روش مــی توانــد 
همــراه بــا صدماتــی بــه بافــت هــای 
روش  باشــد.اما  بیــامر  بــدن  ســامل 
براکــی تراپــی ایــن مزیــت را دارد 
ــرار  ــه ق ــوی ک ــو اکتی ــاده رادی ــه م ک
اســت بیــامر را درمــان کنــد مســتقیام 
ــده وارد  ــف و پیچی ــا روشــهای ظری ب
بــدن بیــامر شــده  و در داخــل و 
بیــامری  بافــت  و  تومــور  نزدیــک 
قــرار مــی گیــرد، نتایــج درمانی بســیار 
رسطــان  خــاص  انــواع  در  خوبــی 
ماننــد رسطــان هــای پروســتات، مری، 
دســتگاه تناســلی زنــان ،رسطــان هــای 
ــا روش  ــرم و ب ــج ن ــای روده ،نس انته
هــای جدیدتــر در رسطــان پســتان بــا 
ایــن روش قابــل دســتیابی اســت . امــا 
عوارضــی هــم دارد کــه بــا توجــه بــه 
ــم  ــا چش ــوان از آن ه ــت آن میت مزی

ــرد. ــی ک پوش
عــوارض جانبــی رادیوتراپــی در یــک 

نــگاه
نــوع عــوارض رادیوتراپــی به قســمتی 
از بــدن کــه درمــان می شــود بســتگی 
دارد. جــدول زیــر مشــخص کــرده 
ــان  ــدام عــوارض در درم ــه ک اســت ک

کــدام قســمت هــا بیشــرت اســت.
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ىب شــک رسعــت واهمیــت روزافــزون 
ــاخه  ــام ش ــت مت ــک درپیرشف الکرتونی
هــاى علمــى بــه ویــژه علــم پزشــکى 
چشــمگیر بــوده ودر ایــن بیــن شــاخه 
هــاى  شــاخه  بیــن  در  رادیولــوژى 
داشــنت  دلیــل  بــه  پزشــکى  علــوم 
زمینــه هــاى مســاعد در جهــت قبــول 
تغییــرات، بیــش از ســایر رشــته هــادر 
ــه و بیشــرتین  مســیر تحــول قرارگرفت
جریــان  از  را  ورى  بهــره  ســودو 
اپیدمــى الکرتونیکــى شــدن داشــته 
اســت. در همیــن راســتا ســعى داریــم 
پــس از مــرورى بــر قــرن رادیولــوژى 
ــعه  ــاى اش ــرد ه ــول کارب ــیر تح و س
ایکــس، چنــد ِ تکنولــوژى جدیــد و 
تائیــر گــذار در زمینــه دســتگاه هــاى 
پزشــکى مبتنــى بــر اشــعه ایکــس 

ــود.  ــرىف ش مع
مرورى بر قرن رادیولوژى 

نوامــرب  در  ایکــس  اشــعه  کشــف 
از مهــم تریــن  ســال 1895  یکــی 
ــا  ــود. ام ــکی ب ــی و پزش ــع علم وقای
کشــف بــراي بیــش از صــد ســال 
پیرشفــت و توســعه در رادیولــوژي 
تــازه رسآغــاز راه بــود. ســال هــاي 
1895 تــا 2005 بــا توجــه بــه تحــوالت 

و پیرشفــت هــاي شــگرف در علــم 
تشــخیص و درمــان توســط اشــعه 
لقــب  رادیولــوژي  قــرن  ایکــس، 
گرفتــه اســت. آنچــه در زیــر مــی 
آیــد نــکات مهــم و برجســته ایــن 
علــم از ابتــدا تــا بــه امــروز اســت کــه 
 American College(توســط کالــج
(آمریکایــی   Radiology-ACR

فراهــم شــده اســت
سال 1895 

پروفســور و فیزیکــدان آملانــی ویلیــام 
را در  ایکــس  اشــه  کــراد رونتگــن 
ــود  ــکاه خ ــرب در آزمایش ــتم نوام هش
در 28  کــرد.  ورزبــورگ کشــف  در 
دســامرب، رونتگــن کشــف خــود راطــی 
یــک مقالــه علمــی اعــالم منــود. ایــن 
مقالــه دربــاره نــوع جدیــدي از اشــعه 
شــد.  منتــرش  مقیــاس وســیعی  در 
اولیــن رادیوگــراىف از انســان، از دســت 
ــن،  ــر رونتگ ــم BERTHA ،هم خان
ــه عمــل آمــد در 22 دســامرب 1895 ب

سال 1896 
اولیــن  رونتگــن  ژانویــه   23 در 
اشــعه  دربــاره  را  خــود  ســخرانی 
از  گــزارىش  و  داد  انجــام  ایکــس 
اولیــن  و  خــود  اولیــه  تحقیقــات 

ــاى  ــه دانشــگاه ه ــر RAY-X ب تصوی
شــور  باعــث  کــه  فرســتاد  اروپــا 
کشــف  شــد.  خــاىص  هیجــان  و 
رونتگــن در مــورد لولــه هــاي کــروك 
)CROOKE )شــور و هیجانــی در 
آزمایشــگاه هــاي رسارس جهــان بــه 

آورد.   وجــود 
نظرپژوهشــگران در مــورد عملکــرد 
طراحــی  امــکان  و  ایکــس  اشــعه 
تیــوب هــاي اشــعه ایکــس تغییــر 
ــی محتــوي و اســاس آن  ــد ول مــی کن
تــا 1913 یکســان باقــی مــی کنــد.  
اولیــن   1896 ســال  ژانویــه  در   *
توســط  فلورســکوپی  دســتگاه 
دانشــمند ایتالیایــی انریکو ســالویونی 
(ســاخته   SALVIONI ENRECO(
ــان  ــن زم ــه در همی ــی ک شــد در حال
ــون  ــاس ادیس ــی توم ــرتع امریکای مخ
نیــز روى اشــعه ایکــس و دســتگاهی 
مشــابه بــا فلورســکوپی کار مــی کــرد. 
دســتگاه فــوق از یــک جعبــه تشــکیل 
شــده بــود کــه در یــک طــرف آن 
قــرار  مناســب  طــور  بــه  چشــم 
گرفتــه و در انتهــاي دیگــر ان صفحــه 

ــود.  ــده ب ــه ش ــنتی تعبی فلورس
اســاس دســتگاه هــاي فلورســکوپی در 

تاریخ رادیولوژی از گذشته تا امروز
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ــه  ــن پای ــر همی ــز ب ــارض نی ــال ح ح
اســت. 

ــوژي  ــس رادیول ــارس عک ــاه م در م
بــه  بــود  گرفتــه  رونتگــن  کــه 
عنــوان مــدرك و شــاهدي در دادگاه 
ــدون  ــرتال مطــرح شــد. متهــم ب مون
دلیــل خاصــی بــه مــردي کــه در 
دادگاه حــارض بــود شــلیک کــرده 
ــه را  ــود گلول ــس وج ــعه ایک بود.اش
در بــدن او ثابــت کــرد کــه حتــی در 
جراحــی و معاینــه بــه آن پــی نــربده 

ــد.   بودن
در  ایکــس  اشــعه  دســتگاه هــاي 
ــرادي  ــیله اف ــه وس ــا ب ــتان ه بیامرس
ــتند و  ــکی  داش ــت پزش ــه صالحی ک
یــا نداشــتند بــه کارگرفتــه شــد.یکی 
ــوان  ــه عن ــه ب ــن پزشــکانی ک از اولی
یــک حرفــه تخصصــی اشــعه ایکــس  
فرانســیس  دکــرت  بــرد،  کار  بــه  را 
بــود.  بوســتون  از  ویلیــام  هــري 
او کاربــرد اشــعه ایکــس را بــراي 
تشــخیص پزشــکی ترشیــح کــرد کــه 
فلورســکوپی  از  اســتفاده  شــامل 
ــاي  ــق در رگ ه ــور  تحقی ــه منظ ب
ــام  ــه ن خــون اســت. امــروزه آن را ب

آنژیوگرافــی مــی شناســیم
سال 1898  

در مــاه دســامرب، مــاري و پیرکــوري 
درپاریــس، رادیــوم را کشــف کردنــد 
ــزان  ــود و می ــدي ب ــرص جدی ــه عن ک

تشعشــع آن 200 میلیــون بــار بیشــرت 
ــوم اســت.   از اورانی

آنتونــی  و  کــوري   1903 ســال  در 
هــري بکــرل، مشــرتکا جایــزه نوبــل را 
ــو  ــو اکتی ــق در رادی ــر تحقی ــه خاط ب

ــد.   ــت کردن دریاف
 KNIGHT( ــت ــی نای ــور نانس پرفس
مرکــز  رئیــس  و  )مــورخ   NANCY
تاریــخ رادیولــوژي آمریــکا چنیــن مــی 
ــف  ــل کش ــوم مث ــف رادی ــد: کش گوی
ــه  ــان را ب اشــعه ایکــس توجــه جهانی
ــی  ــمندان م ــرد، دانش ــب ک ــود جل خ
دانســتند کــه تشعشــع اشــعه ایکــس 

ــا  ــوم مشــابه هــم هســتند، ام و رادی
ــود.   ــوع طبیعــی اشــعه ب ــوم ن رادی

معتقــد  مــردم  جهــان  رسارس  در 
خصوصیــات  رادیــوم  کــه  بودنــد 
مــی  دارد. گفتــه  پزشــکی عجیبــی 
شــدکه بــراي درمــان یبوســت، فشــار 
خــون پاییــن، بــی خوابــی عصبــی، 
ــدان  ــر دن ــتی و خمی ــاى پوس ــرم ه ک
هــا کاربــرد دارد. مــردم براي اســتفاده 
ار آب هــاي معدنــی حامــل رادیــو 
اکتیــو ازدحــام مــی کردنــد بــه طــورى 
کــه یــک مــرد احمــق در اثر نوشــیدن 
آب محتــوي رادیــو اکتیــو در یــک 

ــو ــو اکتی ــی رادی مهامن
)جــان   )Radium cocktail party

خــود را از دســت داد.
سال 1900  

 GIESEL آملانــی  داشــمندان 
 WOLKHOOF و   FRIEDRICH
FRIEDRICH کشــف کردنــد کــه 
امــواج رادیولــوژي بــراي پوســت خطر 
نــاك اســت. پیرکــوري عمــدا یــک تکه 
اورانیــوم را بــه مــدت ده ســاعت بــر 
ــت  ــود گذاش ــازوي خ ــت ب روي پوس
ــوختگی  ــه س ــر ب ــه منج ــه در نتیج ک
پوســت شــد. هــري بکــرل هــم منونــه 
اي را در جیــب خــود حمــل کــرد کــه 
آن هــم موجــب ســوختگی در شــکم 

ــد.   وي ش
علــم  عنــوان  بــه  کــه  رادیولــوژي 
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ــرد  ــت ک ــد و ثاب ــدار ش ــکی پدی پزش
ــاز  ــس نی ــعه ایک ــتفاده ار اش ــه اس ک
دانــش  و  تخصــص  و  مهــارت  بــه 

دارد. فیزیــک  در  کافــی 
سال 1901  

تصویــر اشــعه ایکــس از قفســه ســینه 
ــوم  ــراى عم ــراى تشــخیص ســل ب و ب
بیشــرت از تشــخیص رسطــان مــورد 
توجــه قــرار گرفــت . تابــش هــاى 
بــاالى قفســه ، بــا 10 اىل 20 راد مــورد 

ــت.   ــرار گرف ــتفاده ق اس
 1923 فوریــه  دهــم  در  رونتگــن 

درگذشــت.  
اولیــن آنژیوگــراىف مــدرن در 1927 
 MONIZ بــه وســیله پزشــک پرتغــاىل
EGAZ انجــام گرفــت. وى موفــق بــه 
تصویــر بــردارى از سیســتم گــردش 
زنــده  انســان  یــک  درمغــز  خــون 
شــد. او فــن آنژیوگــراىف وریــدى را 
توســعه مــى دهــد و بــا تزریــق مــاده 
ــان انتقــال آن  ــد جری حاجــب در وری
را تــا مغــز مشــخص مــى کنــد. دکــرت 
دکــرت  و   EVARTS GRAHAM
COLE . H . WARRE از دانشــگاه 
ســنت لوییــز واشــنگنت بــا اســتفاده از 
مــاده حاجــب و اشــعه ایکــس موفــق 
بــه مشــاهده کیســه صفراشــدند کــه 
ــامرى  ــى در تشــخیص بی کشــف مهم
هــاى کیســه صفــرا اســت. این کشــف 
ــم نشــان داد.  نقــش شــانس را در عل
ــاه و  ــار م ــدت چه ــراى م ــکان ب پزش
ــب  ــاده حاج ــح م ــر روز صب ــم ه نی
را بــه ســگ هــا تزریــق مــى کردنــد. 
ــا  ــگ ه ــراى س ــه صف ــا کیس و عرصه
ــر  ــنت تصاوی ــر آن باگرف ــت تاثی را جه
ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــس م ــعه ایک اش
مــى دادنــد، وىل چیــزى مشــاهده 
ــر  ــک روز ب ــا اینکــه ی ــد. ت ــى کردن من
حســب اتفــاق تصویــرى از یــک ســگ 
ــود.  ــا همــه متفــاوت ب ــد کــه ب گرفتن
شــد  مشــخص  تحقیقــات  از  پــس 
ــر خــالف ســگ هــاى  کــه آن ســگ ب
ــت  ــده اس ــه نش ــر آن روز تغذی دیگ

یعنــى ناشــتا بــوده اســت و ایــن آغــاز 
کشــف از نحــوه عملکــرد صفــرا بــود.  

سال1930 تا 1939
ــى  ــرد تخص ــن ب ــال 1934 اولی در س
توســط  رســام   ً رادیولــوژى  رشــته 
مجمــع پزشــکى آمریــکا تشــکیل شــد.  
در ســال 1936 اولیــن تصویــر مقطعى 
از بــدن باتوموگــراىف توســط اشــعه 
ایکــس در یــک جلســه رادیولــوژى 
بــه منایــش گذاشــته شــد. درایــن روش 
انقــالىب، تیــوب اشــعه ایکــس در یــک 
صفحــه مشــخص در زاویــاى مختلــف 
ــد و  ــى چرخی ــامر م ــدن بی ــه دور ب ب
تصویربــردارى مــى کــرد. تصویــر بــه 
ــب داراى  ــن ترتی ــه ای ــده ب دســت آم
وضــوح بســیار خــوب از اجــزاء بــدن 
در هــامن مقطــع بــود. ایــن روش 
 IMINOGRAPHY همچنیــن 
نامیــده مــى شــود کــه بعــداً در دهــه 
ــه و اســاس ىس ىت اســکن را  1970 پای

ــکیل داد.   تش
ایکــس  اشــعه  ولتــاژ،  افزایــش  بــا 
ــت وىل از  ــى یاف ــرتى م ــعه بیش توس
نظــر کلینیکــى پیرشفتــى حاصــل منــى 
کــرد تــا اینکــه در اوایــل مــارس 1932 
ــى  ــاى کلینیک ــان ه آزمایشــات و درم
مطالعــات  نتیجــه  در  شــد.  آغــاز 
ولتاژهــاى  در  شــده  تولیــد  اشــعه 
بــراى  ولــت  تــا2000000    70000
ــد.   ــتفاده ش ــاى اس ــاى ن ــان ه رسط

دانشــمندان گــزارش دادنــد کــه نتایــج 
مشــابه مــى توانــد بــا اســتفاده از 
ــل  ــر حاص ــاژ و دوز باالت ــش ولت افزای
ــرتى  ــى کم ــب ناراحت ــه موج ــود ک ش
ــج  ــن نتای ــود. ای ــى ش ــامر م ــراى بی ب
محققــان را بــر آن داشــت بــا وجــود 
ــزات  ــاخت تجهی ــا، س ــت ه محدودی
بــا ولتــاژ باالتــر را توســعه دهنــد. بــا 
افزایــش میــزان عــوارض ثانویــه بــراى 
تاثیــر در تومورهــا  بیــامر و  خــود 
و میــزان درمــان بــه طــور جــدى 
ــا طــرح  تعــداد رشکــت هــاى بیمــه ب
هــاى پزشــکى بــراى پوشــش خدمــات 

اشــعه ایکــس هــر روز افــزون تــر مــى 
شــد.

سال 1940 تا 1949  
بتاتــرون بــه عنــوان یــک شــتابدهنده 
دکــرت  توســط  الکــرتون  چرخــى 
ایــى  دانشــگاه  از  دونالدکریســت 
فاصلــه  )در   ILLIONOIS( نویــز 
ســال هــاى 1943-1940 ســاخته شــد. 
ــا چرخــش و رسعــت  ــن دســتگاه ب ای
دادن بــه الکــرتون توســط یــک کاتــد 
ــه اى و در درون  ــه شیش ــرم در لول گ
ــش از  ــرژى بی ــزرگ ان ــت ب ــک مگن ی

20 میلیــون ولــت ایجادکــرد.  
سال 1950 تا 1959 

 GOODWIN. Wدکــرت توســط 
کاربــرد اشــعه ایکــس در نفروســتومى 
بــا اســتفاده از ســتون و کاتــرت درمــان 
ــد.  ــرىف ش ــه مع ــنگ کلی ــان و س رسط

ــى شــد  ــث م ــدو روش باع این
کــه برخــى ازبیــامران بــدون جراحــى 
ــى (  ــوند.)درمان غیرتهاجم ــان ش درم
رادیوایزوتــوپ هــا بــه عنــوان منابــع 
اشــعه گامــا بــراى رادیوتراپــى معــرىف 
ــت مــرض 69  ــوان کبال ــه عن شــدند. ب
بــه کبالــت 60 تغییــر داده شــد و 
اشــعه گامــا عمــق و نفــوذ بیشــرت 
بــدون آن کــه بــه پوســت آســیب 
برســاند بــراى درمــان رسطان اســتفاده 
مــى شــد. دســتگاه هــاى کبالــت بــه 
آســاىن و رسیــع تــر و ارزانــرت نســبت 
بــه بتاتــرون تولیــد شــده و جایگزیــن 
آن شــد. ) گامــا نایــف و ســپس ســایرب 
نایــف ( بــا توجــه بــه گســرتش عمیــق 
ــاىن دوم  ــگ جه ــوت در جن ــاورا ص م
ــونار(  ــوىت )س ــاب ص ــور ردی ــه منظ ب
دریانــوردى  و  هوایــى  ناوبــرى  در 
اســتفاده از آن در تشــخیص پزشــکى 
مــورد توجــه قــرار گرفــت و تصاویــرى 
از اکــوى بافــت هــاى بــدن ایجــاد 

شــد.  
ــازك اســتفاده کــرد  پزشــک از ســیم ن
ــه  ــد ک ــى کن ــک م ــرت کم ــه کات ــه ب ک
ــد وایــر  ــود. گای ــت وارد رگ بش راح
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وارد رگ شــده و ســپس موقعیــت 
آنرابافلوســکوپى مشــاهده کــرد. 

سال 1969 تا 1960  
در ســال 1960 دکــرت روبــروت ایــگان 
از دانشــگاه تگــزاس و فــوق تخصــص 
 TUMOR ANDERAON  موسســه
از هوســتون بــا حامیــت خدمــات 
بهداشــت عمومــى آمریــکا نتایــج ســه 
ســال تحقیــق ماموگــراىف را منتــرش 
قبــل  هــا  مــدت  از  گرچــه  کــرد. 
مطالعــات اشــعه ایکــس از پســتان 
ــگان  ــود وىل تحقــق ای انجــام شــده ب
تشــخیص  در  را  ماموگــراىف  تاثیــر 
رسیــع پســتان نشــان داد. دکــرت ایگان 
بــدون اینکــه هیــچ آزمایــش فیزیکــى 
انجــام دهــد و یــا هیــچ دانــى درباره 
ــد  ــته باش ــان داش ــکى زم ــح پزش تاری
انجــام  را  آزمایــش وجــود رسطــان 
داد. ایــگان نشــان داد کــه رسطــان 
پســتان بــا دقــت 99-97 درصــد قابــل 
تشــخیص اســت و با توســعه دســتگاه 
بــا دقــت  نتایــج  هــاى ماموگــراىف 
ــز  ــرت چارل ــد. دک ــل ش ــرتى حاص بیش
ــتى را  ــزارش آنژیوپالس ــن گ ــر اولی دات
ــدود  ــاى مس ــردن رگ ه ــاز ک ــراى ب ب
ــدون  ــا را ب ــالك ه ــذف پ ــده و ح ش
عمــل جراحــى تهیــه کــرد. آن هــا 
گایــد وایــر یــا ســیم راهنــامى جراحى 
را بــه باریکرتیــن رگ هــا وارد کــرده و 
بــا گایــد وایرهــاى جراحــى کوچــک و 
باریــک تــر رشوع و کــم کــم بــا گایــد 
ــه  ــر ادام ــزرگ ت ــى ب ــاى جراح وایره
ــه دیوارهــاى  ــالك هــا ب ــى دهــد. پ م
داخــى رگ چســبیده و باعــث تنگــى 
ــى شــدند کــه بــا فشــار کاترتهــا  م

ــد.   ــى ش ــاز م پخــش شــده و رگ ب
ــات  ــده در خدم ــام ش ــات انج مطالع
نشــان  آمریــکا  بهداشــتى عمومــى 
مــى دهــد 48 درصــد مــردم هر ســاله 
اشــعه ایکــس را دریافــت مــى کننــد. 
ــرتین  ــد بیش ــا 53 درص ــینان ب شهرنش
ــن  ــد کمرتی ــا 31 درص ــاورزان ب و کش

ــد.   ــرده ان اشــعه را دریافــت ک

سال1970 تا 1979 
ســــى ىت اســکن یــا بــرش نــگارى 
کامپیوتــرى بــا تصویربــردارى مقاطــع 
و  کامپیوتــر  از  اســتفاده  بــا  بــدن 
اشــــعه ایکــس معــرىف شــــد. هامنند 
اولیــن دســــتگاه توموگراىف در ســــال 
1936 تیــوب بــه دور بیمــــار مــى 
چرخــد و در هــر زاویــه تصویــرى 
برداشــــته مــى شــود. بــا قــرار گرفــنت 
بــدن در میــدان مغناطیــى، پروتــون 
هــاى اتــم هــاى هیــدروژن مولکــــول 
جهــت  در  یکنواخــت  بطــور  آب، 

ــد.  ــى گیرن ــرار م ــدان ق می
بــا  رادیویــى  تابــش ســــیگنال  بــا 
هســته  پروتــون  بــاال  فرکانــس 
کــه  شــود  مــى  تهییــج  اتــم  ایــن 
هــاى  پروتــون  چرخــش  موجــب 
اتــم هیــدروژن یــک مــى شــــود. بــا 
ــى پروتــون هــا  قطــع امــــواج رادیوی
ــواج  ــته و ام ــه برگش ــت اولی ــه حال ب
ــا  ــه ب ــد ک ــى کنن ــاد م ــى ایج ضعیف
دریافــت آن هــا و پــردازش توســط 
کامپیوتــر، تصاویــر ام آر آى ایجــاد 

مــى شــوند.  
ــاال  ــاژ ب ــا اســتفاده از مولدهــاى ولت ب
و قابــل کنــرتل بــا پالــس از میــزان 
تابــش اشــعه در فلورســکوپى کاســته 
شــد و بــا پــردازش آن هــا و اســتفاده 
ــى  ــاى ویدیوی ــن ه ــر دوربی از تصاوی
ــکوپى  ــر فلورس ــط تصاوی ــکان ضب ام

پیــش آمــد.  
 PET)  ( کاربردپزشــکى 
 TOMOGRAPHY EMISSION
POSITRON آغــاز شــد و بــا تزریــق 
مــواد رادیواکتیــو در بــدن، اجــزاى 
ــع  ــع تشعش ــک منب ــورت ی ــه ص آن ب
پوزیــرتوىن در آمــده و بــا اســتفاده 
تصاویــر PET تشعشــع حاصــل  از 
بــا   . دریافــت شــد  از ســلول هــا 
اســتفاده از تصاویــر PET رسطــان 

اســت. تشــخیص  قابــل 
پیدایش رادیولوژى در ایران 

پروفســور حســاىب پــدر علــم فیزیــک 

و مهنــدىس نویــن ایــران، بــراى آنکــه 
ــه  ــن را، ب ــاى نوی ــده ه ــد، پدی بتوانن
ــد، و  ــس کن ــود تدری ــجویان خ دانش
آنــان را بــا دســت یافتــه هــاى جدیــد 
ــتگاه  ــن دس ــد، اولی ــنا کن ــاىن، آش جه
آزمایشــگاه  در  را  ایکــس  پرتــو 
)داراملعلمیــن  عــاىل  دانشــراى 
وقــت(، بــا ابعــاد بســیار کوچــک، در 
ســال 1309 هـــ ش. راه انــدازى کــرد. 
دکــرت محمــد حســاىب، وى حــدود یــک 
ســال فقــط بــه امــر مطالعــه، بــه 
ــى  ــرت ســی پژوهــش، طراح ــه دک گفت
و محاســبه ایــن دســتگاه پرداخــت 
ــه،  ــه، از پروفســور ژان ــن زمین و در ای
ــاتیدش  ــى اس ــل، یعن ــور میش پروفس
در اکــول ســوپریور دو الکرتیســیته 
ــه  ــه مدرس ــه، ک ــک فرانس ــى تکنی )پ
ــود(،  ــس ب ــرق او در پاری ــدىس ب مهن
ــور  ــاى پروفس ــى ه ــز از راهنامی و نی
دانشــگاه  در  او  فابرى)اســتاد 
را  مهمــى  راهنامیــى  ســوربن(، 

دریافــت کــرد.  
ــى آنهــا هــر یــک چنــد قطعــه از  حت
ــاز ســاخت دســتگاه  وســایل مــورد نی
هــاى  دانشــگاه  از  را،  رادیولــوژى 
خــود بــراى اســتاد هدیــه فرســتادند. 
ــراى  ــه ب ــى آورد ک ــر م ــه خاط وى ب
پیچیــدن بوبیــن هایــى که در ســاخت 
ترانســفورماتورها بــراى تولیــد بــرق با 
ولتــاژ بــاالى ایــن دســتگاه بــه کار مى 
رفــت مــاه هــا در تنهــا تراشــکارى آن 
روز تهــران و بــا کمرتیــن امکانــات 
ــن  ــه ســاخت ای ــدام ب ــزات اق و تجهی

ــچ هــا کــرد.  ســیم پی
بــه  تصمیــم  حســاىب  دکــرت 
ســاخت یــک دســتگاه رادیولــوژى 
بیامرســتاىن)کاربردى(  در کشــور در 
گرفــت.  آزمایشــگاهى  غیــر  ابعــاد 
را  بــرادرش  منظــور  همیــن  بــه 
ــى  ــک دوره تخص ــدن ی ــراى گذران ب
رادیولــوژى بــه مــدت یــک ســال بــه 
فرانســه )دانشــگاه پاریــس(  فرســتاد. 
ــه  ــاد ک ــتان گوهرش ــن بیامرس زیرزمی
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طــول آن ً تقریبــا 45 مــرت و عــرض 
ــام  ــراى انج ــود ب ــرت ب ــا 4 م آن ً تقریب
دســتگاه  اولیــن  ســاخت  پــروژه 
بیامرســتاىن  کاربــردى  رادیولــوژى 
ــى  ــه های ــد. جرق ــه ش ــر گرفت در نظ
ــه  ــه کار رفت ــاى ب ــره ه ــن مق ــه بی ک
ــرد  ــى ک ــش م ــن جه ــن زیرزمی در ای
بــه طــول تقریبــى 70  ســانتیمرت و 
ــاد بــود کــه بــه  ــا صــداى بســیار زی ب
واســطه وجــود ولتــاژ بــاال بیــن ســیم 
هــا مــى جهیــد کــه از شــدت نــور و 
ــى جــراًت منــى کــرد  صــداى آنهــا ک

وارد ایــن زیرزمیــن شــود.

ایکــس  ى  اشــعه  از  اســتفاده 
پزشــکى  تجهیــزات  درجدیدتریــن 

 RXIدستگاه
ــر  ــتگاه تصوی ــک دس ــتگاه RXi ی دس
راه  از  کنــرتل  قابلیــت  بــا  بــردارى 
دور اســت و داراى قابلیــت هایــى از 

ــل :  قبی
İ دقت باال و دقیق 

İ طراحى ظریف و جمع و جور 

İ کنرتل از راه دور بودن سیستم 
و  کیفیــت  بــا  تصاویــر  ارائــه   İ
ــوگ و  ــه صــورت هــم انال برجســته ب

دیجیتــال  هــم 
ــداول  ــامر در ج ــم بی ــه ى عالئ İ ارائ

ــف  مختل
طیــف  ى  دهنــده  ارائــه   İ
عملکردگســرتده ى دســتگاه و کاربــرد 

درآنژیوگــراىف.  آن 
ــتگاه را  ــن دس ــه ای ــى ک ــت های قابلی
ــد  ــى کن ــر ازســایر دســتگاه هــا م برت
دســتگاه  ایــن  آســان  ى  اســتفاده 
تریــن  اســت.مهم  کاربــر  توســط 
ــور  ــع وج ــتگاه جم ــن دس ــى ای ویژگ

بــودن و کنــرتل از راه دور بــودن ایــن 
دســتگاه اســت. 

İ سایربنایف
ربــات  نــوع  یــک  نایــف  ســایرب 
رادیوتــراپ و شــیوهاى از پرتودرمــاىن 
ــه وســیله دکــرت جــان آر  اســت کــه ب
آدلــر، اســتاد جراحــى مغــز و اعصــاب 
و  پیــرت  همچنیــن  و  پرتودرمــاىن  و 
ــد.  ــاده ش ــان نه ــونربگ بنی ــل ش راس

از چاقــوى  ایــن شــیوه، خــربى  در 
واقعــى نیســت وىل پرتــو تابانیــده 
شــده ماننــد چاقویــى دقیــق و بــدون 
درد، بــدون ایــن کــه نیــاز بــه بیهــوىش 
باشــد، عرصــه را بــر ســلولهاى رسطــاىن 
ســایرب  دســتگاه  کنــد.  مــى  تنــگ 
ــت  ــه حرک ــامر ب ــس بی ــا تنف ــف ب نای
در مــى آیــد و مــى توانــد تومورهــاى 
بــاال  بســیار  دقــت  بــا  را  رسطــاىن 
مــورد هــدف قــرار دهــد و میــزان 
ــاى ســامل را کاهــش  ــه بافته آســیب ب
 ، دســتگاه  ایــن  کار  حیــن  دهــد. 
ــه اشــعه ایکــس  دوربینهــاى مجهــز ب
ــد و  ــى کنن ــرتل م ــامر را کن ــس بی تنف

ــراى بـــه حـــداقل رســاندن آســیب  بـ
ــاى  ــت پرتوه ــامل، جه ــاى س ــه بافته ب
کننــد.  مــى  تنظیــم  را  رادیوتراپــى 
ســـایربنایف جدیدتریــن تکنولــوژى 
)رادیورسجــرى(  رادیویــى  جراحــى 
در دنیــا اســت کــه مىتوانــد بســیارى 
از تومورهــاى رسطــاىن را در نقــاط 
ــز،  ــاقه مغ ــد س ــدن هامنن ــاس ب حس
ــان  ــه و ... درم ــراس، ری ــاع ، پانک نخ
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کنــد.  ایــن دســتگاه روباتیــک ســعى 
مــى کنــد پرتوهــاى تابــى را بــه 
از  و  بتابانــد  تومــور  دقیــق  محــل 
ســامل  هــاى  بافــت  کــردن  درگیــر 
ــالوه،  ــه ع ــود ب ــى ش ــودارى م آن خ
ــى  ــف م ــد ســایرب نای ــوژى جدی تکنول
ــد  ــرك مانن ــاى متح ــدف ه ــد ه توان
رسطــان ریــه را هــم بــه آســاىن نابــود 

ــد.  کن
ــرم  ــت ن ــر باف ــه تصاوی ــتیاىب ب -  دس
بــا اســتفاده از فنــاورى جدیــد اشــعه 

ــس ى ایک
دســتگاه  شــدند  موفــق  محققــان 
کننــد  طراحــى  جدیــدى   X اشــعه 
ــه سیســتمهاى موجــود  کــه نســبت ب

ــل و  ــت حم ــه قابلی ــى از جمل مزایای
ــرم  ــردارى از بافتهــاى ن نقــل، تصویرب
ــواد  ــاز کمــرت بــه تشعشــع و م و نی
حاجــب دارد. آنهــا سیســتم جدیــدى 
ســاخته انــد کــه اندازهــى آن کوچکــرت 
و  بــوده  معمــول  سیســتمهاى  از 
قابــل حمــل اســت. ایــن سیســتم بــه 
گونهــاى طراحــى شــده اســت کــه 
بیــامر را در معــرض اشــعه ى کمــرتى 
نســبت بــه سیســتمهاى معمــول قــرار 
مىدهــد و تصاویــر بافــت نــرم در آن 
بــه صــورت جــزىئ قابــل مشــاهده 
اســت. بــه طــور معمــول سیســتمهاى 
ــى  ــاى الکرتومغناطی ــعه X پرتوه اش

را از یــک منبــع واحــد منتــرش مىکند. 
از  بهرهگیــرى  بــا  جدیــد  سیســتم 
İpهــاى  بــا  نانوســاختار  »ســطوح 
ریــز« عمــل کــرده و هــر یــک از ایــن 
İpهــاى میکــروىن پرتوهــاى الکــرتوىن 
خودشــان را ســاطع مــى کنــد. پرتوهــا 
ــى  ــور م ــک صفحــه میکــروىن عب از ی
ــى  ــل م ــعه ى X تبدی ــه اش ــد و ب کن

شــود.
پرتوهــا  بیشــرت  گســرتدگى 
امــکان  کــه  اســت  چیــزى  هــامن 
تصویربــردارى از بافــت نــرم را بــدون 
مــى  ممکــن  حاجــب  مــواد  نیــاز 
ــق  ــراى تزری ــا ب ــن محلوله ــازد. ای س
ــا رســیدن بــه هــدف بــه صــورت  و ی

دارنــد.  زمــان  بــه  نیــاز  خوراکــى، 
برخــى از ایــن مــواد مــى تواننــد براى 
بیــامر بســیار مــرض باشــند. عــالوه بــر 
تولیــد  سیســتمهاى  برخــالف  ایــن، 
اشــعه X گرمایــوىن مرســوم، دســتگاه 
جدیــد مىتوانــد بــه رسعــت و بــدون 
ــراى تعــادل حــرارىت  ــاز بــه زمــان ب نی
سیســتم،خاموش و روشــن شــود. ایــن 
امــر میــزان اشــعه دریافــت شــده 
توســط بیــامر را بــه حداقــل مــی 
رســاند. ایــن سیســتم بــه طــور بالقــوه 
قــادر اســت رزولوشــن تصاویــر را بــه 
ــر  ــد براب ــزارى ص ــخت اف ــورت س ص

ــد. ــرت کن به

İ OPG دستگاه
تجهیــزات  از  OPGیکــى  دســتگاه 
در  اســتفاده  مــورد  پزشــکى 

اســت.  دندانپزشــکى 
ــدن دور رس  ــا چرخی ــتگاه ب ــن دس ای
زاویــه200  بــا  یــک عکــس  بیــامر 
تــا  هــا  قســمت چشــم  از  درجــه 
مــى  دندانپزشــک  حنجرهدراختیــار 

گــذارد. 
ــادى  ــا ارزش زی ــس ه ــل عک ــن قبی ای
اطالعــات  داراى  کــه  چــرا  دارنــد؛ 
ــدان  ــداد کل دن ــل تع ــدى از قبی مفی
هــا، وضعیــت اســتخوان هــاى هــر دو 
فــک، دنــدان هــاى اضــاىف و همچنین 
نهفتــه و.... اســت. دســتگاه OPG بــه 
صــورت خــاىص طراحــى شــده اســت 
توموگرافیــک-   ray-x تصویــر  کــه 
پانورامیــکاز دنــدان هــا و فــک و 
ــى  ــرار م ــار ق ــل TMJ در اختی مفص
دهــد. اســاس فیزیکــى کار مشــابه 
ــا  ــت. ب ــوىل اس ــاى معم ــرام ه توموگ
ایــن تفــاوت کــه صفحــه فوکــوس 
بــا  مطابــق  انحنایــى  OPGداراى 

ــت. ــک اس ــاى ف انحناه
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مقدمه
رسطــان پســتان در طــی چهــار دهــه 
ــای  ــایعرتین بیامریه ــته، از ش ی گذش
بدخیــم در میــان زنــان ایرانــی بــوده 
اســت کــه در حــال حــارض بــر شــیوع 
ــه  ــه نکت ــت، و البت ــی اس ــش باق خوی
شــایان توجــه ایــن اســت کــه در حــال 
افزایــش و گســرتش نیز میباشد.شــیوع 
پاییــن بــروز رسطــان  بــاال و ســن 
ــه  ــه ب ــران رضورت توج ــتان در ای پس
ــن در  ــد، ای ــر میکن ــن براب آن را چندی
ــوم  ــه در عل ــه اگرچ ــت ک ــی اس حال
پزشــکی رسطــان پســتان مــورد توجــه 
قــرار گرفتــه و بــه پیرشفــت هــای 

ــان  ــخیص و درم ــز در تش ــیاری نی بس
ــه اســت. آن دســت یافت

امــا دربــاره اثــرات روانشــناختی ایــن 
بیــامری بــه خصــوص تأثیــر آن بــر 
روانشــناختی  ویژگیهــای   ، زندگــی 
پژوهشــهای  مبتالیــان  در  امیــد،  و 
اندکــی در ایــران صــورت گرفته اســت 
کــه لــزوم پرداخــنت بیشــرت بــه اثــرات 
مــی  نشــان  را  نــوع رسطــان  ایــن 
دهــد. از آنجایــی کــه زنــان نیمــی از 
جمعیــت جامعــه و یکــی از اعضــای 
ــور  ــتند و حض ــواده هس ــم خان محک
در  بســزایی  تاثیــر  آنهــا  و روحیــه 
کیفیــت زندگــی ســایر افــراد خانــواده 

ــامر باشــد کل  ــر بی دارد بخصــوص اگ
وضیعــت خانــواده تحــت تاثیــر قــرار 
ــامری  ــت اگــر ایــن بی ــد گرف خواهن
رسطــان باشــد کــه رشایــط ســخت تــر 
خواهــد شــداما خــوش بینــی و امیــد 
داشــنت چــه در رشایــط بحرانــی و چــه 
در رشایــط ســخت باعــث مــی شــودتا 
افــراد میــزان تــاب آوریشــان در ایــن 

ــرود. ــر ب ــع باالت مواق
نگــرش مثبــت نســبت بــه زندگــی 
ــر مشــکالت باعــث  ــدن ب ــق آم و فای
مــی شــود تــا کیفیــت زندگــی بهبــود 
یابــد .خــوش بینــی نوعــی نگــرش 
زندگــی  بــه  نســبت  فــردی  موثــر 

رسطان پستان ، تخریب یا تحکیم بنیان خانواده ؟
Resilience and optimism in women with breast cancer

سمیرا کفیلی- -دانشجوی کارشناسی پیوسته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تربیز

بررسی اصول روانشناختی
بیامران مبتا به رسطان پستان
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ــوش  ــراد خ ــود. اف ــی ش ــوب م محس
ــی  ــرتی م ــذت بیش ــی ل ــن از زندگ بی
را  بیشــرتی  مثبــت  برند.هیجانــات 
ــی و  ــد ســالمت روان ــه مــی کنن تجرب
ــاب آوری  ــد، ت ــرتی دارن ــامنی به جس
ــد  ــی دهن ــان م ــود نش ــرتی از خ بیش
وهنــگام رویارویــی بــا فشــار روانی از 
روش هــای مقابلــه ای بهرتی اســتفاده 
مــی کننــد همچنیــن، خــوش بینــی به 
ــردی  ــاوت ف ــر تف ــک متغی ــوان ی عن
منعکــس کننــدة حــوزه ای اســت کــه 
در آن افــراد تجــارب مطلــوب تعمیــم 
یافتــه را بــرای آینــده شــان حفــظ 

ــد. ــی کنن م

یکــی از ســازه هــای مهــم در روان 
شناســی مثبــت امیــد اســت. امیــد بــه 
زندگــی و اهمیــت و جایــگاه آن، برای 
برخــوردار بــودن از زندگــی خــوب 
ناپذیراســت.به  انــکار  شــاد،امری  و 
برگزیــدن هــدف  اســنایدر  اعتقــاد 
هــای مناســب و تــالش بــرای رســیدن 

ــه  ــزی اســت ک ــه آن هــا هــامن چی ب
مــی تــوان بــه آن تفکــر هدفمنــد 
ــع ، اســنایدر  ــت. در واق ــد گف ــا امی ی
ــامل  ــازه ای ش ــوان س ــه عن ــد را ب امی
دو مؤلفــه مهــم مفهــوم ســازی کــرده 

اســت:
بــه  گذرگاهایــی  طراحــی  توانایــی 
ســوی هــدف هــای مطلــوب بــه رغــم 
ایجــاد  توانایــی  و  موجــود  موانــع 
انگیــزه بــرای رشوع و تــداوم حرکــت 
در ایــن گــذرگاه هــا. بر اســاس تئوری 
زندگــی،  در  امیــدوار  افــراد  امیــد 
بیشــرتی  هــای  گــذرگاه  و  عامــل 
بــرای دنبــال کــردن اهــداف خــود 

دارنــد ووقتــی بــا مانــع برخــورد مــی 
کننــد توانایــی حفــظ انگیــزه خــود را 
ــین  ــای جانش ــذرگاه ه ــته و از گ داش
اســتفاده مــی کننــد. امــا افــراد ناامیــد 
بــه دلیــل اینکــه، عامــل و گــذرگاه 
هــای کمــی دارنــد در برخــورد بــا 
موانــع بــه راحتــی انگیــزه خــود را از 

دســت داده و دچــار هیجــان منفــی 
ــده  ــام ش ــات انج ــود. مطالع ــی ش م
ــی  ــوش بین ــه خ ــد ک ــی ده ــان م نش
نقــش تعییــن کننــده ای در بهزیســتی 
ــا  ــد و ب ــی کن ــازی م ــراد ب ــی اف روان
و  مثبــت  احساســات  آوری،  تــاب 
راهربدهــای مقابلــه ای رابطــة مثبــت 
و معنــا داری دارد.درپژوهشــی تحــت 
مقابلــه  هــای  راه  و  امیــد  عنــوان 
از تشــخیص رسطــان پســتان  بعــد 
،نتایــج نشــان داد کــه زنــان مبتــال بــه 
رسطــان پســتان کــه از امیــد بیشــرتی 
برخــوردار هســتند و حســی از کنــرتل 
ــد  ــد مــی توانن ــر زندگــی خــود دارن ب
بــا تشــخیص رسطــان بــه طریقــی 

ــد. ــار بیاین ــت کن ــامل و مثب س
بــه  را  ازبیامران،بیــامری  بســیاری 
ــه  ــی پذیرفت ــر اله ــک تقدی ــوان ی عن
و بــر ایــن بــاور بودنــد کــه ایــن 

کــه خداونــد بــوده  رسنوشــتی 
بــرای آنــان رقــم زده و بایــد در برابــر 
ــرود  ــلیم ف ــد رس تس ــت خداون خواس
ــد  ــاور بودن ــن ب ــر ای آورند.عــده ای ب
کــه ایــن بیــامری هــم شــبیه بیــامری 
دیگــر  هــای  بیــامری  شــبیه  هــم 
عالجــی دارد، اگرچــه دوره ی درمــان 
ــی  ــر طوالن ــای دیگ ــامری ه آن از بی
ــا اعتقــاد  تــر و ســخت تــر اســت و ب
بــه پیرشفــت علــم در درمــان رسطــان، 
ســعی در حفــظ روحیــه و آرامــش 
خــود دارنــد تــا بتواننــد بهــرت بــا ایــن 
ــه خــود و  ــاً ب ــد ضمن ــار بیاین خــرب کن
دیگــران اطمینــان دهنــد کــه رسطــان 
ــب  ــن ترتی ــان زندگــی نیســت بدی پای
آنــان ســعی مــی کننــد بــا یــک نــگاه 
ــان  ــامری رسط ــا بی ــی ب ــال منطق کام
ــن  ــد ای ــا بتوانن ــده ت ــار آم ــود کن خ
دوران ســخت بیــامری و درمــان را 

ــد. ــل کنن تحم
نگــرش نســبت بــه بیــامری: یکــی 
رویارویــی  در  کــه  مــواردی  از 
خورتوجــه  در  خــود  بیــامری  ایــن 
اســت،نگرش آنــان نســبت بــه بیامری 
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مــی باشــد کــه بــه دو صــورت الــف(
ــی  ــر منف ــی و ب(تفک ــت اندیش مثب

ظاهــر میشــود
الف(مثبت اندیشی

ــدن  ــی ش ــت تلق ــت ،مثب ــن مثب تلقی
اســت  بیــامران  ســوی  از  بیــامری 
کــه پســتان عضــو مهمــی در بــدن 
نبــوده ،بــه راحتــی مــی تــوان آن 
ــت  ــن اس ــم ای ــرد ؛مه ــن ک را جایگزی
ــد  ــدن مانن ــم ب ــای مه ــدام ه ــه ان ک
دســت و پــا و ســایر انــدام هــا بیــامر 
نباشــندوهمچنین خــوش بینــی بــه 
مثبــت  برخــورد  مــوارد  از  زندگــی 
بــا بیــامری بــود. آنــان ناامیــدی را 
برابــر نابــودی و مــرگ مــی دانســتند.

همچنیــن درمــان پذیــر بــودن بیامری 
یکــی از مــوارد دیگــر نگــرش مثبــت 
ــه  ــه آینده(نســبت ب ــی ب )خــوش بین
ــان  ــامران ،رسط ــه بی ــود ک ــامری ب بی
پســتان را درمــان پذیرتــر از ســایر 
رسطــان هــا دانســته و ایــن مایــه 
بــا  بهــرت  رویایــی  در  آنهــا  امیــد 

ــود. ــامری ب بی
ب(تفکرمنفی

بــا  بیــامران  برخــورد  دیگــر  بعــد 
ــکار  ــی و اف ــر منف ــامری خود،تفک بی
و  ناامیــدی  چــون  ناخوشــایندی 
ــرس  تاســف از تشــخیص رسطــان و ت
ــان  ــه در زن ــی بود،ک ــرگ احتامل از م
ــک  ــی شــد. ی ــده م جــوان بیشــرت دی
ــا بیــامری  عامــل منفــی در رویایــی ب
،اختــالل تصویــر ذهنــی بیــامران پــس 

از جراحــی بــود.
نتیجه گیری

دنبــال  بــه  ســالمت  شناســی  روان 
شناســایی ســازه هــا و روش هایــی 
اســت کــه منجــر بــه بهزیســتی و 
گرایــش  گــردد.  انســان  شــادکامی 

بــه پژوهــش در ارتبــاط بــا حفــظ 
ــه علیرغــم وجــود  تفکــر خــوش بینان
ــرت  ــر روز بیش ــی ه ــای منف رویداده
در  موضوعــات  ایــن  شــود.  مــی 
حــوزة ســالمت روان شــامل پژوهــش 
ــی,  ــوش بین ــاب آوری, خ ــة ت در زمین
تــاب  میباشــد.  روانــی  بهزیســتی 
عنــوان  بــه  تــوان  مــی  را  آوری 
ــوار  ــط ناگ ــا رشای ــق ب ــازگاری موف س
ــاس  ــاب آور، احس ــراد ت ــت. اف دانس
ــد و  ــرتی دارن ــی کم ــدی و تنهای ناامی
در برابــر مشــکالت تحمــل خوبــی از 
خــود نشــان مــی دهنــد. خــوش بینــی 
یکــی از ویژگــی هــای افــراد تــاب آور 
ــرار  ــود ق ــا وج ــراد ب ــن اف ــت. ای اس
گرفــنت در رشایــط پــر خطــر و دشــوار، 
از نظــر روانــی آســیبی منــی بیننــد و 
بــا مشــکالت زندگــی بــه دیــد مثبــت 
ــی  ــگاه م ــی ن ــوش بین ــا خ ــراه ب هم
کننــد وایــن دیــد مثبــت میــزان تحمل 
آن هــا را در برابــر مشــکالت افزایــش 
مــی دهــد. افــراد تــاب آور بــرای 
آینــدة خــود هــدف و برنامــه دارنــد، 
زندگــی برایشــان معنــادار اســت و 
بــه دلیــل میــزان بــاالی خــوش بینــی 
ــس از  ــان، پ ــت در آن ــای مثب و باوره
ــر  ــوند و ب ــی ش ــرد من ــت دل شکس
تــالش خــود مــی افزایند.افــراد خــوش 
ــذت بیشــرتی  ــن از زندگــی خــود ل بی
مــی برنــد، ســالمت روانــی و جســمی 
بیشــرتی دارنــد و بــه هنــگام رشایــط 
ــاب آوری بیشــرتی از خــود  ناگــوار، ت
نشــان مــی دهنــد. تــاب آوری ســبب 
ــی  ــی م ــت از زندگ ــازگاری و رضای س
از  رضایــت  و  ســازگاری  و  شــود 
ــاب آوری  ــش ت ــب افزای ــی موج زندگ

ــردد. ــی گ م
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هــاروارد، در کمربیــج ماساچوســت 
و  نفــوذ  شــدت  و  شــده  واقــع 
قدرتــی کــه دارد آن را بــه یکــی از 
جهــان  دانشــگاه های  مشــهورترین 
تبدیــل کرده اســت. هــاروارد در ســال 
1636 توســط نهــاد هیــات قانونگــذار 
ایالــت ماساچوســت ایجــاد شــد و 
کمــی بعــد از آن نــام اولیــن حامــی و 
پشــتیبان مالــی ایــن دانشــگاه، جــان 

ــد. ــاب ش ــرای آن انتخ ــاروارد ب ه
از  یکــی  هــاروارد  دانشــگاه 
دانشــگاه های خصوصــی عضــو لیــگ 
مجتمــع  یــا  وی  آی  دانشــگاه های 
نیلوفــری اســت، مجتمعی متشــکل از 
هشــت دانشــگاه مشــهور جهــان کــه 
بــه دلیــل ســاختامن های قدیمــی کــه 
منــای آنهــا بــا پیچــک پوشــانده شــده 
ــده اند. ــذاری ش ــکل نامگ ــن ش ــه ای ب

ایــن دانشــگاه قدیمی تریــن موسســه 
ــوب  ــکا محس ــی در آمری ــوزش عال آم
و  دانشــجویی  سیســتم  می شــود. 
ــگاه  ــن دانش ــی ای ــای آموزش برنامه ه
از  تدریــج  بــه  هجدهــم  قــرن  در 
ــی  ــی و مذهب ــاً روحان ــت رصف وضعی
بــه حالــت عمومی تــر درآمــد و در 
قــرن نوزدهــم،  ایــن دانشــگاه بــه 
در  فرهنگــی  مرکــز  بنیادی تریــن 
میــان روشــنفکران و نخبگان بوســتون 
ــا 1909  تبدیــل شــد. از ســال 1869 ت

داخلــی  جنگ هــای  میانــه  در 
آمریــکا، تصــدی طوالنی مــدت چارلــز 
ویلیــام الیــوت برایــن دانشــگاه آن 
و  مــدرن  تحقیقاتــی  مرکــز  بــه  را 
دانشــگاه  کــرد.  تبدیــل  حرفــه ای 
هــاروارد در ســال 1900 بــه عضــو 
دانشــگاه های  انجمــن  بنیانگــذار 
آمریــکا تبدیــل شــد. ریاســت ایــن 
ــادی  ــود اقتص ــگاه در دوران رک دانش
ــی دوم  ــگ جهان ــکا و جن ــزرگ آمری ب
ــت  ــت کونان ــز بریان ــده جیم ــه عه ب
ــس از  ــرد پ ــالش ک ــه ت ــردی ک ــود،  ف ب
ــن  ــگ ســاختار آموزشــی ای ــان جن پای
ــاخته و ورود  ــول س ــگاه را متح دانش
بــه ایــن دانشــگاه را بــرای همــه آزاد 

ــد. کن
و  دانشــجویان  مشــهورترین  از 
فارغ التحصیــالن دانشــگاه هــاروارد 
تئــودور  بهبان کی مــون،  می تــوان 
روزولــت، جان.اف.کنــدی، ال گــور، 
پرنســس  فردریــک  بوتــو،  بینظیــر 
مــارک  و  گیتــس  بیــل  دامنــارک، 

کــرد. اشــاره  زاکربــرگ 
ــان  ــکا، ج ــور آمری ــت رئیس جمه هش
آدامــز، جــان کوئینکــی آدامــز، تئودور 
روزولــت، فرانکلیــن روزولــت، جــان.

ــورد  ــوش، رادرف ــورج ب ــدی، ج اف.کن
بیرچــارد هیــز و بــاراک اوبامــا نیــز در 
ایــن دانشــگاه تحصیــل کرده انــد و 

 150 برنــده 
نوبل 

ایــن  در 
دانشگاه 

بــه عنــوان 
دانشجو 

عضــو  یــا 
هیات 

و  علمــی 
یــا محقــق 

حضور 
داشــته اند. هاروارد از دانشــکده هایی 
ماننــد هــر و علــوم، کالــج هــاروارد، 
ــر و  ــد ه ــی ارش ــکده کارشناس دانش
علــوم، موسســه رادکلیــف، دانشــکده 
طراحــی،  دندانپزشــکی،  اقتصــاد، 
ــکی،  ــوق، پزش ــدی، حق ــکده کن دانش
آمــوزش، مهندســی و علــوم کاربــردی 
و ســالمت عمومــی برخــوردار اســت.

 
هاروارد در ســال 1636 به رای دادگاه 
عالــی خلیــج کلونــی ماساچوســت بــا 
ــج  ــا کال ــد ی ــج جدی ــی کال ــام ابتدای ن
ــال  ــد. در س ــیس ش ــد تاس ــهر جدی ش
1639،  پــس از اینکــه یکــی از اعضــای 
هیــات علمــی دانشــگاه کمربیــج 400 
ــرتلینگ  ــد اس ــاب و 779 پون ــد کت جل
را بــه ایــن دانشــگاه بخشــید، بــه 
ــام داد. بســیاری از  ــر ن هــاروارد تغیی

کالج گرافی
میرعلی حسینی – دانشجوی کارشناسی پیوسته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

همه چیز راجع به 

دانشگاه هاروارد
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فارغ التحصیــالن اولیــه ایــن دانشــگاه 
بــه عنــوان کشــیش و روحانــی در 
کلیســاها و یــا مجلــس در رستــارس 
نیوانگلنــد مشــغول بــه کار شــدند. 
انکریــز ماتــر اولیــن رئیــس دانشــگاه 
 1685 ســال  از  کــه  بــود  هــاروارد 
ــه  ــز را ب ــن مرک ــت ای ــا 1701 ریاس ت
جــان  وی  از  پــس  داشــت.  عهــده 
غیرکشــیش  رئیــس  اولیــن  لــورت 

هــاروارد به شــامر مــی رود.
از  یکــی  کننانــت  بریانــت  جیمــز 
بــه  هــاروارد  روســای  مهم تریــن 
شــامر مــی رود کــه از ســال 1933 
تــا 1953 هدایــت آن را بــه عهــده 
داشــت و در ایــن دوران توانســت 
هــاروارد را از حــق مســلم ثرومتنــدان 
بــه فرصتــی بــرای نخبــگان تبدیــل 
کنــد. وی برنامــه ای را بــرای شناســایی 
جوانــان  از  پشــتیبانی  و  جــذب  و 

نابغــه آغــاز کــرد و در ســال 1945 
بــا انتشــار گزارشــی دربــاره چگونگــی 
ــی  ــت یک ــی توانس ــالت عموم تحصی
از تاثیرگذارتریــن بیانیه هــای تاریــخ 
آمــوزش و پــرورش آمریــکا را از خــود 

بگــذارد. به جــا 
امــکان   1960 تــا   1945 ســال  از 
ــه  ــط جامع ــه متوس ــراد طبق ورود اف
و  شــد  ایجــاد  دانشــگاه  ایــن  بــه 
بــرای  مذهبــی  محدودیت هــای 
کاهــش  هــاروارد  در  ثبت نــام 
محدودیت هــای  امــا  کــرد،  پیــدا 
ــاروارد  ــر ه ــان ب ــتانه همچن نژاد پرس
ســایه افکنــده بــود. در ایــن دوران 
زنــان تنهــا در دانشــکده ردکلیــف 
ــده و  ــیس ش ــال 1879 تاس ــه در س ک
بــه یکــی از مهمرتیــن دانشــکده های 
آمریــکا  متحــده  ایــاالت  در  زنــان 
تبدیــل شــد، مشــغول بــه تحصیــل 

دانشــجویان  اکرثیــت  و  بودنــد 
تشــکیل  مردهــا  را  دانشــگاه  ایــن 
بــا   1977 درســال  امــا  می دادنــد. 
ایــن  دانشــجوی  پذیــرش  تلفیــق 
میــزان  هــاروارد،  بــا  دانشــکده 
پذیــرش دانشــجویان زن نیــز افزایــش 
ــن  ــت اولی ــن فاوس ــت. درو گیلپی یاف
ــه  ــال 2007 ب ــه در س ــت ک ــی اس زن
عنــوان رئیــس هــاروارد انتخــاب شــد 
و تاکنــون نیــز پســت خــود را در 
ســمت ریاســت ایــن دانشــگاه حفــظ 

کرده اســت.
آموزش و تحصیالت

در  رشــته   46 هــاروارد  دانشــگاه 
در  رشــته   134 لیســانس،  مقطــع 
مقطــع فــوق لیســانس و 32 رشــته در 
مقاطــع باالتــر را بــرای دانشــجویانش 
عرضــه کرده اســت. هــاروارد در ســال 
درحــدود   2009-2008 تحصیلــی 
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هــزار و 664 مــدرک کارشناســی، 400 
مــدرک کارشناســی ارشــد، 512 مــدرک 
ــدرک  ــزار و 460 م ــار ه ــرتا و چه دک

تخصصــی اهــدا کرده اســت.
بــه  ورود   2008 تــا   1978 ســال  از 
تکمیــل  مســتلزم  دانشــگاه  ایــن 
کالس  هفــت  از  متشــکل  دوره ای 
آموزشــی خــارج از رشــته مــورد نظــر 
ــال 2008  ــا از س ــود ام دانشــجویان ب
کارشناســی  دانشــجویان  بعــد  بــه 
بایــد دوره هایــی را در هشــت رشــته 
و  زیبایی شــناختی  درک  عمومــی 
اعتقــادات،  و  فرهنــگ  تفســیری، 
اســتدالل تجربــی و ریاضــی، اســتدالل 
ــده،  ــتم های زن ــوم سیس ــی، عل اخالق
جوامــع  فیزیکــی،   جهــان  علــوم 
ــان  ــده در جه ــاالت متح ــی و ای جهان

تکمیــل کننــد.
جامع تریــن  از  یکــی  هــاروارد 
ــه  ــان ارائ برنامه هــای دکــرتا را در جه

. می کنــد
هــاروارد  تحصیلــی  دوره هــای 
ــوده و  ــک ب ــتمی ترمی ــاس سیس براس
از اوایــل ســپتامرب آغــاز می شــود و 
تــا اواســط مــی به پایــان می رســد. 

 2013-2012 تحصیلــی  ســال  در 
شــهریه ســاالنه هــاروارد 38 هــزار 
دالر و هزینــه کلــی تحصیــل در ایــن 
دانشــگاه 57 هــزار دالر اعــالم شــد. از 
ــی  ــد خانواده های ــه بع ــال 2007 ب س
ــا کمــرت از 60  ــه درآمــد ســاالنه آنه ک
ــه  ــت هزین ــود از پرداخ ــزار دالر ب ه
در  تحصیــل  بــه  مربــوط   هــای 
ــت و  ــه اقام ــه هزین ــاروارد، از جمل ه
تغذیــه معــاف شــدند، خانواده هایــی 
بــا درآمــد ســاالنه 60 هــزار تــا 80 
هــزار دالر تنهــا چنــد هــزار در ســال 
ــا  ــی ب ــرده و خانواده های ــت ک پرداخ
درآمــد ســاالنه 120 هــزار تــا 180 
هــزار دالر نبایــد بیشــرت از 10 درصــد 
ــت  ــود را پرداخ ــاالنه خ ــد س از درآم

ــد. کنن
ــی از  ــده ترکیب ــه عه ــاروارد ب اداره ه
دو هیــات مدیــران اســت: هیــات 
ناظــران و هیــات مدیــره کــه ایــن 
دو شــامل 160 هــزار کارمنــد و عضــو 
هــاروارد  هســتند.  علمــی  هیــات 
اســتاد،   400 و  دوهــزار  همچنیــن 
دانشــجوی   200 و  هفت هــزار 
کارشناســی و 14 هــزار دانشــجوی 

رنــگ  دارد.  ارشــد  کارشناســی 
منصــوب بــه ایــن دانشــگاه کــه رنــگ 
ــت،   ــز هس ــاروارد نی ــی ه ــم ورزش تی
قرمــز ســیر بــوده و از ســال 1858 بــه 
صــورت غیررســمی بــه ایــن دانشــگاه 
نســبت داده شــد. در آن ســال چارلــز 
ــرای اعضــای  ــوت جــوان ب ــام الی ویلی
رسبند هــای  خــود  قایق رانــی  تیــم 
متاشــاگران  تــا  خریــد  رنگــی  رسخ 
تیــم  بتواننــد  به راحتــی  مســابقه 

هــاروارد را تشــخیص دهنــد.
کتابخانه ها و آزمایشگاه ها

ــاروارد  ــه ه ــزی کتابخان ــتم مرک سیس
در کتابخانــه وندرنــر در هاروارد یــارد 
 80 شــامل  کــه  شده اســت  واقــع 
کتابخانــه مســتقل حــاوی 15 میلیــون 
ایــن  بــه  اســت.  کتــاب  نســخه 
شــکل هــاروارد بــه گفتــه انجمــن 
مالــک  آمریــکا،  کتاب خانه هــای 
بزرگرتیــن کتابخانــه آکادمیــک آمریکا 
و یکــی از بزرگرتیــن کتابخانه هــای 
میــان  در  هــاروارد  اســت.  جهــان 
ــی در  ــوزش عال ــات آم ــی موسس متام
جهــان از بزرگرتیــن پشــتوانه مالــی 
برخــوردار اســت، پشــتوانه ای کــه در 
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ژوئــن ســال گذشــته ارزشــی برابــر 
32.3 میلیــارد دالر داشــت.

در  مجموعــه  محبوب تریــن   
کارشناســی،  دانشــجویان  میــان 
المونــت  کابــوت،  کتابخانه هــای 
و ویدنــر هســتند. در ایــن مراکــز 
دســت  و  کمیــاب  کتاب هــای 
دیگــر  و  تاریخــی  نوشــته های 
ارزشــمند  مجموعه هــای  انــواع 
قدیمی تریــن  می شــوند.  یافــت 
و  نقشــه ها، اطلس ها  مجموعــه 
فرهنگ هــای جغرافیــای آمریــکا در 
ــوند و  ــت می ش ــا یاف ــن کتابخانه ه ای
ــوم آزاد  ــرای عم ــا ب ــه آنه دسرتســی ب
اســت. همچنیــن بزرگرتیــن مجموعــه 
زبــان آســیای رشقــی خــارج از آســیای 
رشقــی در کتابخانــه هاروارد-ینچینگ 

اســت. موجــود 
هــاروارد همچنیــن مالــک چندیــن 
فرهنگــی  و  علمی، هــری  مــوزه 
اســت، موزه هــر هــاروارد تشــکیل 
ــت  ــه  اس ــوزه جداگان ــه م ــده از س ش
کــه در آنهــا می تــوان مجموعه هایــی 

باســتانی از هرهــای اســالمی، چینــی،  
ــت. ــی را یاف ــدی اروپای هن

رتبه  بندی هاروارد
توســط  بارهــا  هــاروارد  دانشــگاه 

معتربتریــن موسســه های رتبه بنــدی 
جهانــی بــه عنــوان برتریــن دانشــگاه 
ایــن  شده اســت.  انتخــاب  جهــان 
بعــد  بــه  از ســال 2003  دانشــگاه 
بــه عنــوان   ARWU در رتبه بنــدی 
انتخــاب  جهــان  دانشــگاه  برتریــن 
ایــن  همچنیــن  و  شده اســت 
مشــرتک  رتبه بنــدی  در  دانشــگاه 
تــا   2004 ســال  از  تایمــز  و   QS
ــگاه  ــن دانش ــوان برتری ــه عن 2009 ب
ــگاه  ــن دانش ــد. ای ــاب ش ــان انتخ جه
آکادمیــک  عملکــرد  رتبه بنــدی  در 
برتریــن   2012 ســال  دانشــگاه ها 
ــد و در  ــاب ش ــان انتخ ــگاه جه دانش
 PayScale    2014-2013 رتبه بنــدی
بــه عنــوان هشــتمین دانشــگاه برتــر 

جهــان انتخــاب شــد.
دانشــگاه هــاروارد همیشــه باالتریــن 
رتبه هــای دانشــگاه ها را در ســطح 
جهــان داشــته و یکــی از قدرمتندترین 
غیرانتفاعــی  مالــی  موسســه های 

می باشــد. 
دارای  اکنــون  هــم  دانشــگاه  ایــن 
کارمنــد   13.000 دانشــجو،   19.000
ــات علمــی  و حــدود 2400 عضــو هی
نیــز  آن  فعلــی  رئیــس  و  بــوده 
فاوســت«  گیپلیــن  درو  »پروفســور 
دانشــگاه  ایــن  همچنیــن  اســت. 
»هــاروارد  نــام  بــه  روزنامــه  یــک 
ــی از  ــا یک ــز دارد. ام ــمون« نی کریس
هیجــان انگیزتریــن بخــش هــای ایــن 
دانشــگاه، کتابخانــه عظیــم آن اســت. 
ظرفیــت کتابخانــه ایــن دانشــگاه بــه 
بیــش از 15 میلیــون جلــد کتــاب مــی 
رســد. کتابخانــه دانشــگاه هــاروارد 
مجموعــه  قدیمی تریــن  تنهــا  نــه 
فرهنگــی در آمریــکا بلکــه با شــعبات 
خــود، بزرگرتیــن کتابخانــه دنیاســت و 
ــون  ــارض دارای 14.5 میلی ــال ح در ح
جلــد کتــاب، رســاله و میکروفیلــم 
دانشــگاه  بنیــاد  همچنیــن  اســت. 
ــادل 28.8  ــه ای مع ــا رسمای هــاروارد ب
ــن دانشــگاه  ــارد دالر، ثرومتندتری میلی

ــت. ــان اس جه
 

ــه  ــر هزین ــگاه و دیگ ــهریه دانش   ش
2015-2016)دالر(  ها 

) ر ال د (2 0 1 5 -2 0 1 4
 45.278 شهریه دانشگاه 

4 3 . 9 3 8
14.669  15.381 خوابگاه 

 800 فردی)تقریبــا  هــای  هزینــه 
تا1.200 هزینه کتاب( 

3.643  3.741
 –  0  5.200 – 0 هزینه سفر 

5 8 0 0
 

دانشجویان بین املللی
ایــن  در  پذیــرش  اخــذ  فراینــد  در 
میــان  تفاوتــی  هیــچ  دانشــگاه 
ایــن کشــور و  دانشــجویان بومــی 
وجــود  املللــی  بیــن  دانشــجویان 
ــجویان  ــه دانش ــوری ک ــه ط ــدارد ب ن
بیــن املللــی نیــز بایــد بــه هــامن اداره 
اخــذ پذیــرش دانشــجویان آمریکایــی 
مراجعــه کننــد. دانشــگاه هــاروارد 
ــن  ــجویان بی ــا دانش ــنایی ب ــرای آش ب
املللــی مصاحبــه ای را ترتیــب مــی 
طریــق  از  توانــد  مــی  کــه  دهــد 
در  البتــه  باشــد.   … یــا  اســکایپ 
صورتــی کــه دانشــجو در آن برهــه 
ــد  ــته باش ــط آن را نداش ــی رشای زمان
اختاللــی در رونــد اخــذ پذیــرش او 
قوانیــن  گرفــت.  نخواهــد  صــورت 
پرداخــت کمــک هزینــه تحصیلــی 
بــرای  کــه  اســت  هامنــی  نیــز 
ــی اعــامل شــده  دانشــجویان آمریکای
اســت و بــر اســاس نیــاز دانشــجویان 

ــود. ــی ش ــه م ارائ
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زمینه و اهداف
از  معتــرب  کیفــی  شــاخصهای 
سیســتم  هــر  رضوری  پارامرتهــای 
ازایــن  اســت.یکی  کیفــی  کنــرتل 
شــاخصها در بخــش هــای رادیولــوژی 
بررســی میزان تکرار پرتونگاریهاست. 
ارزیابــی میــزان تکــرار و علــل آن، 
روش مفیــدی بــرای کنــرتل کیفــی 
ــخیصی  ــوژی تش ــهای رادیول در بخش
تکــراری  پرتونگاریهــای  اســت. 
مســئول قســمت عمــده ای از میــزان 
دز تشعشــعی غیــررضوری بیــامران 
مــی باشــد. کاهــش میــزان تکــرار 
عــالوه بــر کاهــش هزینــه هــا باعــث 
ــامران و زمــان  کاهــش دز تابشــی بی
انتظــار آنــان و درنهایــت افزایــش 
پرتونــگاری  هــای  بخــش  کیفیــت 
مــی گــردد. ایــن مطالعــه بــه منظــور 

ــل آن در  ــزان تکــرار و عل بررســی می
ــد. ــام گردی ــز انج ــتان تربی دو بیامرس

روش کار
بخــش  در  تکــراری  پرتونگاریهــای 
بیامرســتانهای  رادیولــوژی  هــای 
ســینا و شــهدا در طــی 10 مــاه از 
ــا بهمــن  ــدای اردیبهشــت 1385 ت ابت
شــدند.  آوری  جمــع   1385 مــاه 
پرتونگاریهــای تکــراری بعــد از تجزیه 
ــرار در  ــل تک ــل  برحســب عل و تحلی
ــش  ــای تاب ــرار گرفتند:خط ــروه ق 7 گ
بیــامر،  پوزیشــن،حرکت  ،خطــای 
ــا،  ــی فکته ــتگاه،      آرت ــای دس خط
ــا  ــایر خطاه ــور و س ــای پروسس خط

یافته ها
میانگیــن میــزان تکــرار 4/03 درصــد 

تکــرار  میــزان  حالیکــه  بــود.در 
بــه  بیامرســتان ســینا و شــهدا  در 
ــب 4/38 درصــد و 3/84 درصــد  ترتی
ــه  ــش و پوزیشــن ب ــود. خطــای تاب ب
ترتیــب بــا 41/3 و 24/89 در صــد در 
ــش و  ــای تاب ــینا و خط ــتان س بیامرس
ســایر خطاهــا بــه ترتیــب بــا 64/25 
و 16/35 درصــد در بیامرســتان شــهدا 

ــد. ــرار بودن ــی تک ــل اصل دالی
نتیجه گیری

ایــن مطالعــه نشــان داد کــه خطــای 
انســانی و خرابــی دســتگاهها عوامــل 
بســیار مهــم منجــر بــه تکــرار بودنــد.

تکرار،کنــرتل  میــزان   : واژه  کلیــد 
رادیوگرافــی کیفــی، 

اسامعیل پسیانیان - عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربیز

مطالعه علل 
و میزان تکرار پرتونگاریها 

در دو بیامرستان در شهر تربیز
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حاملگی خارج از رحم
Ectopic Pregnancy

سمیرا هاشم بگلو –دانشجوی کارشناسی پیوسته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تربیز 

جنین و همسایگی آن با کبد !

مقدمه
ــک   ــک تخم ــی، ی ــی طبیع در حاملگ
ــه  ــوپ ک ــای فال ــه ه ــی از لول در یک
تخمــدان هــا را بــه رحــم متصــل 
مــی کنــد، توســط اســپرم لقــاح مــی 
یابــد. تخمــک لقــاح یافتــه ســپس 
ــد  ــی کن ــت م ــه ســمت رحــم حرک ب
ــم  ــی رح ــواره داخل ــود را در دی و خ
یــا آندومــرت مســتقر مــی کنــد و 
ــد و  ــی کن ــی م ــه گزین ــا الن اصطالح
در انجــا باقــی مــی مانــد و رشــد مــی 
یابــد. اگــر النــه گزینــی ســلول تخــم 
ــر  ــی غی ــر جای ــده در ه ــکیل ش تش
ــی رحــم ایجــاد مــی  ــواره داخل از دی
ــارج از  ــارداری خ ــه آن ب ــه ب شــود ک
رحــم )Ectopic Pregnancy( مــی 
گوینــد. حاملگــی خــارج از رحــم بــه 
حالتــی گفتــه مــی شــود کــه تخمــک 
ــر از  ــه غی ــی ب ــه در جای ــاح یافت لق
ــی رحــم مســتقر شــود  ــوازه داخل دی
ــد. 98% از  ــه رشــد مــی کن و رشوع ب
حاملگــی هــای خــارج ازرحــم درون 
ــا  ــد، ب ــی افت ــاق م ــوپ اتف ــه فال لول

ایــن حــال امــکان دارد نقــاط دیگــری 
مثــل تخمــدان، گــردن رحــم و حفــره 
ــم  ــد بدانی ــز رخ دهد.بای ــکمی نی ش
کــه احتــامل اینکــه بــارداری خــارج از 
رحــم در هــر بــارداری اتفــاق بیفتــد 
در حــدود 1-2 درصــد مــی باشــد. 
معمــوال  رحمــی  خــارج  بــارداری 
طــی چنــد هفتــه پــس از لقــاح و در 
ــاد  ــارداری ایج ــای ب ــه ه ــن هفت اولی
مــی شــود.در مــواردی کــه حاملگــی 
خــارج از رحــم اتفــاق  مــی افتــد 
نیســت و  بــارداری  ادامــه  امــکان 
ختــم بــارداری یــا ســقط جنیــن بایــد 

انجــام شــود.
رحــم  از  خــارج  بــارداری  عالئــم   
ممکــن اســت در افــراد مختلــف، 
ــم شــایع  متفــاوت باشــد کــه از عالئ

آن:
- خونریزی واژینال یا لکه بینی 

- آمنوره یا عدم قاعدگی 
- تهوع

- استفراغ
- درد در ناحیه شکم

- گرفتگی غضالت 
ــرف  ــک ط ــا در ی ــاس درد تنه -احس

ــدن ب
- رسگیجه

-ضعف وغش گردن
- درد در ناحیه مقعد 

- درد در ناحیه گردن یا شانه
بــارداری خــارج از رحــم  عــوارض 
خطرناکــی بــرای فــرد در پــی دارد 
ــی  ــده زندگ ــد کنن ــی تهدی ــه نوع و ب
ــت  ــودو پیرشف ــی ش ــوب م او محس
ــان   ــخیص و درم ــر در تش ــای اخی ه
ــه  ــر ب ــی منج ــارج رحم ــی خ حاملگ
ــرگ  ــزان  م ــدی می ــش 50  درص کاه
ــده  ــال 1980 ش ــادران از س ــر م ومی

ــت. اس
ــارج  ــارداری خ ــای تشــخیص ب راه ه

رحمــی
1(معاینات بالینی

بالینــی فــردی  اگــر  در معاینــات 
عالئــم زیــر مشــاهده شــود، بــه طــور 
حاملگــی  احتــامل  توجهــی  قابــل 
ــی  ــود دارد عالیم ــی وج ــارج رحم خ
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خــارج از رحمــی بررســی مــی شــود.
 درمان بارداری خارج رحمی

ــه  ــی ک ــی: در صورت ــان داروی 1(درم
بــارداری خــارج رحمــی زود تشــخیص 
داده شــود از داروی متوتروکســات 
ــات  ــود. متوتروکس ــی ش ــتفاده م اس
یــک داروی ضدرسطــان اســت کــه 
بــه صــورت وریــدی تزریــق مــی 
گــردد و از رشــد ســلول هــا جلوگیــری 
مــی منایــد و ســلول هــای موجــود را 
ــل  ــام ح ــدن ش ــان در ب ــول زم در ط
ایــن  تزریــق  از  پــس   . کنــد  مــی 
ــزان هورمــون هــای  دارو ،پزشــک می
ــد  ــی کن ــی م ــام را بررس ــارداری ش ب
مانــدن  باقــی  بــاال  صــورت  در  و 
 HCG ــا ــارداری ی ــون ب ســطح هورم
ــک  ــق ی ــک تزری ــت پزش ــن اس ممک
تجویــز  را  دیگــر  متوتروکســات 
مناید.درمــان دارویــی معمــوال اولیــن 
ــکل  ــن مش ــان ای ــرای درم ــاب ب انتخ
بــه  مــی باشــد و آزمایــش خــون 
مــدت چنــد روز تــا چنــد هفتــه 
ــری  پــس از تزریــق دارو، مــورد پیگی
تزریــق  گیــرد.  مــی  قــرار  منظــم 

ماننــد :رحــم بــزرگ شــده، خونریــزی 
واژن، درد لگــن هنــگام دســتکاری 
توجــه  قابــل  )درد  رحــم  دهانــه 
هنــگام ملــس کــردن ناحیــه شــکم می 
توانــد پــاره شــدن یکــی از عضــو هــا 
ــارداری خــارج از رحمــی را  ــر ب در اث
نشــان دهد.بــه خصــوص اگــر بیــامر 
بــا افــت فشــار خــون مراجعــه  کنــد 
ــرد  ــی در ف ــزی داخل ــانه خونری ، نش

ــت.( اس
2(آزمایش خون

ســطح هورمــون هــای حاملگــی بایــد 
ــاد  ــون گن ــل هورم ــود مث ــی ش بررس
تروپیــن جفتــی یــا     HCG کــه 
توســط جفــت ترشــح مــی شــود ودر 
خــون مــادر هــم وجــود دارد. معموال 
ســطح ایــن هورمــون در افــرادی کــه 
بــارداری خــارج از رحمــی دارنــد ویــا 
ســقط جنیــن داشــته انــد، پاییــن تــر 

از ســطح طبیعــی اســت.
3( سونوگرافی ترانس واژینال

ایــن نــوع ســونوگرافی راه تشــخیصی 
بســیار منــا ســبی بــرای بــارداری 
مــی  محســوب  رحمــی  از  خــارج 

ترانــس  ســونوگرافی  در  شــود. 
ــاال  ــس ب ــا فرکان ــواج ب ــال از ام واژین
بــرای ایجــاد تصویــری از دســتگاه 
جنیــن  مــکان  بررســی  و  تناســلی 
ــه  ــیله ای ب ــد. وس ــی کنن ــتفاده م اس
ــی  ــرد م ــروپ را وارد وارژن ف ــام پ ن
کننــد و اطــراف رحــم و خــود رحــم 
ــورت  ــد و در ص ــی کنن ــی م را بررس
رحمــی  خــارج  بــارداری  وجــود 
ــی  ــورت م ــات الزم ص ــا اقدام ،رسیع

ــرد. گی
4( الپاروسکوپی

اگــر توســط آزمایــش هــای ذکر شــده 
در بــاال ،بــاز هــم وجــود بــارداری 
خــارج از رحمــی تاییــد نشــده باشــد 
،بــه تشــخیص و صــالح دیــد پزشــک 
، الپوروســکوپی انجــام مــی گیــرد. 
در ایــن روش فــرد کامــال بیهــوش 
مــی شــود . ســپس بــرش کوچکــی در 
نزدیــک نــاف فــرد ایجــاد مــی کننــد 
ــک ( ــه ای کوچ ــکوپ )لول و الپاروس

طریــق  از  کننــد.  مــی  آن  وارد  را 
دوربینــی کــه بــه رس الپاراســکوپ  
ــارداری  ــد ،وجــود ب ــی باش متصــل م
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متوتروکســات معمــوال در مــوارد زیــر 
ــود: ــی ش ــع م ــر واق موث

هورمــون  ســطح  کــه  -هنگامــی 
. باشــد  پاییــن  بــارداری 

ــچ  ــن دارای هی ــه جنی ــی ک - هنگام
ــد. ــی نباش ــت قلب ــه فعالی گون

2(جراحــی: در صورتــی  کــه بــارداری 
ایجــاد  باعــث  رحمــی  از  خــارج 
عالئــم شــدید، از جملــه خونریــزی یــا 
ــارداری  ــزان هورمــون ب ــاال رفــنت می ب
ــاز  )HCG( گــردد، جراحــی مــورد نی
اســت . پارگــی لولــه هــا بــا گــذ 
ــی شــود و  ــامال بیشــرت م ــان احت رزم
بــه همیــن دلیــل درمــان دارویــی 
ــت  ــر وضعی ــد داد. اگ ــه نخواه نتیج
مــادر خــوب بــوده و جنیــن هــم 
هنــوز خیلــی بــزرگ نشــده باشــد 
کــه آســیب بــه لولــه رحمــی وارد 
ــی  ــوان از جراح ــی ت ــد م ــرده باش ک
خــارج  بــرای  نیــز  الپاروســکوپی 

کــردن آن اســتفاده کــرد. 
نتیجه گیری

حاملگــی خــارج رحمــی علــت اصلــی 
ماهــه  ســه  در  درمــادران،  مــرگ 
اســتفاده   . اســت  بــارداری  اول  ی 
از اواتراســاند بــرای ا رزیابــی ایــن 
ــات تشــخیصی  ــامری جــزء رضوری بی
هســت. . تشــخیص زود هنــگام و 
موجــب  درمــان  موقــع  بــه  رشوع 
ــادران  ــر م ــزان مــرگ ومی کاهــش می
ــق  ــی دقی ــات بالین ــود معاین ــی ش م

ــه  ــال ب ــامران مبت ــرداری بی ووتصویرب
حاملگــی خــارج رحمــی بــه تشــخیص 
و درمــان موفقیــت ایــن بیــامری مــی 

شــود.
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شعرگرافی
غزل ال...عیوض زاده

عشق
و هجران

عشقت رسیده بر خون تا مغز استخوانم 

حاشاست گر خیالت از  جان و تن  بیفتد 

عشقت دهد به جوالن قلبم در این بیابان

هیهات گر فسارت بر دست من بیفتد 

گیرم   قصاص دل را   از تار تار  مویش 

روزی اگر به دستم زلِف شکن بیفتد

کُشم شهری به بویش از ناف خون چکانش 

در دام صید شاعر آهو خنت بیفتد 

بر فَرق ماست جایش خاِک کِف دو پایش 

روزی اگر گذارش از شهرمان بیفتد 

در مسکن نگاهش مارا نشد اجابت 

شاید سیه نقابش در رهن من بیفتد

تا هست این جوانی ما را بده سالمی 

حیف است در پس غم عشق از دهن بیفتد
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تعیین جنسیت بر اساس اندازه گیری های ساکرال و کوکسیژیال 
با استفاده از توموگرافی کامپیوتری چندآشکارساز در جمعیت امروزی ژاپن

ترجمه: پانیذ کریمی ––دانشجوی کارشناسی پیوسته ی رادیولوژی دانشکده علوم پزشکی تربیز

Sex determination based on sacral and coccygeal 
measurements using multidetector computed tomography in a 
contemporary Japanese population

تعیین جنسیت
با CT اسکن

تعییــن جنســیت یــک گام جدایــی 
ناپذیــر و مهــم در تعییــن هویــت 
ــدف  ــت. ه ــناخته اس ــرد ناش ــک ف ی
بررســی  مطالعــه،  ایــن  انجــام  از 
دوگونگــی جنســی اســکلتی ســاکروم 
از  اســتفاده  بــا  کوکســیکس  و 
کامپیوتــری  توموگرافــی  تصاویــر 
ــروزی  ــی ام ــت ژاپن )CT( در جمعی
و بــه دســت آوردن فرمــول هــای 
بــرای تعییــن  عملکــرد تشــخیصی 
جنســیت می-باشــد. داده هــا از 230 
ــه  ــرد و 115 زن( ک ــروح )115 م مج
در معــرض ســونوگرافی CT  و کالبــد 
شــکافی قانونــی بعــدی قــرار گرفتــه 
ــد. هفــت  ــد، جمــع آوری شــده ان ان
ســنجش ســاکروم و کوکســیکس از 
تصاویــر CT هــر فــرد بدســت آمــد. 
انــدازه گــريي هــا بــا اســتفاده از 
آمــار توصيفــي و آنالیــز عملكردهــاي 
تشــخييص تجزيــه و تحليــل شــد. 
همــه بــه اســتثنای یــک انــدازه گیری 
نشــان دادنــد کــه دوگونگــی جنســی 
آمــاری  نظــر  از  را  توجهــی  قابــل 
ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب ــی دهن ــان م نش
آنالیزهــای عملکــرد مشــخص کننــده 
جنســیت  تعییــن  میــزان  حداکــرث 
ایــن مطالعــه  83/5% بــود. نتایــج 

نشــان مــی دهد کــه تجزیــه و تحلیل 
هــای مشــخص کننــده¬ی صفــات 
ســاکرال و کوکســیژیال ممکــن اســت 
در صــورت کاربــرد بــا روش هــای 
بیشــرت ماننــد ارزیابــی ویژگــی هــای 
مورفولوژیکــی دیگــر اســتخوان هــای 
جنســیت  تعییــن  بــرای  موجــود، 
ــت  ــکلت در جمعی ــده اس ــی مان باق

ــد. ــد باش ــی مفی ژاپن
1.مقدمه

شناســایی بدن¬هــای ناقــص، زخمــی 
شــده و یــا تجزیــه شــده، بخــش 
مهمــی از تحقیقــات قانونــی اســت. 
املان¬هــای  از  صفــات  تشــخیص 
ســن،  جنســیت،  ماننــد  اســکلتی 
قومیــت و قــد ممکــن اســت بــه 
کمــک  قضایــی  شناســان  مــردم 
ــد.  ــایی کنن ــردی را شناس ــا ف ــد ت کن
یــک  بــرآورد جنســیت  بخصــوص، 
تعییــن  در  مهــم  اولیــه  مرحلــه 
ــرد ناشــناخته اســت،  ــک ف ــت ی هوی
ــوان  ــه عن چــرا کــه صفــات دیگــر )ب
مثــال ســن، نــژاد و قــد( معمــوال بــا 
اســتفاده از اســتانداردهای جنســی 
چــه  اگــر  شــود.  مــی  مشــخص 
مبتنــی  مورفولوژیکــی  هــای  روش 
دو  جنســی   هــای  ویژگــی  بــر 

ــات  ــه اطالع ــن و جمجم ــکلی لگ ش
ارزشــمندی را در رابطــه بــا شناســایی 
ــات  ــن صف ــا ای ــد، ام ــی کن ــه م ارائ

اغلــب فــردی هســتند.
ــامل  ــن، در رشایطی،ش ــر ای ــالوه ب ع
گوشــت،ممکن  تغییــر  و  تجزیــه 
اســت بخش¬هــای اســکلتی انســان 
یــا  شــده  تقســیم  دیــده،  آســیب 
دقــت  نتیجــه،  در  شــود،  ناقــص 
ــه مورفولوژیکــی کاهــش  ــک معاین ی
روش  بــا  مقایســه  در  می¬یابــد. 
روش  فــردی،  مورفولوژیکــی  هــای 
هــای مورفومــرتی مبتنــی بــر تفــاوت 
هــای مرتبــط بــا جنســیت در ابعــاد 
ــط  ــرا توس ــل اج ــی قاب ــکلتی حت اس
کــم  نســبتا  کننــده¬ای  آزمایــش 
مطالعــات  هســت.  نیــز  تجربــه 
قبلــی در مــورد اســتفاده از تجزیــه و 
تحلیــل هــای آمــاری را توضیــح داده 
و بــا اســتفاده از انــواع اســتخوان هــا، 
ــی،  ــای طوالن ــتخوان ه ــه اس از جمل
ــده  ــن و دن ــاغ، لگــن، آرواره زیری جن
هــا، مــدل هــا و معادالتــی را  بــرای 
تعییــن جنســیت نتیجــه گیــری کــرده 
اســت. بــه طــور قابــل مالحظــه¬ای، 
ــط  ــزات مرتب ــل متای ــه دلی ــاکروم ب س
ناحیــه  در  جنســی  عملکــرد  بــا 
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لگــن، اســتخوانی مهــم بــرای تعییــن 
ــت. ــیت اس جنس

چندین نویســندۀ ســاکروم را بررســی 
کــه  دادنــد  نشــان  و  انــد  کــرده 
ــی داری  ــه معن ــاد آن دارای درج ابع
ــرای اســتفاده  دوگونگــی جنســیتی ب
در تعیــن جنســیت اســت. بــا وجــود 

ایــن، هیــچ مطالعــه¬ی قبلــی تعییــن 
جنســیت را بــر اســاس انــدازه گیــری 
ســاکرول و کوکســیژیال در جمعیــت 
ژاپنــی امــروزی انجــام نــداده اســت. 
کننــده  نگــران  بــی توجهــی  ایــن 
ــی  ــرا تفاوت¬هــای جمعیت ــوده، زی ب
در چارچــوب اســکلتی مــی توانــد بــه 
طــور قابــل مالحظــه ای بــر ارزیابــی 
پروفیل¬هــای  هــای مورفومرتیــک 
باشــند.  گــذار  تاثیــر  بیولوژیکــی 
بــه طــور کلــی  ایــن اســاس،  بــر 
ــص  ــر مخت ــخیصی غی ــای تش معیاره
جنســیت  بــرآورد  بــرای  جمعیــت 
را  پاییــن  بنــدی  طبقــه  رضیــب   ،

ــود. ــی ش ــب م موج
ــه ســازی دقــت  ــرای بهین ــن، ب بنابرای
ــتانداردهای  ــه اس ــاز ب ــایی، نی شناس
مختــص جمعیــت اســت. در حــال 
حــارض، توموگرافــی کامپیوتــری پــس 
از مــرگ )PMCT( قبــل از کالبــد 
شــکافی بــرای شــیوه کالیــد شــکافی 
در برخــی از موسســات مفیــد اســت. 
PMCT ســاختار اســتخوانی را بــه 
امــکان  دقــت نشــان مــی دهــد، 
اســکلتی  هــای  داده  آوری  جمــع 
ــروزی و  ــای ام ــت ه ــص جمعی مخت
ســپس فرمــول ســازی اســتانداردهایی 
ــای زیســتی،  ــی پارامرته ــرای ارزیاب ب

ــان  ــرای انس ــیت را ب ــه جنس از جمل
شناســان قانونــی ایجــاد می¬کنــد. بــا 
ــق  ــی دقی ــه پتانســیل ارزیاب توجــه ب
تــر و واقعــی تــر، ترکیــب روش هــای 
 postcranial اســکلت  بــر  مبتنــی 
 CT ــد ــک هــای مــدرن مانن ــا تکنی ب
ــه  آغــاز شــده اســت. اگــر چــه تجزی

و تحلیــل هــای مورفولوژیکــی ســنتی 
نیــاز بــه انســان شناســانی بــا تجربــه 
ــری هــای کمــی  ــدازه گی ــا ان دارد، ام
 CT تصاویــر  براســاس  اســتخوان 
قابــل انجــام توســط محققــان نســبتا 
کــم تجربــه هســت. عــالوه بــر ایــن، 
باعــث   CT تصاویــر  از  اســتفاده 

ــی  ــری م ــت و تکرارپذی ــش دق افزای
شــود کــه ایــن امــر بــرای ایجــاد 
فرمــول هایــی بــه منظــور تعییــن 
پروفیــل بیولوژیکــی بســیار حائــز 

ــد. ــت می¬باش اهمی
ارزیابــی  مطالعــه  ایــن  از  هــدف 
و  ســاکروم  جنســی  دوگونگــی 

ــا  ــی ب ــت ژاپن ــیکس در جمعی کوکس
اســتفاده از داده هــای مورفومرتیــک 
مبتنــی بــر تصویــر CT بــرای توســعه 
فرمــول هــای تعیین جنســیت اســت.

2. مواد و روش ها
کمیتــه  توســط  مطالعــه  پروتــکل 
اخالقــی دانشــگاه مــا تصویــب شــده 
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ــد از  ــه تایی ــوط ب ــات مرب و از الزام
ــم  ــراد چش ــن اف ــتگان ای ــب بس جان

ــت. ــده اس ــی ش پوش
ــی  ــد ژاپن ــر PMCT 230 جس تصاوی
ــده  ــناخته ش ــیت ش ــن و جنس ــا س ب
)115 مــرد و 115 زن( مــورد تجزیــه 
و تحلیــل قــرار گرفتنــد. همــه افــراد 
ســپس  و   PMCT اســکن  تحــت 
کالبــد شــکافی قانونــی در بخــش 
دانشــگاه  در  قانونــی  پزشــکی 
و   2011 ســپتامرب  مــدت  در  مــا 
آوریــل 2016 تحــت بررســی قــرار 
گرفتنــد. متوســط ســن ± انحــراف 
ــب 56.3  ــه ترتی ــرد و زن ب ــار م معی
ســال ± 15.4 ســال )محــدوده 21-
 19/5  ± ســال   58/6 و  ســال(   87
)محــدوده 21-91 ســال( بــود. مــوارد 
اســتثنای فــردی عبــارت بودنــد از 
ــاری  ــوختگی و ناهنج ــتگی، س شکس
مــادرزادی.  یــا  اکتســابی  هــای 
از  اســتفاده  بــا   PMCT اســکن 
 Eclos،( آشکارســاز 16-ردیــف CT
 )Hitachi، Ltd.، Tokyo، Japan
پروتــکل  تنظیــامت  شــد.  انجــام 
شــده  کاربــرده  بــه  زیــر  اســکن 
اســت: محــور مــوازی، 0.63 میلیمــرت؛ 
میلیمــرت؛   0.63 بازســازی،  فاصلــه 
ولتــاژ لولــه، 120 کیلــو وات؛ جریــان 
زمــان  آمپــر؛  میلــی   200 لولــه، 
چرخــش، 1 در ثانیــه. یــک فیلــرت 
ســخت بــه کاربــرده شــده اســت. 
ــردازش شــدند بهمنظــور دســتیابی  پ
بــه تصاويــر بازســازی چندوجهــی 
ــا  ــده ب ــه ش ــر ارائ ــودی و تصاوي عم
حجــم، داده هــای CT خــام در یــک 
 Synapse Vincent،( ــتگاه کاری ایس
ــن(  ــو، ژاپ Fuji film Medical، توکی
مــورد پــردازش قــرار گرفتنــد. تصاویــر 
بازســازی شــده مقطعــی بــا اســتفاده 
از عــرض پنجــره و ســطح 2000 و 

شــدند. مشــاهده   HU  400
بــا توجــه بــه  زچ و همکارانــش، 
بــرای بــه دســت آوردن درک مناســب 

 CT ــر از ســاکروم و کوکســی، تصاوی
در یــک حالــت چندوجهــی مــورد 
ارزیابــی قــرار گرفتنــد. بــر اســاس 
و  همــکاران  و  بنــاززی  مارتیــن، 
مطالعــه قبلــی مــا هفــت انــدازه 
ــف  ــری انجــام شــده اســت. تعری گی
ــه دســت  متغیرهــای مورفومرتیــک ب
داده  نشــان   1 جــدول  در  آمــده 
شــده اســت. چهــار انــدازه گیــری 
از   )PSCL و   ASL، PSL، ASCL(
ــه  ــکل 1( و س ــاژیتال )ش ــر س تصاوی
و   APD، MTD( اندازه¬گیــری 
ــکل  ــوری )ش ــر مح MBA( از تصاوی
2( بدســت آمــده اســت. متــام هفــت 
ــک  ــتفاده از ی ــا اس ــری ب ــدازه گی ان
ــت 0.1  ــا دق ــی ب ــانگر الکرتونیک نش

ــت.  ــده اس ــت آم ــرت بدس ــی م میل
ناظــر  خطاهــای  ارزیابــی  بــرای 
داخلــی و میانــی، یــک زیرمجموعــه 
تصادفــی  بــه صــورت  نفــر   20 از 
شــدند.  انتخــاب  بازآزمایــی  بــرای 
گیــری  انــدازه  از  پــس  مــاه  یــک 
ــا از  ــن نویســنده داده ه ــه، اولی اولی
ــرای  ــر مجموعــه هــای انتخابــی ب زی
ناظــر درونــی را  ارزیابــی خطــای 
ــن دیگــر  جمــع آوری کــرد و همچنی
نویســنده داده هــای هــامن زیــر 
خطــای  ارزیابــی  بــرای  مجموعــه 
ناظــر میانــی را جمــع آوری کــرد. 
ــری  ــدازه گی ــبی ان ــی نس ــای فن خط
 ،)R( و رضیــب اطمینــان )%،rTEM(
کــه نشــان دهنــده نســبت واریانــس 
ــدازه  ــدون خطاهــای ان ــراد ب ــن اف بی
ــد. ــده ان ــبه ش ــت، محاس ــری اس گی

  rTEM شــده  پذیرفتــه  مقادیــر 
و  داخلــی  ناظــر  خطاهــای  بــرای 
میانــی بــه ترتیــب >1.5% و >%2.0 
طــور  بــه   0.75  >R مقــدار بــود؛ 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــق در نظ ــل دقی کام
آمــاری  آنالیزهــای  متــام  اســت. 
 SPSS افــزار  نــرم  از  اســتفاده  بــا 
 ،IBM، Armonk(  21.0 نســخه 
ــکا(  ــده آمری ــاالت متح ــورک، ای نیوی

 Excel )Microsoft افــزار  نــرم  و 
 Microsoft، 2013؛   Office
انجــام   )Redmond، WA، USA
شــده اســت. متوســط هــا، انحرافــات 
اســتانداردها، خطاهــای اســتاندارد و 
ــری  ــدازه گی ــام ان ــرای مت ــدوده ب مح
ــون شــارپیو- هــا محاســبه شــد. آزم

ــه ترتیــب  ویلــک و آزمــون لوانــس ب
بــه منظــور ارزیابــی نرمــال بــودن و 

برابــری واریانــس انجــام شــد.
نشــان   ،0.05  >p مقادیــر  متــام 
ــس  ــا واریان ــال ب ــع نرم ــده توزی دهن
برابــر اســت. بــر ایــن اســاس، آزمــون 
t پژوهشــگر بــرای مقایســه میانگیــن 
بــه  جنســیت¬ها  بیــن  اختــالف 
 0.05< P کاربــرده شــد اســت. مقــدار
بــه لحــاظ آمــاری معنــی¬دار در 

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت نظ
بــه منظــور تعییــن فرمولــی بــرای 
ــر  ــرای ه ــیت، ب ــدی جنس ــه بن طبق
مورفومرتیــک،  متغیرهــای  از  یــک 
تشــخیص  عملکــردی  آنالیــز  یــک 
انجــام   )DFA( عمومــی  دهنــده 
شــده اســت. بــرای ارائــه فرمــول 
بســیار دقیــق در زمینــه¬ی طبقــه 
بنــدی هــای جنســیت، DFA مرحلــه 
ای نیــز بــرای sacrum و کوکســی 
انجــام شــد )تســت ویلــک المبــدا، بــا 
F= 3.84 بــرای ورود و F= 2.71 برای 
ــر  ــدی صف حــذف(. نقطــه بخــش بن
ــرد  ــای م ــه ه ــدازه منون ــرا ان ــود زی ب
ــی  ــش بین ــرخ پی ــود. ن ــر ب و زن براب
مشــتق  تشــخیصی  توابــع  دقیــق 
روش  یــک  از  اســتفاده  بــا  شــده 
یکــی خــارج  اعتبارســنجی حــذف 
ــر  ــد. مقادی ــت آم ــدوده بدس از مح
ــد  ــبه ش ــز محاس ــک نی ــدی  ویل المب
ــه  ــع ب ــر تاب ــه ه ــد ک ــن کن ــا تعیی ت
چــه میــزان موثــر افــراد را در گــروه 
ــی  ــدی م ــه بن ــرد و زن طبق ــای م ه
دارد  تاکیــد  المبــدا  مقادیــر  کنــد. 
ــر  ــی مقادی ــاوت یعن ــروه متف ــه  گ ک
ــابه  ــروه مش ــر و گ ــه صف ــک ب نزدی
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ــک. ــه ی ــک ب ــر نزدی ــی مقادی یعن
3. نتایج

خطاهــای  بــرای   rTEMs مقادیــر 
ناطــر داخلــی و بینابینــی بــه ترتیــب 
 %2 و>   )%1.224-0.263(  %1.5<
 R 0.577-1.477%( بــود و مقادیــر(
، < 0.750 )0.97-0.997( )جــدول 2( 
ــاالی  ــری ب ــده تکرارپذی ، نشــان دهن
ایــن انــدازه گیــری اســت. جــدول 
ــر  ــت متغی ــی از هف ــار توصیف 3، آم
ارزیابــی  را  کوکســیال  و  ســاکرال 
ــن  ــد. ميانگ ــی ده ــام م ــده را نش ش
 ASL، PSL،( مقاديــر شــش متغــري
ASCL، PSCL، APD، MTD( بــه 
ــردان )001  ــي داري در م ــور معن ط
 ) پژوهشــگر  آزمــون يت  بــا   p>0 /
بیشــرت بــوده ، در حالیکــه تفــاوت 

معنــي داري در ميانگــن  MBA بــن 
جنســیت¬ها وجــود نداشــته اســت 
ترتیــب،  ایــن  بــه  0.901(؛   =  P(
ــه و  ــری دوم از تجزی ــدازه گی ــن ان ای
ــی هــای جنســیت  ــش بین ــل پی تحلی

ــد. ــذف ش ح
ــی در  ــج حاصــل از DFA همگان نتای
ــت.  ــده اس ــان داده ش ــدول 4 نش ج
بــه   ،PSL آن دنبــال  بــه  و   PSCL
ــت 77.0% و %73.0  ــرخ دق ــب ن ترتی
تاثیــر را در  را داشــته و بیشــرتین 
و  تجزیــه  دارد.  جنســیت  تعییــن 
اســاس  بــر  مرحلــه¬ای  تحلیــل 
ــاکروم  ــی س ــای کل ــری ه ــدازه گی ان
ــری  ــدازه گی ــار ان ــیکس، چه و کوکس
را   )MTD و   ،PSL، PSCL، APD(
ــزان  ــا می ــه مجتمع ــرد ک ــایی ک شناس

پیــش بینــی صحیــح 83/5% را در بــر 
داشــتند )جــدول 5(.

4. بحث
ــی  ــالف معن ــارض اخت ــه ح در مطالع
 maximum superior بیــن  داری 
breadth )MBA( بیــن مــرد و زن، 
در مطابقــت بــا نتایــج قبلــی بدســت 
آمــده توســط بنــازی و همکارانــش و 
زچ و همکارانــش کــه ادعــا داشــتند 
MBA بــرای تعییــن جنســیت کارآمد 
منی¬باشــد، مشــاهده نشــده اســت. 
ــی از  ــطح باالی ــدر س ــل فلن در مقاب
دقــت را بــا اســتفاده از MBA بــرای 
کــرده  گــزارش  جنســیت  ارزیابــی 

اســت.
اگرچــه  حــارض،  مطالعــه  در   
در  جنســیتی  اختالفــات  مهمرتیــن 
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 ، بــود   PSL آن  از  پــس  و   PSCL
ــدی  ــه بن ــت طبق ــا دق ــن متغیره ای
در  را   )%77.0 )حداکــرث  ضعیفــی 
شــدند.  موجــب  عمومــی    DFA
ــا  ــر ام ــق ت ــدی دقی ــه بن ــزان طبق می
هنــوز هــم نامناســب بــا اســتفاده از 
ــر  ــاب متغی ــا انتخ ــه ب DFA چندگان
آمــده  بدســت  مرحلــه¬ای  چنــد 
اســت. ایــن نتایــج نشــان مــی دهــد 
ــاکرال و  ــای س ــری ه ــدازه گی ــه ان ک
کوکســیژیال ممکــن اســت بــه تنهایی 
ــن جنســیت در جمعیــت  ــرای تعیی ب
ژاپنــی کامــال مناســب نباشــد. بــا 
ایــن وجــود، ممکــن اســت تجزیــه و 
ــاکارال  ــات س ــل تشــخیصی صف تحلی
جنســیت  تعییــن  کوکســیژیال،  و 
باقــی مانــده اســکلت جمعیــت ژاپــن 
از ترکیــب  را در صــورت اســتفاده 
ــی  ــد ارزیاب ــا، مانن ــایر روش ه ــا س ب
مورفولوژیکــی دیگــر اســتخوان هــای 

ــد. ــهیل کن ــکلتی، تس اس
ایجــاد معیارهــای تشــخیص مختــص 
 ، اســت  حیاتــی  بســیار  جمعیــت 
چــرا کــه روش هــای مشــابه تفــاوت 
قابــل مالحظــه ای در میــزان تعییــن 
ــی  ــه م ــوام را ارائ ــن اق ــت بی جمعی
ــن  ــال، فرانکلی ــوان مث ــه عن ــد. ب کنن
ــش  ــت پی ــبت دق ــش نس و همکاران
اســتفاده  بــا  را   جنســیتی  بینــی 
 )3D( ســه بعــدی CT از تصاویــر
اســرتالیا  جمعیــت  یــک  ســاکروم 
و  زچ  و  کردنــد  اعــالم   %70< را 
همــکاران گــزارش کردنــد کــه اســکن 
ــت ســوئیس  CT ســاکروم، در جمعی
میــزان دقــت طبقــه بنــدی جنســیتی 
% 80 را نشــان داده اســت. در مقابل، 
فالنــدر منونــه هایــی از جمعیــت 
ــرد  ــل ک ــه و تحلی ــی را تجزی آمریکای
عرضــی  قطــر  کــه  داد  گــزارش  و 
ــدی  ــه بن ــت طبق ــزان دق MTD، می
جنســیتی 91% را در بیــن ســیاه دارد، 
امــا تنهــا 84% در میــان افــراد ســفید 
میــزان دقــت طبقــه بنــدی جنســیت 

را داراســت.
عــالوه بــر ایــن، بنــازی و همکارانــش 
در  را  جنســیت  صحیــح  تعییــن 
ــورد  ــوارد م ــد از م ــش از 80 درص بی
در   S1 یکســان   DFA بــا  بررســی 
منونــه بولونــا )شــامل ایتالیــا( گــزارش 
کــرده انــد. ایــن نتایــج تفــاوت هــای 
ــول و  ــی را در ط ــه ای و نژادی منطق
عــرض ســاکروم نشــان می¬دهــد. 
ــز تفــاوت هایــی  مطالعــات قبــي ني
ــن  ــي در ب ــای جن در دوگونگی¬ه
جمعيــت هــا یافتــه اســت. هامنطــور 
در  مورفومــرتی  هــای  داده  کــه 
مطالعــه حــارض فقــط از افــراد ژاپنی 
جمــع آوری شــده اســت، بــرای تاییــد 
کلییــت ایــن روش مطالعات بیشــرتی 
و  ســاکرول  جنســی  دوگونگــی  از 
ــا رضوری  ــایر نژاده ــیال در س کوکس

ــت. اس
عوامــل  اســتخوان  پوکــی  و  ســن 
ــرات  ــرای تغیی ــده¬ای ب ــناخته ش ش
مورفولوژیکــی اســتخوان مهــره ای 
هســتند. بــا ایــن حــال، محــدوده 
ســنی در رسارس مطالعــات بســیار 
متفــاوت اســت. زک و همکارانــش 
محــدوده ســنی 22 تــا 90 ســال را 
در مطالعــه خــود گــزارش کــرده انــد، 
محــدوده ای کــه مشــابه محــدود 
مــد نظــر در مطالعــه حــارض اســت، 
ــش  ــازی و همکاران ــه بن ــی ک در حال
محــدوده منونــه هایــی را از ســن 
19 تــا 70 ســال مطالعــه کــرده انــد. 
ــا ایــن حــال، افــراد مــورد مطالعــه  ب
ــی  ــجان همگ ــتین و ایش ــط اس توس
بودنــد.  ســال   70 از  بیــش  دارای 
ایــن تنــوع ممکــن اســت منجــر بــه 
میــزان  در  فوق¬الذکــر  اختالفــات 
بنابرایــن،  تعییــن جنســیت شــود. 
ــد از  ــده بای ــی آین ــات تطبیق مطالع
ــانی  ــا همس ــا ب ــیع، ام ــدوده وس مح

ــد. ــتفاده کنن ــن اس س
 مطالعــات قبلــی مــا نشــان مــی 
دهــد کــه انــدازه گیــری هــای مبتنــی 

بــر CT، املــان اســکلتی pf ماننــد 
بــرای  توانــد  مــی  جنــاغ و شــانه 
تعییــن جنســیت مفیــد باشــد. در 
مطالعــه حــارض، داده هــای مرتیــک 
ســاکرال و کوکســیژیاال حاصــل از 
تصاویــر PMCT 230 نفــر، میــزان 
نســبتا دقیــق تعیین جنســیت را ارائه 
ــات  ــه مطالع ــه ب ــا توج ــد. ب می¬کن
ــده تشــخیص  ــان دهن ــه نش ــی ک قبل
از  اســتفاده  بــا  جنســیت معقــول 
ــر  ــای دیگ ــتخوان ه ــر اس CT تصاوی
اســت، ممکــن اســت ایجــاد روشــی 
چنــد متغیــره بــرای تعییــن جنســیت 
ــل اجــزا  ــق قاب ــی و بســیار دقی واقع
ــز  ــر متخصصــان نی ــراد غی توســط اف

ــد. ــی باش عمل
5. نتیجه گیری

ایــن مطالعــه فرمــول هــای عملکردی 
 CT تشــخیصی را بــر اســاس تصاویــر
بــرای  کوکســیکس،  و  ســاکروم  از 
ــا دقــت متوســط  ــن جنســیت ب تعیی
ــه  ــروزی ارائ ــی ام ــت ژاپن در جمعی
ــن  ــال، ممک ــن ح ــا ای ــت. ب داده اس
اســت ایــن فرمــول هــای عملکــردی 
جمعیــت  ســایر  بــرای  تشــخیصی 
ــن  ــد. از ای ــتفاده نباش ــل اس ــا قاب ه
هــا  ســایر جمعیــت  در  بایــد  رو، 
ــر روی ســاکروم  ــری CT ب ــدازه گی ان
و کوکســیکس انجــام شــود. بــرای 
ارزیابــی امــکان ســنجی جنســیت از 
اســتخوان هــای متفــاوت، مطالعــات 

ــت. ــاز اس ــورد نی ــز م ــابهی نی مش

منابع:
 Suguru Torimits S , Sex
 determination based on sacral
 and coccygeal measurements
 using multidetector computed
 tomography in a contemporary
 ,Japanese population, Tokyo
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مقدمه
یــا  رایانــه ای  مقطع نــگاری 
ــا توموگرافــی  برش نــگاری رایانــه ای ی
 Computed :رایانــه ای )به انگلیســی
Tomography  ( یــا بــه اصطــالح 
ســی تی اِســَکن، روشــی نویــن اســت 
کــه در علــوم تشــخیصی در فیزیــک 
پزشــکی کاربــرد تحقیقاتــی و درمانی 

فراوانــی دارد.
در ایــن روش، کالبــد انســان یــا دیگــر 
الیه به الیــه  صــورت  بــه  جانــوران 
و  می شــود  )اســکن(  برانــداز 
بدیــن ترتیــب بخش هــای درونــی 
قابــل  پزشــکان  بــرای  نیــز  بــدن 
فنــاوری  می گردد.امــروزه  رؤیــت 
و  بیامرســتان ها  در  سی تی اســکن 

مراکــز پژوهشــی در رستــارس دنیــا 
ــرد وســیع  ــران( کارب ــه در ای )از جمل

دارنــد.
ــا ســی تی  ــی ی ــرداری ســی ت تصویرب
اســکن اســتفاده از اشــعه ایکــس در 
ارتبــاط بــا الگوریتم هــا و محاســبات 
کامپیوتــری بــه منظــور ایجــاد تصویر 
از بــدن می باشــد. در ســی تــی، یــک 
ــعه  ــده اش ــه تولیدکنن ــا لول ــوب ی تی
ایکــس، در مقابــل یــک آشکارســاز 
داده  قــرار  اشــعه  ایــن  )دتکتــور( 
شــده، و بــا کمــک حلقــه ای کــه 
بــه  و  دســتگاه  یــک  بــه صــورت 
شــکل چرخشــی در اطــراف بیــامر 
حرکــت می کنــد، تصویــر کامپیوتــرِی 
مقطعــی بــه صــورت بــرش یــا مقطــع 

ــی  ــی ت ــد. س ــد می منای ــی تولی عرض
در ســطح آگزیــال یــا محــوری اســت 
کــه تصویــر بــه دســت می دهــد، 
در حالــی کــه تصویرهــای مقطــع 
ســاژیتال  و  )تاجــی(  کرونــال 
وســیله  بــه  می تــوان  را  )ســهمی( 
ارائــه  کامپیوتــری  بازســازی های 

ــرد. ک
مــواد  یــا  رادیوکنرتاســت  عوامــل 
ــرای  ــی ب ــی ت ــب در س ــب اغل حاج
مــورد  آناتومــی  بهــرت  توصیــف 
گرچــه  می شــوند.  واقــع  اســتفاده 
رادیوگرافــی قــادر بــه تولیــد و ارائــٔه 
باالتــری  فضایــی  تفکیــک  پذیــری 
تــی  ســی  عــوض  در  امــا  اســت، 
می توانــد اطالعــات بیشــرتی را در 

CT scan and head injuries in children
مهدی مردانی- دانشجوی کارشناسی پیوسته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تربیز 

C Tاسکن
و آسیب های رس در کودکان
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مــورد تغییــرات دقیــق و ظریــف 
مربــوط بــه میرایــی پرتــو ایکــس 
تشــخیص دهــد. در ضمــن ســی تــی 
بیــامر را در معــرض تابــش اشــعٔه 
بــا  مقایســه  در  بیشــرتی  یونیــزان 
رادیوگرافــی قــرار می دهــد. در ســی 
تــی نــوع اســپیرال بــا آشکارســازهای 
چنــد  از  دتکتــور(  )مولتــی  زیــاد 
ــری  ــره گی ــاز به ــا آشکارس ــاب ی ردی
 ،۱۶  ،  ۸ نــوع  ایــن  در  می شــود. 
در  آشکارســاز  یــا  ردیــاب   ۶۴ یــا 
ــی پیوســته و مســتمر از  طــول حرکت
بیــامر، از طریــق تابــش پرتــو تصویــر 
بــه دســت می آورنــد کــه حاصــل 
جزئیــات  بــا  و  عالــی  تصاویــری 
بررســی  زمــان  بســیار ظریــف در 

می باشــد. کمــرت 
ــا تجویــز رسیــع کنرتاســت وریــدی  ب
ایــن  اســکن  ســی تی  طــی  در 
جزئیــات دقیــق تصویــری را می تــوان 
بازســازی ســه بعدی3D منــود و بدیــن 
ترتیــب تصاویــری از کاروتیــد، رشیان 
مغــزی و کرونــری، یــا بــه صــورت 
ــی  ــی ت ــی و س ــی آرتریوگراف ــی ت س
آنژیوگرافــی حاصــل منــود. ســی تی 
انتخابــی در  اســکن اســت تســت 
تشــخیص برخــی از رشایــط اضطراری 
و اورژانــس ماننــد خونریــزی مغــزی، 
ــه موجــب  ــه ای ک ــه )لخت ــی ری آمبول
انســداد در عــروق ریه هــا شــود(، 
دایسکشــن آئــورت یــا هــامن پارگــی 
رسخــرگ آئــورت )پــاره شــدن دیــواره 
آئــورت(، آپاندیســیت، دیورتیکولیت، 
ــٔه  ــا ادام ــد. ب ــه می باش ــنگ کلی و س
در  مــداوم  بهبــود  و  پیرشفتهــا 
ــکن،  ــی تی اس ــاوری( س تکنولوژی)فن
زمــان  شــدن  رسیعــرت  جملــه  از 
تصویربــرداری و بهبــود رزولوشــن یــا 
وضــوح و تفکیک پذیــری تصاویــر، 
دقــت و کارایــی ایــن روش بــه طــور 
در  و  یافتــه  افزایــش  چشــمگیری 
ــزان  ــه می نتیجــه از ســی تی اســکن ب
بیشــرتی در تشــخیص های پزشــکی 

می شــود. اســتفاده 
نخســتین دســتگاه ســی تی اســکن 
لحــاظ  بــه  کــه  اســکر(  )ســی تی 
بــود،  بهره بــرداری  قابــل  تجــاری 
هانســفیلد  گادفــری  رس  توســط 
تحقیقــات  مرکــزی  آزمایشــگاه  در 
کبیــر  بریتانیــای  EMI((در  ایمــی 
بــه ســال ۱۹۷۲ اخــرتاع شــد. حقــوق 

ــه  ــق ب ــی  )IEM( متعل ــی ایم قانون
رشکــت توزیــع آثــار موســیقِی گــروه 
بیتل هــا )بیتلــز( بــود کــه منافــع 
ــه بودجــه پژوهشــی اختصــاص  آن ب
می یافــت. رس گادفــری هانســفیلد 
و آلــن مــک لــود مــک کورمــک، بــه 
یعنــی  اخــرتاع مشرتکشــان  خاطــر 
ســی تی اســکن، برنــده جایــزه نوبــل 
پزشــکِی ســال ۱۹۷۹ شــدند. نخستین 
دســتگاه ســی تــی یــا هــامن ســی تی 
در   ۱۹۷۲ ســال  بــه  نیــز،  اســکر 
ــع در  ــو در روچســرت واق ــک می کلینی

ــد. ــب گردی ــوتا نص مینس
شــده  انجــام  تحقیقــات  طبــق 
Uc davis بهداشــتی  سیســتم  از 

وبیامرســتان کــودکان بوســتون که در 
ــده  JAMA     pediatricas منترشش
رس  ترومــای  بعــد  کــه  ،کودکانــی 
ــا هوشیاریشــان را ازدســت دادن  تنه
بــه طــور قطعــی نیــاز بــه ســی تــی 
ــان داده هــارا  ــد، محقق اســکن ندارن
ارزیابــی  ۴۰۰۰۰کــودک  از  بیــش 
شــده در بخــش هــای اورژانســی 

رس  ترومــای  EDبــرای  بیامرســتان 
ارزیابــی کردنــد . انهــا دریافتنــد اگــر 
ازدســت  تنهاهوشــیاری  کــودکان 
هــای  نشــانه  عالئــم  و  دهنــد 
دیگرمربــوط بــه اســیب رسرا نداشــته 
باشــندبعید اســت کــه اســیب جــدی 

مغــزی را متحمــل شــده باشــند. 
»تــرس ازدســت دادن یــک اســیب 
و  مهــم  بالینــی  توجــه  قابــل 
ازCTاســکر  گســرتده  دسرتســی 
اســتفاده  افزایــش  ،عوامــل اصلــی 
طــی  CTدر  ازتصویربــرداری 
 Nathan»ــت ــوده اس ــه اخیرب دوده

kupperman،MD,MPH,رئیس 
 Ucاورژانــس پزشــکی  بخــش 
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مطالعــه  اصلــی  محقــق  و   davis
مطمئنــا  مــا  هــای  میگوید«یافتــه 
کمــک  پزشــکان  بــه  میتوانــد 
CT کندتصمیــم بگیرنــد کــه ازمایــش

ــد  ــد میرس ــه بعی ــی ک را رد کنندزمان
کــه بیامرشــان از ان بهــره منــد شــوند 

.
نشــان  حارضمطالعــه  درحــال 

ــه  ــی ک ــه های ــه بچ داده  ک
هشیاریشــان را بعــد رضبــه 
مغــزی  ازدســت دادنــد، امــا 
در EDبیــدار و هیجــان زده 
دادندوهیچکــدام  نشــان 
ــج عامــل دیگــر کــه در  ازپن
پژوهشــی  هــای  پرونــده 
وپیشــگیری  اورژانســی 
ــه  ــزی ک ــای مغ ــیب ه ازاس
ــزی  ــای مغ ــیب ه 0/5از اس
بالینــی مهــم اســت در انهــا 

ــد. ــده نش دی
از  کودکــی  اگرهشــیاری 
بــدون  باشــد  رفتــه  بیــن 
ــانه  ــه ازنش ــنت هیچگون داش
ترومــای رس)از  عالئــم  یــا 
از  خــارج  عوامــل  جملــه 
ــیب  ــی اس ــش بین ــد پی قواع
مغــزی pecarn(شــیوع یــک 
بــه  مهــم  مغــزی  اســیب 
میزان0/2درصدیــا ۱ در ۵۰۰ 
ــد. ــی یاب ــش م ــودک کاه ک

ــان  ــن  مــدت زم عــالوه برای
ازدســت دادن اگاهــی بــه 
طــور قابــل توجهــی بــرروی 

خطــر تاثیــر منیگــذارد.
اســیب  بــا  میگوید:کــودکان    Lois
هــای مغــزی بالقــوه مهــم ،بــه ندرت 
ــد  ــت میدهن ــیاری از دس ــط هش فق
هــای  نشــانه  همیشــه  وتقریبــا 
یانشــانه  اســتفراغ  ماننــد  دیگــری 
هــای بیــامری هــای عصبــی را نشــان 

میدهند«لیMD,MPH,نویسنده 
درزمینــه  جســتجو  و  تحقیــق 
دربیامرســتان  ترومــا  تحقیقــات 

کــودکان بوســتون. »توانایــی تصمیــم 
ــاداده هــای  گیــری درمــورد درمــان ب
قــوی  بــه پزشــکان و والدیــن کمــک 
کــه  بگیرنــد  تصمیــم  تــا  میکنــد 
واقعــا  بعــدی  ازمایــش هــای  ایــا 

موردنیــاز اســت یانــه.
لــی اضافــه میکنــد کــه درمــواردی که 
والدیــن یــا پزشــک درمــورد وضعیــت 

فرزنــد نگــران هســتند،قبل ازتصمیــم 
گیــری بــرای انجــام ســی تــی اســکن 
منطقــی اســت کــه کــودک در Edبــه 
مــدت چندســاعت مــورد مراقبــت 
قرارگیردتــا عالئــم ونشــانه هایــش 

بررســی شــود.

نتیجه گیری
اشــعه  از  اســکن  تــی  ســی  در 

ــل  ــن دلی ــه همی اســتفاده مــی کند،ب
بــرای کــودکان، خصوصــا نــوزادان 
خطــرات بیشــرتی بــه دنبــال دارد، 
چــرا کــه مغزشــان در حــال رشــد 
ذکــر  باشد.شــایان  مــی  تکامــل  و 
اســت فقــط  ســی تــی اســکن هــای 
را  بیشــرتی  غیــر رضوری خطــرات 
ــق  ــت طب ــد داش ــراه خواهن ــه هم ب
Uc davis،مطالعــه  گــزارش 
کــودکان  بیامرســتان  مــوردی 
ــای  ــیب ه ــرای اس ــتون ،ب بوس
  CT رس ضعیــف در کــودکان
نیــاز نیســت.فقط موضوعــی 
کــه بایــد رعایــت شــود، اینکــه 
ــن  ــا کمرتی ــکن ب ــی اس ــی ت س

دوز تابشــی انجــام شــود.
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طنزگرافی
سارا حاجی سلامنی-دانشجوی کارشناسی پیوسته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تربیز

شب هـای
       امتحـان

ای داد از عشقی که میگیرد قرارم را            
از درس خارج می کند سوی مدارم را

در جای جای جزوه هایم نقش می بندد
نامی که مدیون ام به او حال نزارم را

        
گاهی مدادم در میان درس می رقصد

تا او نگارد چشم زیبای نگارم را

ای کاش درسی بود با عنوان چشامنش
وه، من صدا میکردمش »استاد« یارم را

منطق میان امتحان جایز منی داند
این شعر و احساس و این احوال زارم را

ای کاش دل بر مهر او هرگز  منی بستم
این عشق آخر میربد صد اعتبارم را            
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فاطمه احمدی-دانشجوی کارشناسی پیوسته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز  

 

تاریــخ  علمــی  آزمایــش  بزرگرتیــن 
بــرش در مــرز فرانســه و ســوییس 
بــه  آغــاز شــد. ســاعت 12 ظهــر 
وقــت ایــران،  اتــاق کنــرتل شــتاب 
 LHC دهنــده حلقــوی رسن بــه نــام
ــران ســالهای دور و  ــان مدی کــه میزب
نزدیــک ایــن مجموعــه،  دانشــمندان 
و خربنــگاران بــود،  بــا توضیحــات 
ــود  ــی رسن،  کار خ ــر فعل ــاه مدی کوت
ــاه  را آغــاز کــرد. وی در ســخنان کوت
ــرای  ــی ب ــن روز را روز بزرگ ــود ای خ
رسن و شــتاب دهنــده LHC خوانــد. 
شــتاب دهنــده ای کــه بــا مشــارکت 
بیــش از 50 کشــور جهــان – از جملــه 
روزی  شــبانه  فعالیــت  و   – ایــران 
مــدت  در  دانشــمند  هــزار  چنــد 
ــن  ــت. ای ــده اس ــاخته ش ــال س 10 س
ــره ای  ــه شــکل دای ــده ب شــتاب دهن
غــول پیکــر در زیــر زمیــن و زیــر 
خــاک کشــورهای فرانســه و ســوییس 
ــط  ــه محی ــره ای ب ــذرد و دای ــی گ م
27 کیلومــرت را شــکل مــی دهــد. پــس 
از صحبتهــای ابتدایــی،  اولیــن باریکــه 
پروتــون وارد ایــن شــتاب دهنده شــد 
و مراحــل اول تنظیم مســیر را ســپری 
کــرد. در ایــن آزمایــش کــه از آن بــه 

آزمایــش مهبانــگ نــام مــی برنــد،  
ــت  ــا رسع ــون ب ــت دو پروت ــرار اس ق
قریــب بــه رسعــت نــور بــا هــم 

ــد. ــورد کنن برخ
فیزیکدانــان ذرات معتقدنــد در ایــن 
ــه  ــط اولی ــد رشای ــی توانن ــش م آزمای
شــکل گیــری عــامل بــر مبنــای نظریــه 
مهبانــگ را شــبیه ســازی کننــد. آنهــا 
ــوم  ــد میلیونی ــن چن ــد در ای امیدوارن
ثانیــه،  اتحــاد نیروهــای اصلــی،  ابعــاد 
اضافــی عــامل،  مــاده تاریــک،  ضــد 
مــاده و همینطــور بســیاری از ذرات 
بنیــادی ابتدایــی را آشــکار کننــد. 
ــا  ــد ب ــان امیدوارن ــیاری از محقق بس
ــش و تکــرار آن در  ــن آزمای انجــام ای
ماه هــا و ســالهای آینــده بــه رشایــط 
اولیــه کیهــان دســت یابنــد. همچنین 
بــا بررســی ذرات بنیــادی بتواننــد بــه 
ــود  ــه وج ــل ب ــه عام ــادی ک ذره بنی
آمــدن جــرم در مــواد مــی شــود 
پرو  ــژه  ایــن  کننــد.  پیــدا  دســت 
بــا هزینــه ای بیــش از 8 میلیــارد 
یــورو آغــاز شــده اســت و مهندســان 
از  بیــش  بســیار  را  آن  پیچیدگــی 
پیچیدگــی ماموریــت ســفر انســان 
بــه مــاه مــی داننــد. حســام الدین 

پــروژه  مســئولیت  کــه  ارفعــی 
همــکاری ایــران بــا رسن را بــر عهــده 
دارد، در گفــت و گــو بــا خربنــگار 
ایرنــا گفــت: از ســال ۲۰۰۱همــکاری   
پژوهشــگاه دانشــهای بنیــادی با مرکز 
ــور  ــا حض ــک رسن ب ــات فیزی تحقیق
ســه دانشــجوی ایرانــی آغــاز شــد 
ــد.  ــه ان ــرتا گرفت ــداد دک ــن تع ــه ای ک
در حــال حــارض چهــار دانشــجوی 
مختلــف  دانشــگاههای  از  ایرانــی 
ــد  ــز کار می کنن ــن مرک ــور در ای کش
و رفــت و آمــد پژوهشــگران بیــن 
مراکــز علمــی کشــور و رسان وجــود 
را،  ایــن آزمایــش علمــی  دارد. وی 
بزرگرتیــن کار علمــی بــرش بیــان کــرد 
کــه دانشــمندانی از متــام کشــورهای 
  .معتــرب جهــان در آن حضــور دارنــد  

اســتاد دانشــگاه صنعتــی رشیــف، 
همــکاری  دســتاورد  دربــاره 
دانشــمندان ایرانــی در ایــن طــرح 
عظیــم گفــت: مهمرتیــن دســتاورد 
ایــن همــکاری، رشیــک شــدن در 
کشــف علــم اســت. وی بــا بیــان 
اینکــه نــام دانشــمندان در تاریــخ 
رسن  مرکــز  در  گفــت:  می مانــد، 
کشــفیات بزرگــی انجــام می شــود 

بزرگرتین آزمایش 
علمی جهان)رسن(
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ــان  ــناخت جه ــی در راه ش و قدمهای
برداشــته می شــود. بــا این همــکاری، 
ــه فناوریهــای  ــر دســتیابی ب عــالوه ب
زیــادی، بــه مدیریــت پروژه هــای 
می کنیــم.  پیــدا  دسرتســی  کالن 
افــزود: در حــال حــارض،  ارفعــی، 
ــد،  ــر در رسن کار می کنن ــزاران نف ه
ــه ای از آن را  ــه گوش ــی ک کار عظیم
ــاره  ــا اش ــم. وی ب ــه ای ــز گرفت ــا نی م
ــه ســابقه درخشــان علمــی کشــور  ب
در گذشــته و اینکــه در ۵۰۰ســال   
اخیــر نقــش بزرگــی در جهــان علــم 
نداشــته ایــم، گفــت: ایــن همــکاری، 
جایــگاه مــا را در مجامــع علمــی 

می کنــد     .تثبیــت 

اســتاد دانشــگاه صنعتــی رشیــف، 
را  پژوهشــی  کارهــای  بودجــه 
ــز  ــران، ناچی ــگاه کشــور ای ــرای جای ب
ــان کــرد و افــزود: مــا یــک دهــم  بی
در  ایــم،  کــرده  خــرج  پاکســتان 
حالــی کــه پاکســتان، کشــور غنــی و 
ــا  ــه ب ــت. در مقایس ــدی نیس ثرومتن
ارمنســتان نیــز خیلــی کمــرت حضــور 
داریــم و کمــرت خــرج کــرده ایــم. 
ــدان ذرات  ــود فیزیک ــه خ ــی ک ارفع
بنیــادی و تئوریســین ایــن حــوزه 
اگــر  ســاخت:  اســت، خاطرنشــان 
باشــیم،  داشــته  کافــی  بودجــه 
ــا  ــادی در آنج ــروی زی ــم نی می توانی

ــد       ــت یابن ــطح دس     .س
پژوهشــگاه  پژوهشــی  معــاون 
ــر  ــد ب ــت: بای ــادی، گف ــهای بنی دانش
ــود  ــم و خ ــد کنی ــی تاکی ــم جهان عل
را بــا بقیــه دنیــا چــه کشــورهای 
کــه  کشــورهایی  چــه  و  پیرشفتــه 
بتازگــی توســعه یافتــه انــد، مقایســه 
صنعتــی  دانشــگاه  اســتاد  کنیــم. 
ــا در  ــور م ــرد: کش ــالم ک ــف، اع رشی
بخــش آشــکار ســاز کــه یــک میلیــارد 
دالر هزینــه آن شــده اســت، حضــور 
ایــن  داده هــای  دربــاره  وی  دارد. 
آزمایــش بــزرگ کــه حجــم بســیار 
حجــم  ایــن  گفــت  دارد،  زیــادی 
یــک  قابــل نگهــداری در  داده هــا 
ــک کشــور نیســت.  ــا ی آزمایشــگاه ی
ایــن داده هــا بایــد از طریــق خطوط 
مختلــف  کشــورهای  بــه  اینرتنــت 
ارســال شــود تــا در آنجــا تجزیــه 
علمــی  نتایــج  و  شــود  تحلیــل  و 
بدهــد. ایــن اطالعــات در وهلــه اول 
ــورهای    ــی در کش ــز علم ــه ۱۱مرک ب
ــورهای  ــود. کش ــف داده می ش مختل
طبقــه دوم، کامپیوترهــای ضعیــف 
تــری دارنــد کــه از آنجــا داده هــا 
ــال  ــوم ارس ــه س ــورهای طبق ــه کش ب
ــرد  ــدواری ک ــراز امی ــود. وی اب می ش
تــا پایــان امســال در طبقــه ســوم 
ــرتش  ــورت گس ــم و در ص ــرار گیری ق
شــبکه گریــد ، برخــورداری از حافظــه 
ــرف دو  ــت ظ ــای پررسع و کامپیوتره
یــا ســه ســال آینــده، خــود را بــه 
طبقــه دوم برســانیم و بتوانیــم نقــش 

ــم   ــا کنی ــرتی ایف   .مهم
اما رسن چیست؟کجاست؟       

مجموعــه  بزرگرتیــن   )CERN(رسن
آزمایشــگاهی دنیــا در زمینــه فیزیــک 
هســته  فیزیــک  و  بنیــادی  ذرات 
و  عظیــم  مجموعــه  اســت.این  ای 
منحــرص بفــرد در حاشــیه شــهر ژنــو 
در  و  میریــن  شــهر  در  ســوئیس 
مــرز مشــرتک فرانســه و ســوئیس 
 29 در  اســت.رسن  شــده  واقــع 

بــکار بگیریــم. وی ایــن آزمایشــگاه را 
آزمایشــگاه مشــرتکی توصیــف کــرد و 
بــا اشــاره بــه اینکــه هزینــه فعالیــت 
ابــراز  می پردازنــد،  اعضــا  را  آن 
امیــدواری کــرد درصــورت افزایــش 
ــن طــرح، گــروه  ــران در ای بودجــه ای
و  بگیــرد  شــکل  رسن  در  ایرانــی 
کارهایــی را در دســت بگیــرد و در 
مســایل علمــی صاحــب نظــر شــود. 
در حــال حــارض از پاکســتان حــدود   
۱۰۰نفــر   ۵۰نفــر و از ترکیــه بیــش از 
در رسن حضــور دارنــد. در حالــی 
ــه  ــی ب ــمندان ایران ــامر دانش ــه ش   ک
ــان  ــا بی ــد. وی ب ــم منی رس ــر ه ۱۰نف

اینکــه ایــن تحقیقــات کار تجربــی و 
ــا در  ــزود: م ــت، اف ــگاهی اس آزمایش
فیزیــک نظــری افــراد صاحــب نظــر 
داریــم، امــا متخصــص آزمایشــگاهی 
ــه در  ــرای آنک ــت: ب ــم. وی گف نداری
مجامــع علمــی جهــان نقــش داشــته 
باشــیم، بــه امکاناتــی از قبیــل ســفر 
راحــت و تشــکیل ســمینارهای متعدد 
بــرای رفــت و آمــد محققــان ایرانــی 
ــح  ــت. وی ترصی ــاز اس ــی نی و خارج
کــرد: اگــر کشــوری بخواهــد رهــربان 
علمــی جهانــی تربیــت کنــد، بایســتی 
ــا از  ــرد ت ــکار بگی ــادی را ب ــامر زی ش
بیــن آنهــا چنــد نفرشــان بــه ایــن 
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ســپتامرب ســال 1954 میــالدی توســط 
ــی تحقیقــات هســته  ســازمان اروپائ
ایــن  ای شــکل گرفتــه و در طــی 
توانســته  ســال  نزدیــک53  مــدت 
نقــش بســیار موثــری در رشــد و 
توســعه علــم فیزیــک داشــته باشــد.

تحقیقــات و آزمایشــها و پژوهشــهای 
انجــام شــده در ایــن مرکــز و کســب 
ــمندان  ــط دانش ــدد توس ــز متع جوای
ایــن مرکــز  و پژوهشــگران فعــال 
معتــرب علمــی دنیــا)از جملــه6 جایزه 

نوبــل( خــود نشــان از اهمیــت 
رسن در عرصــه تبــادالت علمی 

ــت ســوئیس  ــا دارد. دول دنی
بعنــوان پایــه گــذار اصلــی 
 11 همــراه  )بــه  رسن 

کشــور اروپائــی دیگــر(
ســال  پنجاهمیــن  در 
تاســیس رسن و بعنــوان 
هدیــه، مرکــزى بــه نــام 
»جهــان علــم و نوآورى« 

را کــه یــک مرکــز شــبکه 
اى جدیــد و نیــز مــکاىن 

ــدان  ــه من ــد عالق ــراى بازدی ب
ــدا  ــازمان اه ــن س ــه ای ــت، ب اس

ــرد.  ک
در ایــن مرکــز تحقیقــات فیزیــک 
کــه  بنیــادی  ذرات  و  ای  هســته 
»کشــف  آن  هــدف  مهمرتیــن 
جهان«تعریــف  مبــداء  رازهــاى 
شــده اســت هــم اینــک بیــش از 
3000 فیزیکــدان و مهنــدس بعنــوان 
هــای  زمینــه  در  مقیــم  کارکنــان 
آزمایشــگاهی  و  نظــری  مختلــف 
رسن  هســتند.در  بــکار  مشــغول 
ــمند  ــش از 6500 دانش ــن بی همچنی
از 500دانشــگاه از 80کشــور دنیــا 
ــدت  ــاه م ــای کوت ــورت بازدیده بص
بــه رسن مــی آینــد کــه خــود نشــان 
نظیــر  بــی  و  بــزرگ  از همــکاری 
ــگران  ــمندان و پژوهش ــی دانش علم
عرصــه علمــی جهــان دارد. بــه گفتــه 
و  علــوم  وزیــر  کالیــرب«  »چارلــز 

پژوهــش هــاى ســوئیس، در50 ســال 
ــى تحقیقــات  گذشــته ســازمان اروپای
هســته اى کانــون هامیــش و مالقــات 
دانشــمندان مختلــف جهــان با ریشــه 
هایــى از متامــى ملــت هــا، فرهنــگ 
ــوده اســت.  هــا، مذاهــب و اقــوام ب
کالیــرب در مراســم جشــن پنجاهمیــن 
ســالگرد تاســیس »رسن« گفــت: »در 
ایــن مرکــز مناقشــات و دشــمنى هاى 

به سیاىس 
هیــچ وجــه راه نــدارد و حکمفرمایــى 
ــت  ــده اس ــث ش ــه باع ــن روحی همی
ایــن ســازمان بتوانــد در چگونگــى 
ــبت  ــان نس ــر انس ــرى تفک ــکل گی ش
ــک  ــان کم ــاز جه ــت و آغ ــه طبیع ب
داشــته  اى  مالحظــه  قابــل  هــاى 

باشــد«. 
بــه جــز ســوئیس 11کشــور اروپائــی 
ــروژه رسن  ــیس پ ــه در تاس ــر ک دیگ
همــکاری داشــتند عبــارت بودنــد از: 
دامنارک،آملان،فرانــس بلژیــک، 

کبیر،ایتالیــا،  ه،یونان،بریتانیــای 
ســوئد. و  نــروژ  یوگســالوی،هلند، 

نیزکشــورهای  بعدهــا  البتــه  و 
-۱۹۶۱( اســپانیا   ،)۱۹۵۹( اطریــش 

پرتغــال   ،)۱۹۸۳ بعــد  و   ۱۹۶۸
لهســتان   ،)۱۹۹۱( فنالنــد   ،)۱۹۸۶(
 ،)۱۹۹۲( مجارســتان   ،)۱۹۹۱(
جمهــوری چــک )۱۹۹۳(، اســلوواکی 
بلغارســتان  رسانجــام  و   )۱۹۹۳(
ــد.  ــت آن درآمدن ــه عضوی )۱۹۹۹( ب
ــی اداره  ــای اصل ــورها اعض ــن کش ای
لحــاظ  از  و  هســتند  رسن  کننــده 
اداری-مالــی تامیــن کننــده عمــده 
هزینــه هــای مالــی رسن هســتند.

حداقــل  ســالیانه  کشــورها  ایــن 
5میلیــون  بــر  بالــغ  مبلغــی 
ــه  ــد ک ــورو پرداخــت میکنن ی
از  بســیاری  البتــه  صــد 
عــالوه  کشــورها  ایــن 
حداقــل  مبلــغ  بــر 
ــه  ــت هزین ــوق جه ف
از  بســیاری  هــای 
رسن  هــای  پــروژه 
مســتقیم  بصــورت 
مســتقیم  غیــر  و 
مبالــغ دیگــری در نظــر 
میگیرنــد مثــل آملــان و 
ــرای  ــا تاکنــون فقــط ب ایتالی
رسن  هــای  پــروژه  از  یکــی 
بــه اســم )LHC( تاکنــون بیــش 
از300میلیــون یــورو هزینــه کــرده 

انــد. 
محض اطاع 

کنونــی  برنامــه  بزرگرتیــن 
ــات گوناگــون  ــر تحقیق رسن،عــالوه ب
ای  هســته  فیزیــک  زمینــه  در 
پــروزه  بنیادی،اجــرای  ذرات  و 
 LHC )Large Hadron بــزرگ 
ابرتصــادم  هــامن«  یــا   )Collider
بعنــوان  کــه  هادروىن«اســت  گــر 
ــان  ــی جه ــروژه تحقیقات ــن پ بزرگرتی
گــر  ابرتصــادم  میشــود.  شــناخته 
ــده ذرات  هــادرون یــک شــتاب دهن
بــا انــرژى و پیچیدگــى ىب نظیــر و ىب 
ســابقه اســت کــه نتیجــه آن همکارى 
و مشــارکت جهــاىن براى آشکارســازى 
بخــش جدیــد پنهــاىن از حقیقــت 
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کشــورهای  از  دوم  دســته  اســت. 
رسن،شــش  در  کننــده  مشــارکت 
و  آمریکا،روســیه،ژاپن،ترکیه  کشــور 
هندهســتند کــه بعنــوان ناظــر در 
ســازمان تحقیقــات هســته ای رسن 
هــم  کشــورها  دارند.ایــن  حضــور 
ــی در انجــام  ســهم و مشــارکت فعال
و  رسن  تحقیقاتــی  هــای  پــروژه 
همچنیــن در تامیــن هزینــه هــای 
ــرای  ــزات رسن دارند.ب ــی و تجهی مال
مثــال تاکنــون ایــاالت متحــده رقمــی 
بالــغ بــر یــک میلیــارد دالر بــرای 
ــت.  ــرده اس ــه ک ــروژه LHC هزین پ
از کشــورهای  امــا دســته ســوم  و 
مشــارکت کننــده در رسن،کشــورهای 
اروپائــی  ســازمان  عضــو  غیــر 
تحقیقــات هســته ای هســتند کــه 
در برنامــه هــای مختلــف تحقیقاتــی 
رسن مشــارکت دارند.ایــن دســته کــه 
ــد از:  ــت عبارتن ــور اس ــامل 26کش ش

الجزایر،آرژانتین،ارمنستان،آذربایجان
،بالروس،برزیل،چین،کانادا،کرواسی،قب

رس،استونی،گرجستان،ایسلند، 
ایرلند،مکزیک،مراکش،پاکستان،پرو

،رومانی،رصبستان،اسلونی،آفریقای 
جنوبی،تایوان،اوکرایــن  جنوبی،کــره 

ــران.  و ای
ایــن کشــورها بســته بــه توانائــی 
هــای علمــی و تحقیقاتــی خــود مــی 
تواننــد در پــروژه های آزمایشــگاهی 
ــد.در  و نظــری رسن رشکــت مــی کنن
ایــن  بهــره  تریــن  حقیقت،عمــده 
ــا رسن،متــاس  کشــورها از همــکاری ب
نزدیــک و خــارج از محدودیــت هــای 
تکنولــوژی  بــا  متــداول )سیاســی( 
بــی  و  مســتقیم  کســب  و  نویــن 
واســطه دانــش علمــی و فنــی اســت. 
ایــران  رســمی  عضویــت  از  بعــد 
و  میــالدی  ســال2001  در  رسن  در 
ــروژه  ــه پ ــا رسن در زمین همــکاری ب
تامیــن  و  ســاخت  و   LHC بــزرگ
قطعاتــی از ایــن پــروژه هــم اینــک 
هفــت پژوهشــگر و ســه دانشــجو 

ــک ذرات  ــه فیزی ــرتا در زمین دوره دک
بنیــادی در رسن مشــغول پژوهــش و 
تحقیقــات هســتند و همچنیــن قــرار 
اســت دو دانشــجوی دیگــردوره دکرتا 
بــه ایــن جمــع اضافــه شــود.الزم بــه 
ــرادی  ــه مشــارکت انف ــر اســت ک ذک
فیزیکدانــان ایرانــی در رسن بــه قبــل 
ــش  ــردد. پی ــی گ ــر م از ســال2000 ب
ــه  ــتابدهنده خوش ــاره ش ــن درب از ای
هــای پروتونــی LHC بــا محیطــی 
بالــغ بــر 27 کیلومــرت بــه مختــرص 
گفتــه شــد کــه بزرگرتیــن پــروژه 
تحقیقاتــی جهــان بــه شــامر میــرود.

ــاخت دو  ــروژه LHC س ــدف از پ ه
پــر انــرژی پروتونــی بــا انــرژی بیــش 
برخــورد  بــا  کــه  اســت   7  Tev از 
دادن ایــن دو پرتــو و آشکارســازی 
برهمکنــش  ایــن  از  حاصــل  ذرات 
ــواد و ذرات  ــی م ــا ســاختار درون آنه
بنیــادی ســازنده آنهــا شــناخته شــود.

پــروژه LHC بــا بودجــه ای بالــغ 
بــر شــش میلیــارد دالر از ســال1995 
رشوع شــده و راه اندازی آن و رشوع 
ــای  ــرای انته ــه ب ــهای مربوط آزمایش
ســال 2007 پیــش بینــی شــده اســت. 
هزینــه  کــه  بدانیــد  نیســت  بــد 
ســاختامنی کــه ایــن شــتابدهنده در 
ــر 500  ــغ ب ــود بال ــی ش ــب م آن نص
میلیــون فرانــک ســوئیس اســت و 
ــه  ــه هزین ــود ک ــی ش ــی م ــش بین پی
متــام  انجــام  از  بعــد  آن  نهائــی 
مقدمــات و آزمایشــات در نهایــت 
بالــغ بــر 10میلیــارد یــورو شــود.

ــات بیشــرت از ســاختار و نحــوه  جزئی
کار LHC موضوعــی نیســت کــه مــا 
ــم  ــال آن باشــیم بلکــه میخواهی بدنب
نقــش و فعالیــت ایــران را در ســاخت 
ایــن پــروژه عظیــم تحقیقاتــی جهان 

ــم.  ــرار دهی ــی ق ــورد بررس م
قبــل از هــر چیــزی الزم اســت بدانید 
LHC،چهــار  پــروژه  بــرای  کــه 
آزمایــش بــزرگ بــا آشکارســازهای 
ــت  ــده اس ــی ش ــاد طراح ــیار زی بس

دو  تالقــی  محــل  چهــار  در  کــه 
پرتــو پروتونــی قرارگرفتــه اند.ایــن 

از:  عبارتنــد  آزمایشــها 
 LHCB-ALICE-CMS-ATLAS

هــر کــدام از ایــن آزمایــش هــای 
چهارگانــه شــامل مجموعــه عظیمــی 
ــه کار ســاخت  از آشکارسازهاســت ک
تحقیقاتــی  مراکــز  توســط  آنهــا 
رشکــت  و  دانشــگاهها  و  مختلــف 
رسارس  در  صنعتــی  بــزرگ  هــای 

جهــان در حــال اجراســت. 
 CMS )Compact Muon آزمایــش
ــش  ــار آزمای ــی از چه Solenoid( یک
بــزرگ پــروژه LHC اســت.همکاری 
ایــران در ایــن آزمایــش در اولیــن 
ــا ســاخت قســمتی مکانیکــی  قــدم ب
عنوان«میــز  بــا   CMS آزمایــش  از 
 HF نگهدارنــده ایــن آشــکار ســاز
پوشــاننده  ای  اســتوانه  و محفظــه 
آن«و بــا نظــارت مهندســان رسن و 
بــا انتقــال دانــش فنــی مربوطــه بــه 
ــوان مجــری  ــو اراک بعن رشکــت هپک
ایــن آزمایــش بــه انجــام رســید. ایــن 
ــه وزن  ــی ب ــد قطعات ــد بتوان ــز بای می
حــدود 200 تــا 300 تــن را تحمل کند 
ــه میلیمــرتی  ــا فاصل کــه اجــزای آن ب
از یکدیگــر بــاز و بســته مــی شــوند. 
ایــن میــز در حقیقــت یــک دســتگاه 
مکانیکــی بــا تولرانــس بســیار بــاال به 
ــه ســاخت  شــامر مــی رود کــه هزین
آن نیــز برعهــده ایــران اســت.)مبلغی 
بالــغ بــر 600 میلیــون تومــان( دکــرت 
محمــد محمــدی، متخصــص فیزیــک 
گــروه  رسپرســت  و  بنیــادی  ذرات 
ســازنده شــتاب دهنــده رسن در ژنــو، 
کــه از طــرف دانشــگاه فلوریــدا ایــن 
مأموریــت را عهــده دار شــده اســت 
گوید:»بــرای  مــی  زمینــه  ایــن  در 
ایــران، موضــوع اصلــی فعالیــت های 
پژوهشــی از ایــن قبیــل، دســتیابی به 
منافــع اقتصــادی آنــی نیســت، بلکــه 
منفعــت اصلــی، دســتاوردهای علمی 
اســت کــه از طریــق مشــارکت در 
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یــک پــروژه علمــی بیــن املللــی، آن 
هــم در باالتریــن ســطح پژوهــش در 
حــوزه فیزیــک ذرات بنیــادی نصیــب 

کشــورمان مــی شــود.« 
همچنیــن بــرای آزمایــش CMS چهار 
 RPC الیــه مختلف از آشکارســازهای
ــتوانه آن  ــی اس در دو قســمت انتهائ
در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه 
ــرای ســال2007  ــه آن ب ــد ســه الی بای
میــالدی و الیــه چهــارم بــرای آزمایش 
ســال2010 آمــاده باشــند.در ســاخت 
کشــور  چهــار   CMSهــای  PRC
ــن و پاکســتان  ــره جنوبی،چی ایتالیا،ک
همــکاری میکننــد.در مــورد ســاخت 
ــارم PRC هــایCMS هــم  ــه چه الی
هند،ایران،کــره  کشــورهای  اکنــون 
ــرای  ــی ب ــغول بررس ــتان مش و پاکس
در  و  هســتند  مســئولیت  قبــول 
ــا  ــور ایتالی ــکاری کش ــا هم ــت ب نهای
صــورت  شــد.در  خواهــد  انجــام 
موفقیــت ایران در کســب مســئولیت 
چهــارم الیــه  RPCهــای  ســاخت 

ــروژه  ــور،این پ ــل کش CMS در داخ
اولیــن مشــارکت آزمایشــگاهی ایــران 

بیــن  بــزرگ  آزمایشــگاه  یــک  در 
ــود.  ــد ب ــی خواه امللل

در انتهــا الزم بــه یــادآوری اســت 
موفقیــت  مشــارکت  بدنبــال  کــه 
 CMS در  ایــران  ابتدائــی  آمیــز 
بــه  نیــز  را   )grid(تــور پــروژه 
ــز  ــران و رسن نی ــکاری ای ــوارد هم م
میتــوان اضافــه کــرد.در بــاب معرفــی 
مختــرصی از پــروژه تــور)grid( بایــد 
ــرای  گفــت کــه هامنطــور کــه وب ب
بــه اشــرتاک گــذاردن اطالعــات در 
اینرتنــت اســت،تور یــک رسویــس نرم 
ــذاردن  ــرتاک گ ــه اش ــرای ب ــزاری ب اف
تــوان محاســباتی و فضــای ذخیــره 
ــن کامپیوترهــای متصــل  ــا بی داده ه
بــه اینرتنــت اســت و هــدف نهائی از 
آن ایجــاد یــک شــبکه وســیع جهانــی 

محاســباتی و اطالعاتــی اســت. 
منابــع  از  نوشــتار  ایــن  تهیــه  در 
اطــالع  پایگاههــای  و  مطالعاتــی 
پدیا،روزنامــه  ویکــی  رســانی 
رشق،ســایت رســمی مرکــز تحقیقاتــی 
خربنامــه  و  اینرتنتــی  رسن،پایــگاه 
فیزیــک  تحقیقــات  داخلــی مرکــز 

ــران)IPM( اســتفاده شــده  نظــری ای
اســت. 

آیــا بــرش بــه »ذره الهــی« دســت 
ــد؟ ــی یاب م

بزرگرتیــن و گرانرتیــن آزمایــش علمی 
بــرش در آزمایشــگاه »رسن« در مــرز 
 92 عمــق  در  فرانســه  و  ســوئیس 
ــن  ــت. درای ــام گرف ــن انج ــرتی زمی م
ــم را  ــته ات ــا هس ــون ی ــش پروت آزمای
در تونلهایــی بــه نــام شــتاب دهنــده 
تــا 99.99 درصــد رسعــت نــور در دو 
جهــت مختلــف بــه حرکــت در مــی 
آورنــد تــا ببیننــد از برخــورد ایــن 
پروتونهــا بــا یکدیگــر، ذره ای بــه نــام 
»هیگــز بوســون« موســوم بــه ذره 
الهــی بوجــود مــی آیــد یــا نــه. بــرای 
ــون  ــه 600 میلی ــن کار در هــر ثانی ای
برخــورد  یکدیگــر  بــه  پروتــون 
مــی کننــد و گرمایــی کــه از ایــن 
برخوردهــا ایجــاد مــی شــود صــد 
ــر دمــای خورشــید اســت.  هــزار براب
اگــر در ایــن آزمایــش ذره »هیگــز 
درســتی  شــود  تولیــد  بوســون« 
نظریــه »مهبانــگ« یــا »بیــگ بنــگ« 
دربــاره پیدایــش عــامل ثابــت مــی 
ــگ  ــه مهبان ــاس نظری ــر اس ــود. ب ش
،عــامل هســتی 13.7 میلیــارد ســال 
کوچــک  جرمــی  انفجــار  از  پیــش 
ایــن  در  اگــر  اســت.  شــده  آغــاز 
آزمایــش ذره »هیگــز بوســون« پدیــد 
نیایــد دانشــمندان بایــد درنظریــه 
ایــن  کننــد.  بازنگــری  مهبانــگ 
آزمایــش هیجــان عظیمــی در جوامــع 
ــج آن  ــه و نتای ــا برانگیخت ــی دنی علم
کــه در یــک تــا 2 ســال آینــده روشــن 
ــیاری را  ــهای بس ــد پرسش ــد ش خواه
ــش و  ــا گران ــه ی ــاده، جاذب ــاره م درب
مــاده ســیاه پاســخ خواهــد داد. رضــا 
ــگاه  ــک دانش ــتاد فیزی ــوری، اس منص
تلویزیــون  بــه  رشیــف  صنعتــی 
دولتــی گفــت ایــران از ســال1380 بــا 
ایــن پــروژه همــکاری کــرده اســت. 
بــه گفتــه او دانشــجویان و اســتادان 
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ــی در شــبیه ســازی هــا رشکــت  ایران
شــتاب  از  قطعاتــی  و  انــد  کــرده 
شــده  ســاخته  ایــران  در  دهنــده 

ــت. اس
ــان نامــه  ــار دانشــجوی دکــرتا پای چه
خــود را در ایــن شــتابدهنده گذرانده 
انــد و هــم اکنــون هم دو دانشــجوی 
ــن شــتابدهنده حضــور  ــی در ای ایران
ــن آزمایــش  ــه نظــر شــام ای ــد. ب دارن
چــه تاثیــری بــر نگــرش بــرش بــه 
عــامل هســتی دارد؟ آیــا مشــارکت 
ایــران را در ایــن پــروژه پیرشفتــی 
دانیــد؟  مــی  ایــران  بــرای  علمــی 
نــگاه  آیــا مالحظــات مذهبــی در 
ــر  ــش تاثی ــن آزمای ــج ای ــه نتای شــام ب
 Largeقیامــت ؟ مــی گــذارد؟ روز 
نــام  بــه  کــه   ،Hadron Collider
»برخــورد دهنــده هادرونــی بــزرگ« 
بــه فارســی ترجمــه شــده اســت، 
ــرای برخــی حکــم ماشــین قیامــت  ب
را پیــدا کــرده اســت. . ایــن برخــورد 
دهنــده یــا بــه عبــارت دیگــر »شــتاب 
دهنــده ذره ای« در حقیقــت یــک 
آزمایشــگاه فیزیــک اســت شــامل 
یــک تونــل ۲۶ کیلومــرتی کــه در زیــر 
زمیــن ســاخته شــده اســت . در ایــن 
ــم )ذرات  ــرت از ات ــل ذرات کوچک تون
ــرت آوری  ــای حی ــا رسعته ــادی( ت بنی
نزدیــک بــه رسعــت نــور شــتاب داده 
میشــوند تــا پــس از جمــع کــردن 
حــدود ۱۴ تریلیــون الکــرتون ولــت* 

ــد .  ــا هــم برخــورد کنن ــرژی، ب ان
بــا دنبــال کــردن و مطالعــه ایــن 
برخوردهــا و نتایــج حاصــل از آن، 

فیزیــک دانــان امیدوارنــد بــه ارساری 
از دنیــای زیــر امتــی دســت یابنــد 
و  از چشــم  را  تاکنــون خــود  کــه 
ــان  ــان پنه ــای آن ــن ه ــزار و دوربی اب
نگــه داشــته اســت. برخــورد دهنــده 
 Large Hadron( هادرونــی بــزرگ
ــه ســازمان  ــق ب ــه متعل Collider( ک
هســته ای  پژوهش هــای  اروپایــی 
)رسن( میباشــد، در اعــامق پنجــاه تــا 
ــن،  ــرتی زمی ــج م ــاد و پن صــد و هفت
نزدیــک شــهر ژنــو در ناحیــه مــرزی 
ســوئیس و فرانســه بنــا شــده اســت، 
و بــه علــت انــدازه بزرگ آن، بخشــی 
از آن در خــاک فرانســه و بخشــی 
دیگــر در ســوئیس قــرار گرفتــه. ســیر 
تکمیــل پــروژه ایــن برخــورد دهنــده 
از ایــده بــه عمــل بیــش از دو دهــه 
طــول کشــیده اســت، امــا رس انجــام 
)دهــم  آینــده  شــنبه  چهــار  در 
ســپتامرب( قــرار اســت تــا بــرای اولیــن 
بــار ایــن ماشــین غــول پیکــر بــه راه 

ــود .  ــه ش انداخت
ــرای  ــه ب ــی ک ــن اهداف ــی از اولی یک
ایــن شــتاب دهنــده بــزرگ در نظــر 
مطالعــه  و  تولیــد  شــده،  گرفتــه 
برخوردهــای بنیادینــی اســت کــه 
مشــابه  فیزیکدانــان  عقیــده  بــه 
ــات  ــه در لحظ ــه ک ــا آنچ ــتند ب هس
ــار  ــا انفج ــات، ی ــن رشوع کائن آغازی
 )Big Bang بنــگ،  )بیــگ  بــزرگ 
ــه  ــا، اگرچ ــت. ام ــاده اس ــاق افت اتف
دانشــمندان و عالقــه مندان بســیاری 
ــا  ــا ب ــار دنی ــه و کن ــا و گوش در اروپ
ــادن  ــه راه افت ــار ب ــراری در انتظ بیق
و  بــزرگ  دهنــده  برخــورد  ایــن 
رشوع بــه آزمایشــهای مختلــف بــرای 
میباشــند،  بنیــادی  ذرات  مطالعــه 
ــادن  ــه راه افت خــرب آمــاده شــدن و ب
عنقریــب ایــن دســتگاه عــده دیگــری 
را در وحشــتی عمیــق فــرو بــرده 
ــن  اســت : وحشــت روز قیامــت . ای
ــمندان  ــامل دانش ــه ش ــروه دوم ک گ
عقیــده  میباشــد،  عــادی  مــردم  و 

ــر  ــده پ ــتاب دهن ــن ش ــه ای ــد ک دارن
قــدرت ممکــن اســت قــادر باشــد 
تــا خطــرات جــدی بــرای زمیــن و 
ــد  ــد، و میگوین ــاد کن ــاکنانش ایج س
ــه  ــادر ب ــی ق ــم کنون ــه عل ــا ک از آنج
پیشــگوئی کامــل نتایــج ممکنــه از 
چنیــن برخوردهــای قدرمتنــد بنیــادی 
را نــدارد، بایســتی هرگونــه قدمــی 
ــود  ــته ش ــراوان برداش ــاط ف ــا احتی ب
. یکــی از خطــر هائــی کــه ایــن 
گــروه گوشــزد کــرده انــد میتوانــد 
توســط شــتاب دهنــده بــزرگ ایجــاد 
ــیاه  ــای س ــره ه ــی از حف ــود، ناش ش
میکروســکپی اســت کــه محققــان 
ــده  ــتاب دهن ــن ش ــد ای ــده دارن عقی

ــت. ــد اس ــه تولی ــادر ب ق
ایــن  مســئول  محققــان  اگرچــه 
ــر  ــب دانشــمندان دیگ ــروژه و اغل پ
معتقدنــد ایــن حفــره هــای ســیاه 
ــان  ــادی آنچن ــز در ابع ــدار و نی ناپای
منیتواننــد  کــه  هســتند  کوچــک 
خطــری بــه حســاب بیاینــد، ایــن 
ــه  ــد ک ــار داده ان ــر اخط ــروه دیگ گ
حتــی اگــر حفــره هــای ســیاه حاصــل 
شــتاب  ایــن  در  ذرات  برخــورد  از 
ابعــادی  ابتــدا  در  بــزرگ  دهنــده 
بــاز  باشــند،  داشــته  میکروســکپی 
ــره  ــه حف ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ای
ــر در  ــا یکدیگ ــکپی ب ــای میکروس ه
هــم آمیزنــد و در نتیجــه بــه انــدازه 
گردنــد  مانــدگار  و  بــزرگ  کافــی 
ــدن  ــه بلعی ــاز ب ــا آغ ــد ب ــه بتوانن ک
»مــاده« اطــراف خــود خطــری جــدی 
ــن  ــد. ای ــن ایجــاد کنن ــرای کــره زمی ب
دانشــمندان بــا آغــاز بــه کار برخــورد 
دهنــده بــزرگ مخالفــت کــرده انــد، 
و اخطــار خــود را در قالــب شــکایتی 
بــه دادگاه فــدرال امریــکا بــرده انــد. 
آنــان در پــی آننــد کــه آغــاز بــه کار 
برخــورد دهنــده بــزرگ را تــا زمانــی 
کــه از بــی خطــر بــودن نتایــج ان 
اطمینــان حاصــل شــده باشــد بــه 

تعویــق بیاندازنــد .
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ESFJ
حسین فضیلت پور-دانشجوی کارشناسی پیوسته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز  

ویژگیهای شخصیتی
خونگــرم،  اشــخاصی  ESFJهــا 
معارشتــی، دوســتانه و همــدل بــوده 
ــه طــور واقعــی و  ــد ب و مــی خواهن
عملــی بــه دیگــران کمــک کننــد. 
ــود  ــط خ ــرای رواب ــه ب ــی ک از آنجای
ــل  ــراوان قائ ــت ف ــران اهمی ــا دیگ ب
حســن  کســب  بــرای  هســتند، 
شــهرت تــالش مــی کننــد و میــل بــه 
راضــی کــردن دیگــران دارنــد. در 
ــگاه خــود در  ــا نگــران جای واقــع آنه
جامعــه هســتند. ایــن اشــخاص زیــاد 
حــرف مــی زننــد و خواهــان روابــط 
هامهنــگ بــا دیگــران هســتند و بــه 
ســختی تــالش مــی کننــد کــه بــه ایــن 
هامهنگــی دســت پیــدا کننــد. در 
واقــع آنــان از هــر کــس یــا هــر چیــز 
ــو  ــوان الگ ــه عن ــد، ب ــان بیای خوشش

ــد.  ــی کنن ــی م ــران معرف ــه دیگ ب
و  هســتند  اجتامعــی  شــدت  بــه 
وقتــی از دیگــران فاصلــه مــی گیرنــد، 
بــی قــرار مــی شــوند. متایــل بــه 
ــام  ــرای انج ــران ب ــا دیگ ــکاری ب هم
ــد،  ــه موقــع وظایــف دارن ــق و ب دقی
ــه دیگــران توجــه  ــه نیازهــای روزان ب
ــاخنت  ــرآورده س ــعی در ب ــرده و س ک

بــه  زیــادی  اهمیــت  و  دارنــد  آن 
ــودن  احساســات دیگــران و راضــی ب
آنهــا مــی دهنــد. آنــان بــه نیازهــای 
دیگــران بیــش از نیازهــای خــود بهــا 
مــی دهنــد. دوســت دارنــد کــه مورد 
ــکر و  ــان تش ــند و از کارش ــاز باش نی

ــود.  ــی ش قدردان
بیــن  واقــع  و  عملگــرا  ESFJهــا 
واقعیتهــا  و  حقایــق  بــه  هســتند، 
بهــا مــی دهنــد و اشــخاصی ســازمان 
و  حقایــق  بــه  هســتند.  یافتــه 
ــره  ــرده و در خاط ــه ک ــات توج جزئی
خــود نگــه مــی دارنــد. آنــان براســاس 
ــانی  ــا کس ــود ی ــخصی خ ــارب ش تج
ــد، برنامــه  ــا اعتــامد دارن ــه آنه کــه ب
ریــزی مــی کننــد. بــا محیــط فیزیکــی 
دوســت  و  بــوده  متــاس  در  خــود 

ــند.  ــال باش ــا و فع ــه پوی ــد ک دارن
ــیار  ــا هوش ــه ESFJه ــت ک از آن جه
ــر  ــنتی هســتند، مســؤولیت پذی و س
تعهــدات  بــه وظایــف و  و  بــوده 
خــود پایبنــد باقــی مــی ماننــد. بــرای 
خــود و دیگــران بایدهــا و نبایدهــای 
ــه نهادهــای  ــان ب ــد. آن ــی دارن فراوان
عالقمنــد  و  داده  بهــا  اجتامعــی 
بــه عضویــت فعــال در نهادهــا و 

ــد.  ــف ان ســازمانهای اجتامعــی مختل
ــم  ــا مه ــرای آنه ــی ب ــط اجتامع رواب
تلقــی مــی شــود و از ایــن رو روابــط 
و  خــوب  اجتامعــی  پیوندهــای  و 
قــوی دارنــد. ســعی مــی کننــد بــرای 
ــدی صــورت  اشــخاص دیگــر کار مفی
بدهنــد و بــه خصــوص در مواقــع 
ــک  ــا کم ــه آنه ــواری ب ــختی و دش س
کننــد. وفــاداری حتــی در مســائل 
تیــپ  ایــن  جزئــی از خصوصیــات 

ــت. ــخصیتی اس ش
نقاط ضعف شخصیتی

بــه  اشــخاص  ایــن  کــه  آنجــا  از 
مــی  فــراوان  بهــای  هامهنگــی 
دهنــد، از تضــاد و اختــالف دوری 
مــی جوینــد، حتــی اگــر بســیاری 
از مســائل، حــل نشــده رس جــای 
تیــپ  ایــن  مباننــد.  باقــی  خــود 
ــه  ــبت ب ــی نس ــخصیتی در مواقع ش
بــه  نقطــه نظرهــای کســانی کــه 
ــش از  ــد بی ــد، تأکی ــه دارن ــا توج آنه
انــدازه مــی ورزنــد. ممکــن اســت در 
ــا  ــوار واقعیته ــخت و دش ــط س رشای
ــه  ــد ک ــد بیاموزن ــان بای ــد. آن را نبینن
ــورد  ــات برخ ــات و اختالف ــا تعارض ب
صادقانــه داشــته باشــند و بداننــد 
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کــه  احساســاتی  خاطــر  بــه  کــه 
نســبت بــه دیگــران دارنــد، حتــی 
در دشــوارترین موقعیــت هــا مــی 
تواننــد خوشــایند ظاهــر گردنــد. 
ــخصی  ــای ش ــب نیازه ــا اغل ESFJه
ــرا  ــد، زی ــی انگارن ــده م خــود را نادی
مــی خواهنــد هر طــور شــده دیگران 
را راضــی کننــد. بــرای آنهــا پاســخ نــه 
اســت.  دشــوار  دیگــران  بــه  دادن 
کمــرت تقاضــای کمــک مــی کننــد، زیرا 
منــی خواهنــد کــه دیگــران احیانــاً بــا 
احساســی ناخوشــایند روبــرو گردنــد. 
بــرای آنــان قبــول انتقــادات ســازنده 
ــه  ــائل را ب ــرا مس ــت، زی ــوار اس دش
شــدت شــخصی ارزیابــی مــی کننــد. 
آنهــا وقتــی منــی تواننــد تغییــری در 
ــی  ــد ناراحــت م ــی خــود بدهن زندگ
شــوند. ایــن اشــخاص بایــد قدمــی از 
ــا  ــد و ب ــه بگیرن ــود فاصل ــائل خ مس
عینیــت بیشــرتی بــه آن نــگاه کننــد. 
بــرای  خــود  تــالش  در  ESFJهــا 
ــتور  ــران، گاه دس ــردن دیگ ــی ک راض
مــی دهنــد و ایــن ممکــن اســت آنهــا 
را بــه لحــاظ رفتــاری یــک رئیــس 
معرفــی کنــد. از ایــن رو بهــرت اســت 
کــه ایــن اشــخاص کمــی صــرب کننــد 
ــان  ــه کمــک آن ــا اصــال ب ــد آی و ببینن
نیــازی وجــود دارد یــا نــه. ایــن تیــپ 
شــخصیتی بایــد قضــاوت هــای خــود 
را دربــاره مســائل بــه عقــب بینــدازد 
تــا بتوانــد تصمیــامت بهــرتی بگیــرد.

روابط با دیگران
کار  مالحظــه  و  دلســوز  مهربــان، 

. هســتند
متایل زیادی به حرف زدن دارند.

بــه بهرتیــن کیفیــات اشــخاص توجــه 
ــورد  ــخاص م ــار اش ــد و رفت ــی کنن م
نظــر خــود را آرمــان ســازی مــی 

ــد. کنن
دهنــد.  مــی  بهــا  بــه هامهنگــی 
ــن  ــی توهی ــه کس ــد ب ــت ندارن دوس
کننــد یــا اشــخاص را از خــود ناامیــد 

ــازند. س

ممکــن اســت قــدر نشــناس بــه نظــر 
. برسند

دوســت دارنــد کــه بــه شــدت مــورد 
ــوند  ــد ش ــد، تایی ــرار بگیرن توجــه ق
و بــه خاطــر کارهایــی کــه بــرای 
ــد و  ــورد تایی ــد، م ــی کنن ــران م دیگ

ــوند. ــع ش ــین واق تحس
ــند،  ــاز باش ــورد نی ــد م ــت دارن دوس

مراقبــت  کار  در  امــا 
ــر  ــران زی ــردن از دیگ ک
فشــار قــرار مــی گیرند.

ــی از  ــد کس ــر بفهمن اگ
مــی  انتقــاد  کارشــان 
اســت  ممکــن  کنــد، 
کســل  و  افــرده 
ــا دیگــران را  شــوند و ی

مناینــد. رسزنــش 
دوســت دارنــد ســنتها و 
ــده  آداب و رســوم را زن

نگهدارنــد.
بــی  تواننــد  مــی 
انعطــاف، ســختگیر و 
خــود مــدار باشــند و از 
کســانی کــه نظراتشــان 
میــان  در  آنهــا  بــا  را 
انتقــاد  منــی گذارنــد، 

مناینــد.
در محل کار

و  هوشــیار  و  آگاه 
ســازمان یافتــه هســتند 
انجــام  را  کارشــان  و 

دهنــد. مــی 
دوســت دارنــد کارشــان 
ــده و  ــزی ش ــه ری برنام

ــد. ــه حالــت روزمــره درآی ب
بــه جزئیــات بهــا مــی دهنــد. دقــت 
ــی  ــا کارای ــز ب ــه چی ــد هم ــی کنن م

ــود. ــام ش انج
هســتند.  خوبــی  گــروه  بازیگــران 
دوســت دارنــد همــه افــرادی کــه 
ــان همــکار هســتند، در شــامر  ــا آن ب

باشــند. دوستانشــان 
ــا  ــری ه ــم گی ــد تصمی ــت دارن دوس

منــی  امــا  شــوند.  انجــام  رسیعــا 
خواهنــد کــه همــه تصمیــامت را 

بگیرنــد. خودشــان 
و  بــوده  تعــاون  و  کمــک  اهــل 
خدمــت گــذار هســتند و دوســت 
دارنــد بــه دیگــران کمــک کننــد.

دوســت ندارنــد بــر اســاس باورهــای 
نظــری و فلســفی تصمیــم گیــری 

ــد. کنن
و  گــرم  دیگــران  بــا  برخــورد  در 

هســتند. صمیمــی 
بســیار معارشتــی هســتند و دوســت 
ــه  ــد ک ــام دهن ــی انج ــد کارهای دارن
دیگــران در آن حضور داشــته باشــند.

دوســت دارنــد در محیطــی عــاری 
از تضــاد و تنــش کار کننــد. دوســت 
ــا  ــد ت ــران کمــک کنن ــه دیگ ــد ب دارن
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بــه شــکلی هامهنــگ بــه ســمت 
هــدف مشــرتک خــود حرکــت کننــد.

خواهــان مشــاغل مدیریتــی نیســتند، 
ــا  ــه آنه ــا را ب ــن مقامه ــی ای ــا وقت ام
بدهنــد، از خــود اهتــامم فــراوان بــه 

خــرج مــی دهنــد.
بــه مقامــات بــاال دســت احــرتام مــی 
گذارنــد و معتقدنــد کــه دیگــران هم 

بایــد بــه مقامــات احــرتام بگذارنــد.
نقاط قوت كاری

1. قاطعیت
2. احساس مسؤولیت زیاد
3. مهارتهای سازمانی قوی

4. انــرژی زیــاد و میــل بــه انجــام 
ــا کاره

5. همکاری با دیگران
6. دیــدگاه واقــع بینانــه و توجــه بــه 

جزئیــات
7. عالقــه منــدی و توجــه بــه دیگــران 

همــراه بــا تاییــد رفتــار خــوب آنهــا
8. توانایی حفظ سنتهای سازمان

9. وفاداری و توجه به ارزشها
10. رعایت رویه ها و مقررات

11. نقاط ضعف كاری
12. حساســیت داشــنت بــه انتقــادات 
تلقــی  شــخصی  و 

آنهــا کــردن 
13. حساســیت زیــاد 
داشــنت و عــدم تحمــل 

ــوب ــط نامطل رشای
14. توجــه زیــاد بــه 
لحظــه حــال و عــدم 

توجــه بــه آینــده
انعطــاف  عــدم   .15

کافــی پذیــری 
16. عــدم متایــل بــه 
ــه  ــردن ب ــی كارك تنهای

مــدت طوالنــی
از  زیــاد  توجــه   .17
احساســات  بــه  حــد 

دیگــران
18. توجــه زیــاد بــه 
نداشــنت  و  جزئیــات 
کلــی  و  دیــد جامــع 

نگــر
گیــری  تصمیــم   .19

بزده شــتا
نیــاز  داشــنت   .20
ــف و  ــه تعری ــدید ب ش

متجیــد
بــه  میلــی  بــی   .21
آزمــودن نظــرات و ایــده هــای جدید

ــود  22. مایــوس شــدن در صــورت نب
ــد و تحســین از ســوی دیگــران تایی

نظــرات  شــنیدن  در  دشــواری 
ت و متفــا

رضایت شغلی
بــرای یــک ESFJ رضایــت شــغلی 

یعنــی:
ــه  ــد ک ــته باش ــکان را داش ــن ام 1. ای

بــا دیگــران روابطــی گــرم و صمیامنــه 
داشــته باشــد و بتوانــد بــه تغییــر 
رشایــط زندگــی دیگــران کمــک کنــد.

ــی  ــع عمل ــران مناف ــرای دیگ 2. کار ب
و ملمــوس داشــته باشــد و بــه او 
فرصــت دهــد کــه مهارتهــای رضوری 
را قبــل از اســتفاده از آنهــا بیامــوزد.

داشــته  کنــرتل  اعــامل  امــکان   .3
ــدد  ــخاص متع ــا اش ــد ب ــد، بتوان باش
ــا  ــد ت ــا کمــک کن ــه آنه ــد و ب کار کن
در جهــت رســیدن بــه اهــداف خــود 

گام بردارنــد.
4. انتظــارات روشــن و واضحــی از 
کار وجــود داشــته باشــد و معیارهــا 

ــد. ــن باش ــای آن روش ــالک ه و م
5. کار در محیطــی بــا حــس همکاری 
مشــرتک صــورت پذیــرد، محیطــی 
میــان  تنــش  و  تعــارض  از  رهــا 
مراجعــان،  رسپرســتان،  همــکاران، 

بیــامران و غیــره.
6. امــکان تصمیــم گیــری و اســتفاده 
از روشــهای کارآمــد را داشــته باشــد.

ــرار  ــارش ق ــی در اختی ــت کاف 7.فرص
گیــرد تــا بــا دیگــران تبــادل نظــر 
کــرده و نقشــی در تصمیــم گیــری 

ــد. ــته باش ــا داش ه
ــه  ــد ک ــته باش ــکان را داش ــن ام 8. ای
کارش را ســازماندهی کــرده و در ایــن 
کار بــه اطرافیانــش نیــز کمــک کنــد 
تــا مطمــن شــود کــه کارهــا بــه روال 
و ســیاق درســت بــه جریــان مــی 

افتنــد.
ــام  ــتانه انج ــی دوس 9. کار در محیط
شــود و دیگــران از موفقیتهــای وی 
کارش  کــه  جایــی  کننــد،  تعریــف 
تأییــد گــردد و او احســاس کنــد کــه 
همکارانــش دوســتان وی هســتند.

10. کار بــا توجــه بــه ســاختارها و 
رویــه هــای موجــود انجــام شــود، در 
آن خــط فرماندهــی رعایــت شــود 
ــرتام  ــت اح ــاال دس ــات ب ــه مقام و ب

ــود. ــته ش گذاش
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عشق یعنی اینکه تو باور کنی
می توانی یک نفر را خر کنی
کذب را هنگام فعل مخ زنی

آنچنان گویی که خود باور کنی
با دروغی جور شد گر امر خیر

راست را هرگز مبادا رشکنی
عشق همچون طایری توخالی است

راست گر در آن رود پنچر کنی
می شود چون موم در دستت اگر

از خودت حرف قلمبه در کنی
می توانی گر چه هستی بی سواد

شعرهای خوشگلی از برکنی
خیز و جهدی کن چو حافظ تا مگر

وصف جام و باده و ساغر کنی
بعد یک مقدار مترین، کذب محض

می شود جاری چو لب را تر کنی

طنزگرافی
غزل ال...عیوض زاده

عشق دروغی
می شود او عا شق تعریف هات

اندکی لب را اگر ترتر کنی!
نزد اخرت چون که بنشینی مباد

وصف چشم و ابرو ی زیور کنی
پیش زیور نیز چون هستی مباد

نقل رنگ گیسوی آذر کنی
روی هم رفته نباید پیش زن

صحبت از معشوقه ای دیگر کنی
از دروغت خار گل می گردد و
می شود تقدیم یک بهرت کنی
گر پر هستی بیابی دخرتی

یا اگر هم دخرتی، شوهر کنی
اینچنین عشقی است عشق پرفروغ

زندگی روی ستون ها ی دروغ
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مقدمه
ــت  ــامن کنرتاس ــا ه ــب ی ــاده حاج م
مــاده  بــه    )contrast agent( زا 
ــوان  ــه عن ــه مــی شــود کــه ب ای گفت
فاکتــوری بــرای بــاال بــردن میــزان 
کنرتاســت در پرتــو نــگاری در حیطــه 
تصویــر بــرداری پزشــکی و همچنیــن 
فیزیــک پزشــکی مــورد اســتفاده قرار 
 CT مــی گیــرد . ایــن گونــه مــواد در
ــی  ــه صــورت ترکیبات ــرثا ب SCAN اک
ــه اگــر در  ــد مــی باشــند ک حــاوی ی
آب خوراکــی بــه صــورت محلــول 
چنانچــه  و  گاســرتوگافین   ، باشــند 
 ، باشــند  داشــته  تزریقــی  کاربــرد 
ــی  ــده م ــاک نامی ــن و امنیپ اروگرافی
رادیولوژیــک  حاجــب  شــوند.مواد 
 RCM(Radiologic Contrast(]

افزایــش  جهــت   [  Media
ــی  ــیت و ویژگ حساس

ــچ  ــد. هی ــکار میرون ــرداری ب تصویرب
ــرصف  ــرای م ــی ب ــع مطلق ــه من گون
آنهــا وجــود نــدارد. ایــن مــواد از راه 
هــای مختلفــی چــون داخــل وریــدی 
خوراکــی,   ,[)intra-venous )IV]
داخــل  مفصلــی,  داخــل  رکتــال, 
نخاعــی و داخــل رشیانــی تجویــز 
مــی شــود کــه بنظــر مــی رســد 
هــای  روش  از  اســتفاده  فراوانــی 
مختلــف بــه همیــن ترتیــب کاهــش 
ــه ایــن موضــوع و  ــا توجــه ب ــد. ب یاب

نیــز دسرتســی رسیــع بــه دارو 
 ,IV تزریــق  از  پــس 

بدیهــی اســت کــه 
عــوارض بــا 

ــرتی در  ــدت بیش ــوع و ش ــیوع, تن ش
ایــن شــکل مــورد اســتفاده دیــده 

ــود.  ش
بــرروی  کنرتاســت  مــاده  اثــرات 

بافــت کنرتاســت 
تشــدید  مرحلــه  ســه  معمــوالً 

 CT در  بافتــی  کنرتاســت 
قــرار  بحــث  مــورد 

مــی گیرنــد : 

بررسی تخصصی انواع مواد حاجب
مهسا مهدی زاده – دانشجوی کارشناسی پیوسته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تربیز

   

همه چیز در مورد

مواد حاجب !
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مرحلــه بولــوس ، غیــر تعادلــی و 
تعادلــی ، تفــاوت میــان ایــن مراحــل 
بســتگی بــه رسعــت تزریــق و فاصلــه 
ــق و اســکن دارد .  ــن تزری ــی بی زمان
ــس  ــه پ ــه بالفاصل ــوس ک ــه بول مرحل
ــق حجــم کامــل مــاده رشوع  از تزری
مــی شــود بــا تفــاوت دانســیته ۳۰ یــا 
ــن  ــفیلد بی ــد هانس ــش از ۳۰ واح بی
ــود در  ــی ش ــن م ــورت و tvc تعیی آئ
مرحلــه غیــر تعادلــی کــه بدنبــال 
ایــن  باشــد  مــی  بولــوس  مرحلــه 
ــا ۳۰ واحــد هانســفیلد  تفــاوت ۱۰ ت
اســت در آخریــن مرحلــه یــا مرحلــه 
تعــادل تفــاوت کمــرت از ۱۰ واحــد 
هانســفیلد اســت . امــکان رویــت 
اکــرث تومورهــا بویــژه تومورهــای 
تعادلــی  غیــر  مرحلــه  در  کبــدی 
بیشــرت اســت یعنــی اســکنها قبــل از 

ــوند . ــی ش ــه م ــه تهی ــن مرحل ای
حاجــب  مــاده  یــک  خصوصیــات 

آل ایــده 
بــه طــور کلــی خصوصیــات هــر 
مــاده حاجبــی بایــد متنــاس بــا روش 
ــب  ــاده حاج ــه م ــد ک ــی باش و ارگان
بــرای منایــش آن درنظــر گرفته اســت. 
ــیمیایی  ــت ش ــال ماهی ــور مث ــه ط ب
از مهــم  یــک مــاده حاجــب کــه 
تریــن شــاخص هــای کاربــرد آن مــی 
ــگ  باشــد در ارتباطــی بســیار تنگاتن
بــا نــوع ارگان موردنظــر مــی باشــد. 

ــد از: ــخصات عبارتن ــن مش ــم ای اه
ایجــاد  ســبب  بایــد  مــواد  ایــن   -
کنرتاســت زیــاد میــان عضــو یــا ارگان 
و  طــرف  یــک  از  مطالعــه  مــورد 
بافــت هــای مجــاور از طــرف دیگــر 

ــوند. ش
- عــدم ایجــاد تحریــک و مطلقــاً بــی 
ــاس  ــه در مت ــی ک ــودن هنگام رضر ب
بــا بافــت هــای بــدن قــرار مــی 
ــال رسب دارای  ــور مث ــه ط ــد. ب گیرن
عــدد امتــی موثــر باالتــری نســبت بــه 
ــن  ــی ای ــد. ول ــی باش ــم م ــد و باری ی
ــاد مســمومیت  ــت ایج ــه عل ــاده ب م

در بافــت هــای بــدن 
منــی توانــد بــه عنــوان 

یــک مــاده حاجــب مثبــت 
ــود. ــه ش ــه کار گرفت ب

بــه طــور  و  آســان، رسیــع   -
ــی  ــای طبیع ــط راه ه ــل توس کام

و فیزیولوژیــک بــدن جــذب و دفــع 
ــام  ــد از امت ــه بع ــه طــوری ک شــود ب
ــا  ــر و ی ــه تصوی ــچ گون ــش هی آزمای
اثــری بــه جــا نگــذارد. ایــن خالصیــت 
ــا در  ــردد ت ــی گ ــبب م ــن س همچنی
صــورت نیــاز امــکان تکــرار آزمایــش 
در فواصــل زمانــی کوتــاه نیــز میــر 

ــردد. گ
یکنواخــت  بایــد  حاجــب  مــاده   -
ــب از  ــاده حاج ــی م ــد. یکنواخت باش
نظــر ســاختار آن ســبب مــی گــردد تا 
تصویــر یکنواختــی را ایجــاد کنــد. در 
غیــر ایــن صــورت تغییراتــی در جذب 
ــه  ــد ک ــه وجــود خواهــد آم اشــعه ب
ــورد  ــت م ــا باف ــه ارگان ی ــوط ب مرب
ــکان  ــن ام ــد و ای ــی باش ــه من مطالع
وجــود دارد کــه ســبب اخــالل در 

ــردد. ــخیص گ ــر تش ام
- پایــداری مــواد ترکیبــی، بــه طــوری 
کــه اجــزاء آن در ارگان هــای مختلف 
بــدن از هــم جــدا نشــوند و ســم آزاد 
نکننــد و یــا قبــل از اســتفاده تغییــر 

. نکنند
متــام مــواد کنرتاســت کــه امــروزه 
تعدیالتــی  شــود  مــی  اســتفاده 
شــیمیایی از ۲، ۴، ۶ تــری یدیــد حلقه 
ــواص  ــای خ ــر مبن ــتند. ب ــزن هس بن
ــه  ــا را طبق ــیمیایی آنه ــی و ش فیزیک
بنــدی مــی کننــد، کــه شــامل ســاختار 
شــیمیایی، اســمواللیته، ویســکوزیته، 
ــول  ــد، یونیزاســیون در محل مقــدار ی
اســت. از نظــر کاربــرد بالینــی، طبقــه 
بنــدی براســاس اســمواللیته بــه طــور 

ــی شــود. ــتفاده م گســرتده ای اس
RCM انواع

بــا  هایــی  منــک  یونــی،  ترکیبــات 
کاتیــون ســدیم یــا مگلومیــن و آنیون 

یدینه 
هستند 

که 
درصورت 

شــدن  حــل 
در آب، بــه یــون 

هایــی تجزیــه مــی 
شــوند ایــن ترکیبــات، 

بــوده  تــر  قدیمــی 
اســمواللیته ای باالتــر از 

خــون دارنــد و از ایــن رو، 
واکنــش  نــوع  هــر  احتــامل 

ای  عارضــه  و  رســان  آســیب 
باالتــر اســت. ترکیبــات جدیدتــر 

ــی( درصــورت حــل شــدن  ــر یون )غی
در آب، بــه یونــی تجزیــه منی شــوند. 
اســمواللیته آنهــا نصــف اســمواللیته 
ــل  ــور قاب ــوده بط ــی ب ــات یون ترکیب
مالحظــه ای گــران ترنــد. از ســوی 
ــات فــوق  ــوع ترکیب دیگــر، هــر دو ن
دیمــر  یــا  مونومــر  تواننــد  مــی 
ــر 2 حلقــه  مونومــر )دارای 1 در براب
تــری یــدو بنــزن( باشــند کــه دیمرهــا 
ــتی  ــیار آب دوس ــای بس ــول ه مولک
بــه  پایینــی  اتصــال  متایــل  بــوده 
پروتئیــن دارنــد و ســمیت آنهــا پاییــن 

اســت.
انواع واکنش های آسیب رسان

واکنــش هــای آســیب رســان روی 
ــی  ــد بیامران ــه در 3-2 درص ــم رفت ه
دریافــت   IV معمــول   RCM کــه 
شــوند.  مــی  دیــده  کننــد  مــی 
واکنــش هــای آلرژیــک در درجــه 
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از  ناشــی  نفروپاتــی  اول و ســپس 
ــناک  ــن و ترس ــاک تری RCM، خطرن
تریــن ایــن نــوع واکنــش هاســت کــه 
بایســتی پیــش از تجویــز هرگونــه 
RCM، پیــش بینــی شــده عــالوه بــر 
ــروز  ــنت ب ــت کاس ــدات الزم جه متهی
ــرای اداره و  ــی ب ــی کاف ــا، آمادگ آنه
ــور  ــد. بط ــم باش ــا فراه ــان آنه درم
کلــی، مهــم تریــن عامــل خطــرزا 
بــرای بــروز ایــن واکنــش هــا، ســابقه 
حــاد(  )بویــژه  واکنــش  پیشــین 
بــه RCM اســت. همچنیــن، ایــن 
عــوارض در افــراد بــا بیــامری هایــی 
چــون آســم )واکنــش هــای حــاد 
 ،)DM( ــوس ــت ملیت ــک(، دیاب آلرژی
قلبــی  نارســایی  کورونــر،  بیــامری 
)CHF( یــا کلیــوی )CIN( دارنــد 
و نیــز مــرصف کننــده ß بلوکرهــا 
ــا  ــک( ی ــاد آلرژی ــای ح ــش ه )واکن
دو  نهایتــا،  و   )CIN( متفورمیــن 
طیــف ســنی )ســاملندان و کــودکان( 
ــورد  ــد. در م ــی کنن ــروز م ــرت ب بیش
آتوپــی اتفــاق نظــر وجــود نــدارد و 
بنظــر منیرســد کــه افــراد آتوپیــک در 
ــروز  ــرای ب معــرض خطــر بیشــرتی ب
واکنــش هــای حــاد آلرژیــک باشــند. 
خطرنــاک تریــن و شــدیدترین شــکل 
واکنــش هــای حــاد آلرژیــک از نــوع 
ــا شــدت کمــرت،  ــا ب آنافیالکســی ی
ایدیوســنکراتیک  آنافیالکتویــد 
بــوده بــروز آنهــا ناگهانــی، 
ــی و  ــش بین ــل پی ــر قاب غی
یــا پیشــگیری اســت و 
یــا  درحیــن  معمــوال 
از  پــس  بالفاصلــه 
 RCM تجویــز 
ــد  ــی دهن رخ م
دوز  بــه  و 

تجویزی 
وابسته 
منی 

ایــن  از  پیشــگیری  روش  باشــند. 
عــوارض، ســلیقه ای بــوده بیشــرت 
بــا  مــاده  از  اســتفاده  اســاس  بــر 
اســمواللیته پاییــن، گلوکوکورتیکویــد، 
امــکان،  درصــورت  و  بلوکــر   H1
ــات  ــن اقدام ــد. ای ــی باش ــن م افدری
آســیب  هــای  واکنــش  فراوانــی 
رســان را از 1/9% بــه 0/5% کاهــش 
بــا  داده ولــی در 10-0/5% مــوارد 
ــک  شکســت مواجــه شــده اســت. ی
شــامل  پیشــگیرانه  درمــان  منونــه 
 ،1 mg؛   50( خوراکــی  پردنیزولــون 
تجویــز  از  پیــش  ســاعت   13 و   7
ــن خوراکــی  RCM(، دیفــن هیدرامی
ــز  ــش از تجوی )mg 50؛ 1 ســاعت پی
RCM( و افدریــن خوراکی )mg 25؛ 
 )RCM 1 ســاعت پیــش از تجویــز
اســت  بهــرت  افدریــن  کــه  اســت 
در بیــامران قلبــی- عروقــی مــورد 
اســتفاده قــرار نگیرد.بیشــرت واکنــش 
هــای حــاد آلرژیــک از نــوع غیــر 
ایدیوســنکراتیک بــوده در مقایســه 
بــا عــوارض فــوق الذکــر، وابســته بــه 
ــیمیایی،  ــب ش ــا ترکی ــط ب دوز، مرتب
غلظــت، حجــم و مقــدار RCM و 
باشــند  مــی  دارو  تجویــز  رسعــت 
ــا  ــا ب ــروز آنه ــدت ب ــامل و ش و احت
ــد؛  ــی یاب ــش م ــرار دوز دارو افزای تک
بنابرایــن، مــی تــوان اقداماتــی جهــت 
کاهــش بــروز یــا شــدت آنهــا انجــام 
داد. ایــن واکنــش هــا در هــر زمانــی 
تواننــد  از تجویــز دارو مــی  پــس 
ــا، احســاس  ــد. احســاس گرم رخ دهن
ــکاردی،  ــان، برادی ــز در ده ــم فل طع
ــی،  واکنــش هــای وازوواگال و نروپات
منونــه هایــی از تظاهــرات بالینــی 
باشــند؛  مــی  عوارضــی  چنیــن 
RBC ــیب ــی آس ــه توانای ــد ک هرچن

هــا و ســلول هــای اندوتلیــال توســط 
نیــز  هیپراســموالر  هــای  واکنــش 

دارد. وجــود 
extra-( رگ  از   RCM خــروج 

)v a s a t i on

توانــد  مــی  رگ  از   RCM خــروج 
درد  چــون  عــوارض  از  طیفــی 
سوزشــی و ادم خفیــف تــا آســیب 
ــب و  ــاول، تخری ــا ت ــی ب ــدید بافت ش
کندگــی پوســت و ســندرم کمپارمتــان 
ــری خــوب  ــک رگ گی ــد. ی ــاد کن ایج
 ،RCM و مطمــن پیــش از تجویــز
بــوده  پیشــگیری  راه  بهرتیــن 
ــرت  ــرتاوازه بیش ــم اکس ــورت حج درص
از mL )RCM 30 یونــی( یــا 100 
mL )RCM غیــر یونــی(، مشــاوره 

اســت. ترمیمــی الزم  جراحــی 
RCM گوارشی

خطــر آسپیراســیون مهمرتیــن عارضــه 
RCM  احتاملــی تجویــز گوارشــی

اســت کــه بایســتی در بیامرانــی کــه 
راه هوایــی و یــا هوشیاریشــان کامــال 
ــرار  ــر ق ــورد نظ ــت، م ــن نیس مطم
گیــرد. بــا وجــود جــذب بســیار انــدک 
دارو، خطــر هرچنــد بســیار پاییــن 
ــته  ــر وابس ــد غی ــش آنافیالکتوی واکن
 RCM ــروج ــود دارد. خ ــه دوز وج ب
از داخــل دســتگاه گــوارش مــی توانــد 
ــد  ــاد کن ــی ایج ــای التهاب ــش ه واکن
ــات  ــتفاده از ترکیب ــه درصــورت اس ک
یدینــه در مقایســه بــا باریــم مــی 

ــد مســاله ســاز باشــد. توان
ــم  ــب در عل ــواد حاج ــتفاده از م اس
تصویــر بــرداری پزشــکی امــری رایــج 
در  کــه  اســت  بدیهــی  و  میباشــد 
صــورت عــدم اســتفاده از ایــن مــواد 
ــه  ــرداری پزشــکی و ب ــر ب ــم تصوی عل
تبــع آن رونــد تشــخیص و درمــان 
ــد  ــار مشــکل خواه ــا دچ ــامری ه بی
شــد. امــا برخــی از واکنــش هــای 
بیولوژیکــی بــه ایــن مــواد ماننــد 
شــوک  و  آلرژیکــی  هــای  واکنــش 
آنافالکســی اســتفاده از ایــن مــواد را 
دچــار مشــکل میکنــد لــذا الزم اســت 
حاجــب   مــواد  از  اســتفاده  هیــن 
ــن  ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــی الزم ب آمادگ
واکنــش هــا وجود داشــته باشــد و در 
جهــت تولیــد مــواد حاجــب بــا خطــر 
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کمرت 
تالش 
بیشرتی 

انجام 
گیــرد.

نتیجه گیری
ــا  ــاده حاجــب ی م
کنرتاســت  هــامن 
  )contrast agent( زا 
گفتــه  ای  مــاده  بــه 
ــوان  ــه عن ــه ب ــود ک ــی ش م
فاکتــوری بــرای بــاال بــردن 
پرتــو  در  کنرتاســت  میــزان 
تصویــر  حیطــه  در  نــگاری 
همچنیــن  و  پزشــکی  بــرداری 
فیزیــک پزشــکی مــورد اســتفاده 
قــرار مــی گیــرد . اســتفاده از 
مــواد حاجــب در علــم تصویــر 

بــرداری پزشــکی امــری رایــج میباشــد 
صــورت  در  کــه  اســت  بدیهــی  و 
ــم  ــواد عل ــن م ــتفاده از ای ــدم اس ع
ــع  ــه تب ــرداری پزشــکی و ب ــر ب تصوی
آن رونــد تشــخیص و درمــان بیــامری 
هــا دچــار مشــکل خواهــد شــد. 
 CT SCAN ایــن گونــه مــواد در
ــاوی  ــی ح ــورت ترکیبات ــه ص ــرثا ب اک
یــد مــی باشــند کــه اگــر در آب 
خوراکــی بــه صــورت محلــول باشــند 
، گاســرتوگافین و چنانچــه کاربــرد 
ــن  تزریقــی داشــته باشــند ، اروگرافی
و امنیپــاک نامیــده مــی شــوند.مواد 
RCM((] رادیولوژیــک  حاجــب 

 Radiologic
 Contrast

 [  Media
افزایــش  جهــت 
حساســیت و ویژگــی 
بــکار  تصویربــرداری 

میرونــد.
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 )MRI(ارزش تشــخييص ســونوگرايف در مقايســه بــا تصويربــرداري بــا تشــديد مغناطيــي
در صدمــات نــايش از ترومــاي زانــو

Diagnostic accuracy of ultrasonography in comparison
with magnetic resonance imaging in patients with knee trauma

سامنه حسن پور- -دانشجو کارشناسی پیوسته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تربیز

ترومای زانو ،  CTاسکن یا سونوگرافی 

مقدمه
نســبتاً  شــیوع  از  زانــو  صدمــات 
است.آســیب  برخــوردار  باالیــی 
تریــن  شــایع  غیرمســتقیم  هــاي 
ــو هســتند کــه معمــوال  صدمــات زان
ــی  ــا ي ورزش ــت ه ــال فعالی ــه دنب ب
مثــل بســکتبال، فوتبــال و اســکی 
هــاي  آســیب  دهنــد.  مــی  رخ 
ــر هســتند و معمــوالً  مســتقیم نادرت
بــا اتومبیــل،  بــه دنبــال تصــادف 
ــا برخــورد مســتقیم  موتورســیکلت ی
اجســام بــه زانــو حــادث مــی شــوند. 
رادیوگرافــی ســاده اولیــن قــدم در 
هــاي  آســیب  تشــخیصی  بررســی 
زانــو اســت . امــا بــا رادیوگرافــی منــی 
ــاي  ــدون ه ــا وتان ــان ه ــوان لیگام ت
ــه  ــر آن ک ــد؛ مگ ــده را دی ــیب دی آس
توســط چربــی احاطــه شــده باشــند 
و یــا از منــاي اســرتس اســتفاده منــود 
کــه بــه دلیــل دردنــاك بــودن و وجود 
ــه بیهوشــی  ــاز ب اسپاســم عضــالت نی
ــراي بررســی  ــی اســکن ب دارد.ســی ت
شکســتگی کمــک کننــده اســت؛ ولی 
ــا  ــا ي لیگام ــیب ه ــخیص آس در تش
نــی و تانــدو نــی دقیــق نیســت 
یافتــه  جراحــان  ترجیــح  .اگرچــه 

هــاي آرتروســکوپی بــه عنــوان روش 
اســتاندارد طالیــی در تصمیــم گیــري 
مــی باشــد؛ امــا دقــت تشــخیصی 
ایــن روش نیــز 35-70  درصــد اســت.
غیرتهاجمــی  روش  بهرتیــن   MRI
بــراي  تشــخیص ضایعــات داخلــی 
ــم  ــل عالی ــو اســت. تکمی مفصــل زان
ــرداري  ــه هــاي تصویرب ــی بایافت بالین
 )MRI( مغناطیســی  تشــدید  بــا 
دقیــق تریــن روش غیرتهاجمــی بــراي 
یافــنت آســیب هــاي لیگامــان صلیبــی 
قدامــی )ACL( و منیســک هــا مــی 
باشــد .امــروزه اســتفاده از MRI رو 
ــه  ــش و آرتروســکوپی  رو ب ــه افزای ب
کاهــش اســت. در آمریــکا بیــن ســال 
هــاي 1993 تــا 1999  بــه میــزان  
از  اســتفاده  افزایــش  درصــد   144
MRI و 54 درصــد کاهــش اســتفاده 
از آرتروســکوپی گــزارش شــده اســت. 
زیــرا در آرتروســکوپی 2/5 درصــد 
ــا  ــیب ه خطــر عوارضــی نظیــر آس
ي عصبــی و عروقــی وجــود دارد .  
MRI   فاقــد اشــعه یونیــزان اســت و 
بــا اســتفاده از آن نــه تنهــا مــی تــوان 
صدمــات نســوج نــرم داخــل مفصــل 
ــود؛  ــی من را بــا دقــت باالیــی بررس

بلکــه آســیب هــاي مخفــی اســتخوان 
 bone(، هــا نظیــر کبــودي اســتخوان
ــاب  ــاي س ــتگی ه bruising( ،شکس
ــد از  ــروز آوســکولر بع ــدرال و نک کن
ــی  ــت باالی ــا حســاس ی ــز ب ــا نی تروم
قابــل تشــخیص اســت. ازطــرف دیگــر 
گــران بــودن، وقــت گیــر بــودن، عــدم 
توانــا یــی دسرتســی رسیــع در بالیــن، 
عــدم امــکان دسرتســی همــه بیــامران 
و همچنیــن نوبــت هــاي طوالنــی  
محدویــت  ســبب  بیــامران   MRI

ــود. ــی ش ــتفاده از آن م اس
اولرتاســونوگرافی یــک  روش  تصــو 
ارزیابــی   در  مناســب  یربــرداري  
بافــت نــرم اطــراف زانــو بــه خصوص 
تانــدون هــا و بــورس هــا مــی باشــد. 
بــراي  ســونوگرافی  از  اســتفاده 
ــل  ــی مفص ــات داخل ــخیص ضایع تش
ــج  ــو مــورد مناقشــه اســت و نتای زان
اســت؛ولی  دربرداشــته  متفاوتــی 
باایــن وجــود بــراي بررســی منیســک 
هــا و لیگامــان هــاي متقاطــع در 
ــز  ــی از مراک ــاي زانــو در بعض تروم
انجــام مــی شــود و هنــوز بــه عنــوان 
یکــی از روش هــاي مفیــد و خط اول 
ــراه  ــخیصی هم ــرداري تش ــو یرب تص
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رادیوگرافــی  و  فیزیکــی  معاینــه 
اســتفاده  ســونوگرافی  از  ســاده 
 MRI بــا مــی شــود. در مقایســه 
ســونوگرافی بــه دلیــل ایــن کــه یــک 
روش تشــخیصی غیرتهاجمــی، نســبتاً 
ارزان قیمــت و دردســرتس اســت و 
ــت؛  ــر نیس ــت گی ــز وق ــام آن نی انج
ــد  در صــورت دقــت کافــی مــی توان
مقبولیــت ویــژه اي بــه عنــوان روش 
ــا  ــص ض ــخ ی ــن   MRIدرتش جایگزی
یعــات زانــو داشــته باشــد .لــذا ایــن 
مطالعــه بــه منظــور تعییــن ارزش 
ــه  ــونوگرافی در مقایس ــخیصی س تش
بــاMRI در صدمــات ناشــی از ترومــا 

ــد. ــام ش ــو انج زان
ــي  ــه توصيف ــن مطالع روش برريس:اي
ترومــاي  بــا  بيــامر   73 روي 
مرکــز  بــه  کننــده  مراجعــه  زانــو 
یــک  )بــرای   MRI تصويربــرداري 
ــس  ــد. پ ــام ش ــخص (انج ــکان مش م
از انجــام MRI بــراي همــه بيــامران 
ــده  ــه دي ــوي صدم ــونوگرايف از زان س
 MRI و  ســونوگرايف  شــد.  انجــام 
کــه  راديولوژيســت  دو  توســط 
اطــالع  يکديگــر  گــزارش  نتايــج  از 
هــا  داده  شــد.  انجــام  نداشــتند؛ 
بــا اســتفاده از نــرم افــزار آمــاری  
ــف  SPSS-16  و رســم جــدول توصي
ارزش  ويژگــي،  حساســيت،  شــد. 
ــت و منفــي ســونوگرايف  ــاري مثب اخب

تعيــن شــد.
يافته ها

ــر 40  ــامران زي ــد بي ــن 91/9 درص س
ــد (  ــر )83/6 درص ــود. 61 نف ــال ب س
از بيــامران مــرد و 12 نفــر )16/4 
تريــن  شــايع  بودنــد.  زن  درصــد( 
شــکايت بيــامران درد مفصــي )89 
ــي،  ــيت، ويژگ ــود. حساس ــد ( ب درص
منفــي  و  مثبــت  اخبــاري  ارزش 
 MRI بــا  مقايســه  در  ســونوگرايف 
ليگامــان  ضايعــات  تشــخيص  در 
کولــرتال داخلــی )MCL( بــه ترتيــب 
درصــد،42/86  درصــد،94/28   100

ــخيص  ــد. در تش ــد و 100 درص درص
ــی  ــان متقاطــع قدام ــات ليگام ضايع
)ACL ( بــه ترتيــب ۶۵ درصــد، ۱۰۰ 
درصــد، ۱۰۰ درصــد و 70/21 در صــد 
ــر  ــن مقادي ــن اي ــد. همچن ــن ش تعي
در تشــخيص ضــا يعــات  منيســک 
ــب  61/90  ــه ترتي ــی )MM ( ب داخل
درصــد،94/23 درصــد،81/25 درصــد 
تشــخيص  در  و  درصــد  و85/96 
 LM( خارجــي  منيســک  ضايعــات 
درصــد،97/14   100 ترتیــب  بــه   )
و100درصــد  درصــد  درصــد،60 

ــد. ــن گردي تعي
بحث 

ــه  ــان داد ک ــه نش ــن مطالع ــج ای نتای
حساســیت ســونوگرافی در تشــخیص 
ــی  ــد و ویژگ ــی MCL 100درص پارگ
آن 94/26 درصــد مــی باشــد. یعنــی 
 ، MCL در صــورت وجــود پارگــی
ســونوگرافی قــادر اســت 100 درصــد 
ارزش  دهــد.  تشــخیص  را  مــوارد 
اخبــاري مثبــت و منفــی ســونوگرافی 
و100  درصــد  ترتیــب42/86  بــه 
درصــد تعییــن شــد.یعنی ســونوگرافی 
بــه  قــادر  مــوارد  درصــد   100 در 
تشــخیص ســالمتی MCL مــی باشــد.

و   De Maeseneer مطالعــه   در 
همــکاران پارگــی الیــه هــاي عمقــی 
و ســطحی MCL  در ســونوگرافی 
قابــل تشــخیص بــود؛ گرچــه کندگــی 
ــی  ــول مفصل ــک از کپس ــاي منیس ه
بــا اســتفاده از ســونوگرافی دیــده 
تــوان  مــی  مجمــوع  در  نشــدند. 
بــودن  دلیــل ســطحی  بــه  گفــت 
تشــخیص  در  ســونوگرافی   MCL
باالتــر  حتــی  کارایــی  آن  پارگــی 
ســونوگرافی  لــذا  دارد.    MRI از 
مــی توانــد بــه عنــوان یــک روش 
غیرتهاجمــی مناســب بــراي تشــخیص 
آســیب هــاي MCL پیشــنهاد گــردد.

همــکاران  و   Khan مطالعــه  در 
حساســیت و ویژگــی ســونوگرافی در 
تشــخیص صدمــات ACL بــه ترتیــب 

تعییــن  درصــد   100 و  درصــد   76
ســونوگرافی  از  اســتفاده  و  شــد 
در غربالگــري پارگــی ACL مفیــد 
Court- دانســته شــد. در مطالعــه

و  حساســیت  همــکاران  و   payen
ویژگــی ســونوگرافی بــه ترتیــب 95-

ــن  ــد تعیی ــد و100-78 درص 75 درص
حساســیت  مــا  مطالعــه  در  شــد. 
پارگــی  تشــخیص  در  ســونوگرافی 
آن  ویژگــی  و  65درصــد    ACL
100 درصــد بــود. لــذا حساســیت 
پارگــی  تشــخیص  در  ســونوگرافی 
مطالعــات  بــا  مقایســه  در   ACL
مشــابه کمــرت بــوده اســت کــه علــت 
ــه  ــه تجرب ــته ب ــد وابس ــی توان آن م
کمــرت فــرد انجــام دهنــده و نــوع 
دســتگاه ســونوگرافی باشــد. ویژگــی 
مطالعــه  در  ســونوگرافی  بــاالي 
ــه در  ــی اســت ک ــه آن معن حــارض ب
 ACLصــورت عــدم وجــود ضایعــه
ســونوگرافی بــه خوبــی قــادر بــه 

اســت.  تشــخیص ســالمت آن 
ــت  ــاري مثب ــه ارزش اخب ــه ب ــا توج ب
 70/21( منفــی  و   ) )100درصــد 
ــت  ــوان گف ــونوگرافی میت ــد( س درص
 ACL ــی ــه ســونوگرافی در رد پارگ ک
 MRI حــد  در  و  مناســب  کارآیــی 
حساســیت  بــه  توجــه  بــا  دارد. 
 94/23( ویژگــی  درصــد(و   61/9(
تشــخیص  در  ســونوگرافی  درصــد( 
پارگــی منیســک داخلــی در مطالعــه 
حــارض، مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه 
مشــابه ACL  ســونوگرافی عمدتــاً در 
ــی  تشــخیص ســالمتی منیســک داخل
ــرد بیشــرتي از تشــخیص پارگــی  کارب
بــه  توجــه  بــا  دارد. همچنیــن  آن 
ارزش اخبــار ي مثبــت )81/25 درصد 
( و منفــی 85/96 درصــد ســونوگرافی 
ــی  ــه م ــا، نتیجــه گرفت ــه م در مطالع
ــخیص  ــونوگرافی در تش ــه س ــود ک ش
پارگــی  عــدم  یــا  وجــود  صحیــح 
تقریبــا  توانایــی  داخلــی  منیســک 
 Khanیکســا نــی دارد. در مطالعــه
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و همــکاران حساســیت و ویژگــی 
ســونوگرافی در تشــخیص ضایعــات 
ترتیــب93  بــه  داخلــی  منیســک 
درصــد 92/8 درصــد بــود و اســتفاده 
از ســونوگرافی در غربالگــري پارگــی 
منیســک داخلــی مفیــد دانســته شــد. 
در مطالعــه حــارض حساســیت )100 
درصــد (، ویژگــی) 97/14 درصــد(، 
ارزش اخبــاري مثبــت )60 درصــد (و 
ــونوگرافی در  ــد( س ــی )100درص منف
ــی  ــک خارج ــی منیس ــخیص پارگ تش
نشــان مــی دهــد کــه ســونوگرافی در 
ــح ســالمت منیســک  تشــخیص صحی
خارجــی داراي توانایــی100 درصــد 
ــوارد  ــه م ــه ب ــا توج ــه ب ــت . البت اس
خارجــی  منیســک  پارگــی   انــدك 
ارزیابــی بــا تعــداد مــوارد بیشــرت 
مطالعــه  در  شــود.  مــی  توصیــه 
حساســیت  همــکاران  و    Sandhu
و ویژگــی ســونوگرافی  در تشــخیص 
بــه  خارجــی  منیســک  ضایعــات 
و100درصــد  87/3درصــد  ترتیــب 
ــه Park و  ــن در مطالع ــود. همچنی ب
همــکاران ســونوگرافی درتشــخیص 
داراي حساســیت  منیســک  پارگــی 
ــد،  ــی 84/9 درص ــد، ویژگ 86/2 درص
 75/PPV8 درصــد،  کارایــی85/4 
بــود.  درصــد   91/8  NPV ،درصــد
و در مطالعــه  Mattli و همــکاران 
داراي حساســیت و ویژگــی بــاالي 
80 درصــد تعییــن شــد. در مجمــوع 
نتایــج حاصلــه در مطالعــات مختلف 
تقریبــاً مشــابه اســت. در مطالعــه مــا 
حساســیت ســونوگرافی در تشــخیص 
 MRI حــد  در  مفصلــی  افیــوژن 
 Wang مطالعــه  در  اگرچــه  بــود. 
حساســیت ســونوگرافی در تشــخیص 
افیــوژن مفصلــی متاقــب ترومــا تنهــا 
ــونوگرافی  ــه س ــود. البت ــد ب 79 درص
بنــد ي شــدت  و MRI در درجــه 
ــا هــم اختــالف دارنــد کــه  افیــوژن ب
مــی توانــد بــه علــت حساســیت 
کمــرت ســونوگرافی در تعییــن مقــدار 

از  باشــد.  مفصلــی  مایــع  واقعــی 
ســوي دیگــر سیســتم درجــه بنــد ي 
ــا هــم  MRI و ســونوگرافی اندکــی ب
متفاوتنــد. در مطالعــه مــا قــدرت 
تشــخیص  ســونوگرافی  در نشــان  

افیــوژن  دادن  
ــر  ــی رصف نظ مفصل
ــابه  ــدت آن مش از ش
MRI بــود . وجــود 
افیــوژن مفصــل زانــو 
اینگونــه  در  و  دارد. 
مــوارد رضوري اســت 
ــر اي  رد وجــود  ــا ب ت
ــاي  ــیب ه ــواع آس ان
ارزیابــی  داخلــی 
زانــو  از  بیشــرتي 
ــه  ــا ب ــب تروم متعاق

ــد. ــل آی عم
نتيجــه گــريي: ایــن 
نشــان  مطالعــه 
اســتفاده  کــه  داد 
در  ســونوگرافی  از 
اورژانــس  مــوارد 
ســالمت  بررســی 
متقاطــع  لیگامــان 
منیســک  و  قدامــی 
داخلــی کمــک کننده 
چنانچــه  اســت. 
بــه  بالینــی  عالیــم 
ــیب  ــود آس ــع وج نف
ــو اســت؛  ــی زان داخل
بــه  توجــه  بــا 
کمــرت  حساســیت 

پارگــی  تشــخیص  در  ســونوگرافی 
تروماتیــک لیگامــان متقاطــع قدامــی 
از  اســتفاده  داخلــی  منیســک  و 
MRI توصیــه مــی شــود. اســتفاده از 
ــات  ــري صدم ســونوگرافی در غربالگ
مفصــل زانــو متعاقــب ترومــاي زانــو 
ــه  ــا در صــورت عــدم دسرتســی ب و ی
MRI  مــی توانــد تاحــدي جایگزیــن 
خوبــی بــراي MRI در رد  وجــود 
ــژه  ــه وی ــد. ب ــی باش ــات داخل ضایع

ایــن کــه کاربــرد و دسرتســی بــه 
ــس هــا آســان  ســونوگرافی در اورژان
ــر از MRI بــوده و هزینــه کمــرتي  ت

دارد. نیــز 
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مقدمه
 Radio Viso مخفــف  کــه   RVG
Graphi اســت نوعــی رادیوگرافــی 
کــه  باشــد  مــی  پیرشفتــه  بســیار 
بــه صــورت  قابلیــت عکســربداری 
ــزان  ــم می ــک ده ــا ی ــی و ب دیجیتال
اشــعه دارا اســت.  تصاویــری شــفاف 
و دقیــق در کمــرت از 3 ثانیــه بــر 
روی کامپیوتــر آمــاده و قابــل چــاپ 
کلیشــه  بــه  نیــازی  و  باشــد  مــی 
ــرم  ــی نیست.سیســتم ن هــای قدیم
ــا  ــوی ب ــه و ق ــزاری بســیار پیرشفت اف
ــای  ــام ابزاره ــه مت ــان ب ــی آس دسرتس
ــر  ــه تغیی ــر گون ــت ه ــاز جه موردنی
و تصحیــح، امــکان آنالیــز تصاویــر 
را در بزرگنامیــی مناســب و دلخــواه 
در اختیــار دندانپزشــک قــرار مــی 
ــگ متامــی  دهــد. سیســتم مونیتورین
ــبکه  ــورت ش ــه ص ــا ب ــی ه رادیوگراف
کلینیــک  هــای  یونیــت  روی  بــر 
نصــب شــده و دسرتســی بــه آن از 
پذیــر  امــکان  مونیتورهــا  متامــی 
ــر آن امــکان داشــنت  اســت. عــالوه ب
کپــی در آرشــیو از متامــی فایــل هــای 
ــی  ــه صــورت دیجیتال ــاد شــده ب ایج

بــر روی کامپیوتــر و همیــن طــور 
نســخه چــاپ شــده آن وجــود دارد.

طراحــی ویــژه ایــن دســتگاه باعــث 
بــه  آســیب  بــروز  از  جلوگیــری 
دهــان بیــامر در هنــگام قــرار گیــری 
ــهولت در  داخــل دهــان شــده و س
ــد  ــراه خواه ــه هم ــنینگ را ب پوزیش
داشــت.  تکنیــک  RVG  یــک روش 
نســبتاً جدیــد در تصویــر بــرداری 
دنــدان میباشــد و اکــرث اوقــات در 
مطــب دندانپزشــکی همــراه بــا نــرم 
افــزار دندانپزشــکی اســتفاده میشــود 
کــه نیــاز بــه فیلــم رادیوگرافــی و 

ــربد. ــن می ــوت را از بی ــور وثب ظه
ــتگاههای  ــر روی دس ــتم ب ــن سیس ای
 RVG ــه ــه دارای دکم ــی ک رادیوگراف
صــورت  بــه  میتــوان  یــا  و  بــوده 
تــا  را  آنهــا  تابــش  زمــان  دســتی 
ــرد دارد.  ــرد کارب ــم ک ــه ک 0/01 ثانی
ــن اســت  ــم  RVG  ای ــای مه از مزای
کــه ُدز اشــعه حــدود 75 الــی 80 
ــه  ــش یافت ــن روش کاه ــد در ای درص
در    X اشــعه   واقــع خطــر  در  و 
ایــن سســتم تقریبــاً وجــود نخواهــد 

داشــت.

در  کــه  سنســور  یــک  RVGاز 
ــرد  ــرار میگی ــامر ق ــان بی ــل ده داخ
ــه  ــه طوریک ــت ب ــده اس ــکیل ش تش
ســطح حســاس آن در مقابــل کــن 
سنســور  ایــن  باشــد.  رادیوگرافــی 
ــرده  ــاء ک ــم را ایف ــش فیل ــامن نق ه
ــور  ــعه ایــن سنس و بــا تابانــدن اش
روی  بــر  بالفاصلــه  را  تصویــر 
کامپیوتــری کــه بــه آن متصــل اســت 

میکنــد. منتقــل 
سنســور از انــدازه هــای مختلــف 
انــدازه  بــا  بــرای متناســب شــدن 
ــده  ــاخته ش ــف س ــان افزادمختل ده
اســت. کلیــه مراحــل پــردازش تصویــر 
کــه  مخصوصــی  نرمافــزار  توســط 
قبــل از نصــب دســتگاه در کامپیوتــر 
میگیــرد.   صــورت  میگــردد  نصــب 
افــزار  نــرم  ایــن  درایــور  البتــه  و 
میتوانــد بــا یکــی از نــرم افــزار هــای 
ــرد   ــرار گی ــورد اســتفاده ق پزشــکی م
از کارهــای مختلفــی کــه بــا ایــن 
ــزار دندانپزشــکی  ــرم اف ــزار و ن نرماف
شــده   گرفتــه  تصویــر  روی  بــر 
ــر  ــوارد زی ــه م ــام داد ب ــوان انج میت

میتــوان اشــاره منــود:

RVG در تصویربرداری دهان و دندان
زهرا آرایش – دانشجوی کارشناسی پیوسته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز    

روش های نوین 
تصویربرداری از دهان و دندان
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1ـ پرونده سازی برای بیامر
و  کانالهــا  اندازهگیــری  امــکان  2ـ 

ابعــاد مختلــف بــر روی تصویــر
3ـ امکان رنگآمیزی تصاویر

4ـ شناســائی دقیــق عارضههــای روی 
تصویــر

5ـ سه بعدی سازی تصویر
6ـ اندازهگیــری زوایــای مختلــف بــر 

روی تصویــر
7ـ امــکان بزرگنامئــی تصویــر جهــت 

مشــاهده بهــرت آن
 high  و  boost  8ـ اعــامل فیلرتهــای
pass filter  جهــت شــارپ منــودن و 

آشکارســازی لبههــای تصویــر
  )Rotation( چرخــش   امــکان  9ـ 
 )Inversion( ســازی   معکــوس  و 
rvg تصویــر  سیســتم اســتفاده از

ــرم  ــکی و ن ــای پزش ــزار ه ــرم اف در ن
افــزار دندانپزشــکی رشکــت رایــان 
طــب  پیــاده ســازی شــده ، و از ایــن 
قابلیــت میتوانیــد اســتفاده کنیــد.  
بایــد توجــه داشــت کــه سنســور 

در مقابــل تابــش اشــعه زیــاد کامــالً 
اســت  ممکــن  و  بــوده  حســاس 
آســیب ببینــد. از سنســور مذکــور 
تــوان در حالتهــای مختلفــی  مــی 
و  ســفالومرتی  پانورکــس،  چــون 
رادیوگرافــی تــک دنــدان اســتفاده 
منــود. بــا توجــه بــه احتــامل آلودگــی 
سنســور در دهــان حتــام بایــد از 
روکشــهای مخصوصــی کــه در داخــل 
بســته بنــدی دســتگاه وجــود دارد 

ــت. ــره جس به
فسفرپلیت چیست؟

سیســتم  کــه  نیســت  شــکی 
سنســور  بــر  مبتنــی  رادیوگرافــی 
هنــوز هــم نــوع غالــب رادیوگرافــی 
بــازار  هــای دیجیتــال موجــود در 
دندانپزشــکی اســت.ولی در طــول 
دیگــری  نــوع  اخیــر  ســال  چنــد 
نــام  بــا  دیجیتــال  رادیوگرافــی  از 
در  ای  ویــژه  پلیتجایــگاه  فســفر 
اســت. کــرده  پیــدا  دندانپزشــکی 

اکنــون برندهــای مختلفــی از فســفر 

دارد. وجــود  بــازار  در  پلیــت 
 

بــرای  نیــز  و  دندانپزشــکان  بــرای 
کاربــران، کار بــا فســفر پلیــت بســیار 
ــی  ــای مبتن ــتم ه ــر از سیس ــاده ت س
ــب  ــر سنســور اســت.پلیت هــا اغل ب
ــی  ــتند و م ــم هس ــر از فیل ــازک ت ن
 RINN تواننــد در هولدرهــای کیــت
شــوند.فرایند  اســتفاده  موجــود 
گرفــنت عکــس بســیار شــبیه فیلــم 
اســت: دســتیار تصویــری در یــک 
پلیــت مــی گیرد.برخــالف سنســورها 
هیــچ گونــه ســیم یــا کابلــی کــه 
ــرداری  ــان تصویرب ــول زم ــد در ط بای
اســتفاده شــود،وجود ندارد.بعــد از 
ــک  ــه ی ــا را ب ــت ه ــنت عکس،پلی گرف
دســتگاه کــه در واقــع یک پردازشــگر 
اســت،منتقل مــی کننــد.در حقیقــت 
ــزری  ــکر لی ــک اس ــگر ی ــن پردازش ای
 ، سیســتم  نــوع  بــه  است.بســته 
ــا  ــک شــکاف ی ــا را درون ی ــت ه پلی
روی یــک درام قــرار مــی دهنــد و 
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ــی  ــه کار م ــتگاه رشوع ب ــپس دس س
کند.هنگامــی کــه تصاویــر ظاهــر 
مــی شــوند،می تــوان بــه آســانی آنهــا 
را بــا کلیــک کــردن و کشــیدن در نــرم 
ــب  ــبی در قال ــای مناس ــه ج ــزار ب اف
ــل از  ــن مراح ــه ای ــل کرد.اگرچ منتق
تصویــر فــوری سنســورها آهســته 
تــر اســت،اما کل مــدت زمــان کار بــا 
فســفر پلیــت بســیار رسیعــرت از روش 

ــت. ــی اس ــای قدیم ه
 

در باالتریــن کیفیــت ، بســیاری از 
دارای  پلیــت  فســفر  سیســتمهای 
خــط  جفــت   20 تــا   15 قابلیــت 
مــی   )  lp/mm  ( مــرت  میلــی  بــر 
انــدازه  بــه  ایــن  البتــه  باشــند.و 
بعضــی سنســورها کــه گاهــی تــا 25 
باشــد.هچند  هســتند،منی   lp/mm
ــک تاکتیــک  ــا حــدی ی ــه ت ــن قضی ای
بازاریابــی اســت زیــرا چشــم انســان 
در تشــخیص هــر چیــزی کــه بیشــرت 
از lp/mm 12 باشــد ، دچــار مشــکل 
تاثیــر  کامپیوتــر  میشــود.مانیتور 
ــا  ــه م ــزی دارد ک ــزایی در آن چی بس

ــم. ــی بینی م
کــه  کــرد  توجــه  بایــد  همچنیــن 
هزینــه خریــد و نگهــداری سنســورها 
سنســور  از  پلیــت  باالست.فســفر 
بســیار ارزانــرت اســت و هریــک از 
ــا بیــش از 1000  فســفر پلیــت هــا ت
ــار  ــدود 2000 ب ــا ح ــی ت ــار و گاه ب
ــر  قابــل اســتفاده بــرای گرفــنت تصوی
ــود  ــت ش ــد دق ــند.ولی بای ــی باش م
ــا  ــراش ی ــار خ ــن کار،دچ ــه در حی ک

ــوند. ــدی نش ــیب ج آس
 

بــا  مقایســه  در  کلــی  بطــور 
سنســورها، مــی تــوان گفــت کــه 
کاربــرد  دارای  هــا  پلیــت  فســفر 
و  باشــند  مــی  راحــت  و  ســاده 
ــرای  ــده ای ب ــوزش پیچی ــه آم ــاز ب نی
ــی  ــدارد.از طرف ــران آن وجــود ن کارب
در طوالنــی مدت،اســتفاده از فســفر 

ــه سنســورها از  ــت هــا نســبت ب پلی
نظــر اقتصــادی بــه رصفــه اســت.در 
ــرد  ــا ک ــوان ادع ــی ت ــا م ــوع ام مجم
کاملــی  رادیوگرافــی  سیســتم  کــه 
ــتی  ــکی بایس ــود ندارد!دندانپزش وج
ــی برایــش  ــد کــه چــه فاکتورهای ببین
اهمیــت دارد و بــر اســاس آنهــا ، 
سیســتم مــورد نظــر خــود را انتخــاب 
کند.یعنــی سیســتم خــوب یــا بــد 
وجــود ندارد،بلکــه مهــم آنســت کــه 
ــرای شــام مناســب باشــد. سیســتم ب

مزایای فسفر پلیت :
وایرلــس بــودن سیســتم و راحتــی 

بیــامر در زمــان گرفــنت عکــس
تصویربرداری به روش دیجیتال

قابلیــت بــه اشــرتاک گذاشــنت تصاویر 
توســط نــرم افزار

عدم نیاز به فیلم رادیوگرافی
عــدم نیــاز بــه روش هــای ســنتی 

تاریکخانــه و  ثبــوت  و  ظهــور 
افزایش بهره وری در کار

کاهــش هزینــه هــای نگهــداری و 
تعمیــرات

عــدم نیــاز بــه آمــوزش پیچیــده بــرای 
ــتگاه کاربر دس

سادگی و راحتی کار با سیستم
رصفه اقتصادی
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در مورد کشور کانادا
کانــادا کشــوری بســیار بــزرگ بــا 
ــد.  ــی باش ــددی م ــای متع ــه ه جاذب
بدانیــد  بایــد  نظــر جغرافیایــی  از 
کــه ایــن کشــور در بــاالی ایالــت 
ــت.  ــده اس ــع ش ــکا واق ــده امری متح
دارای  تنهایــی  بــه  کانــادا  کشــور 
جاذبــه هــای توریســتی و گردشــگری 
بســیاری ماننــد ابشــار بــا شــکوه 
نیــاگارا ،بــرج عظیــم ســی ان ، حیــات 
ــل  ــن املل ــارک بی ــو ، پ ــش تونرنت وح
ــته  ــف ورش ــل بن ــارک مجل ــی ، پ یخ
مــی  راکــی  باشــکوه  هــای  کــوه 
کانــادا  بــزرگ  از شــهرهای  باشــد. 
مــی تــوان بــه کبــک، مونــرتال و 
تورنتــو اشــاره کــرد، شــهر هایــی کــه 
بهرتیــن امکانــات زندگــی را بــرای 
شــام بــه ارمغــان مــی اورنــد چــرا کــه 

زندگــی در ایــن کشــور بــه زندگــی بــا 
ــن  ــت. ای ــده اس ــبیه ش ــت تش طبیع
کشــور منظــره هــای بســیار زیبــا 
ــبزه زار  ــزرگ، س ــای ب ــوه ه ــد ک مانن
ــرف و  ــیده از ب ــای پوش ــه ه ــا، تپ ه
شــهر هــای شــلوغ بســیاری دارد، 
ــد کــه کــوه هــای راکــی  ــه منان ناگفت
در کانــادا بســیار مشــهورند، بنابرایــن 
انتخــاب هــای بــی پایانــی پیــش روی 

ــرار دارد. ــام ق ش
کشــور کانــادا دارای دو زبــان رســمی 
انگلیســی و فرانســوی مــی باشــد. لذا 
تحصیــل در کانــادا فرصــت یادگیــری 
انجــام  بــرای  کــه  دیگــری  زبــان 
تجــارت جهانــی حیاتیســت را مقدور 
مــی ســازد. بنابرایــن وجــود ایــن دو 
ــان  ــا کارشناس ــده ت ــث ش ــان باع زب
زبــان بســیاری هــر ســاله از ایــن 

دانشــگاه هــا فــارغ التحصیــل شــوند. 
اعــزام  و  تحصیــل  ادامــه  امــکان 
دانشــجو بــه کانــادا بــا مــدرک دیپلــم 
ــه  ــد توج ــی بای ــود دارد ول ــز وج نی
داشــت کــه فاصلــه یــا گــپ تحصیلــی 
بــرای شــخص وجــود نداشــته باشــد.

ســعی کنیــد بررســی و تحقیقــات 
خــود در خصــوص انتخــاب دانشــگاه 
ــده  ــد و آین ــت انجــام دهی ــه دق را ب
شــغلی خــود را مــد نظــر داشــته 
باشــید. موسســه حقوقــی توســعه 
توانــد  مــی  شــیراز  مهــر  گــران 
اطالعــات مفیــدی پیرامــون تحصیــل 
در  کانــادا  بــه  دانشــجو  اعــزام  و 
ــن   ــد. بنابرای ــرار ده ــام ق ــار ش اختی
ــاد  ــرب زی ــت و ص ــا دادن در خواس ب
در کشــوری  تحصیــل  از  تنهــا  نــه 
زیبــا و پرطــراوت برخــوردار خواهیــد 

بورس گرافی
رشایط و نحوه تحصیل در کانادا

میالد اصغری-دانشجوی کارشناسی پیوسته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تربیز   

چگونه می توانیم در
دانشگاه های برتر کانادا

با هزینه کم تحصیل کنیم؟
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بلکــه  شــد 
تجارب 
زندگی 

فراموش 
نشدنی 
بسیاری 

کســب  را 
کــرد. خواهیــد 

تحصیل در کانادا
کشــور  در  تحصیــل 
هــای دیگــر ، افــق انتخــاب 
شــام را گســرتده تــر مــی ســازد و 
موجــب صعــود شــام بــه تحصیالت 
عالــی تــر مــی شــود امــا همــه ی 
ایــن هــا بســتگی بــه ایــن دارد 
کــه شــام چــه کشــوری را انتخــاب 
کــه زندگــی در  کنیــد. چــرا  مــی 
ــی از  ــادا یک ــر اســت. کان حــال تغیی
ــاب  ــرای انتخ ــهور ب ــورهای مش کش
ــرا  ــد چ ــی باش ــرا م ــون و چ ــی چ ب
کانــادا کالس  دانشــگاه هــای  کــه 
ــنهاد  ــام پیش ــه ش ــی را ب ــای جهان ه
مــی کننــد. کانــادا بــا داشــنت 12 
دانشــگاه مطــرح و بــا ســطح علمــی 
ــی  ــوزش عال ــا آم ــه در آن ه ــاال، ک ب
ارائــه مــی گــردد  جــز 200 دانشــگاه 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــر جه برت
ــیاری  ــد بس ــادا فوای ــل در کان تحصی
دارد ایــن فوایــد عبارتنــد از : شــهریه 
ــت کار در  ــه، فرص ــه رصف ــرون ب مق
ــد  ــال بع ــک س ــا ی ــل ی ــن تحصی حی
ــک  ــی و فرصــت ی ــارغ التحصیل از ف
زندگــی زیبــا و متنــوع در کشــور. 
ــن  ــی از بهرتی ــادا یک ــل درکان تحصی
ــرت  ــای مهاج ــن راه ه ــع تری و رسی
بــه کانــادا مــی باشــد، ایــن روش 
در کنــار روش اخــذ ویــزای کار یــا 
اســکیل ورکــر کانــادا و همچنیــن 
رسمایــه گــذاری در ایــن کشــور مــی 
مثــل  دیگــری  هــای  روش  باشــد. 
تولــد فرزنــد و بچــه دار شــدن در 
کانــادا موجــب اخــذ اقامــت ایــن 
ــوند. ــی ش ــن من ــرای والدی ــور ب کش

رشایط تحصیل در کانادا
ایالــت متحــده، کانــادا را بــه عنــوان 
بهرتیــن مــکان بــرای زندگــی معرفــی 
مــی کنــد )شــاید بتــوان گفــت کانــادا 
بهرتیــن کشــور بــرای مهاجرت باشــد( 
و از ایــن کشــور بــه دلیــل ســطح 
و  ملــی  امــد  در  عالــی،  امــوزش 
ــی  ــر م ــی تقدی ــاالی زندگ ــت ب کیفی
بــه کانــادا  اعــزام دانشــجو  کنــد. 
ــان  ــا دو زب ــک ی ــری ی ــکان یادگی ام
جدیــد، باتوجــه بــه اینکــه کانــادا دو 
زبــان رســمی انگلیســی وفرانســوی را 
ــد. ــی کن ــم م ــام فراه ــرای ش دارد ب

مطمئناً بســیاری از شام کشــور کانادا 
را بــا توجــه بــه عوامــل متعــددی کــه 
در ذهــن داریــد انتخــاب کــرده ایــد 
چــرا کــه مزایــای اصلــی ان برای شــام 
ــادا  ــور کان ــت. کش ــکار اس ــال اش کام
بهرتیــن سیســتم امــوزش عالــی را 
بــرای شــام فراهــم مــی کنــد بــه 
ــز 200  ــور ج ــن کش ــه ای ــل اینک دلی
ــه  ــرار دارد. ب ــان ق ــر جه ــور برت کش
ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــید کــه 
ــد  کشــور هــای بســیاری وجــود دارن
کــه دیــدگاه شــام را تحــت تاثیــر 

ــد. ــرار مــی دهن ق
بــرای  کانــادا  دانشــگاه  پیشــنهاد 
تحصیــل تنهــا بــه دلیــل ایــن نیســت 
کــه ایــن کشــور در جــدول لیــگ قرار 
گرفتــه و جوایــز بســیاری را اخــذ 
کــرده اســت چــرا کــه کشــور کانــادا 
امــکان زندگــی متنــوع، فرصــت کار، 
عالــی،  بســیار  درمانــی  خدمــات 
ارتبــاط دوســتانه بــا افــراد و شــهریه 
مقــرون بــه رصفــه را بــرای شــام 
فراهــم مــی کنــد. فعالیــت هــای 
تحصیلــی در کانــادا امــکان برقــراری 
ــب  ــد، کس ــتان جدی ــا دوس ــاط ب ارتب
تجــارب و لــذت از مناظــر بســیار زیبا 
را بــرای شــام مهیــا مــی کنــد. تغییــر 
فصلــی در کانــادا انجــام فعالیــت 
هــای لــذت بخــش ماننــد قــدم زدن 

گیــری،  ماهــی  پاییــز،  و  بهــار  در 
پیــاده  تابســتانی،  هــای  جشــن 
روی، اســکی و ســورمته ســواری در 

زمســتان را مقــدور مــی ســازد.
آیــا شــام انتظــار چیــزی فراتــر از 
یادگیــری  جدیــد،  دوســتی  یافــنت 
ــغل  ــذ ش ــد و اخ ــای جدی ــارت ه مه
در رشــته تحصیلــی خــود را داریــد ؟

ــادا  ــل در کان ــای تحصی از دیگــر مزای
ــاره وقــت دانشــجویی  ، اجــازه کار پ
در حیــن تحصیــل اســت. درســت 
ــارات  ــر کل انتظ ــن ام ــه ای ــت ک اس
مالــی شــام را فراهــم منــی کنــد امــا 
ــیاری را  ــای بس ــارت ه ــارب و مه تج
در اختیــار شــام قــرار مــی دهــد. 
اخــذ شــغل  بــه  قــادر  لــذا شــام 
دلخــواه خــود یــک ســال بعــد از 
ــه  ــود. ب ــد ب فــارغ التحصیلــی خواهی
طــور کلــی شــام نیــاز بــه اخــذ اجــاره 
کاری در صورتــی کــه در دانشــگاهی 
ــد  ــد نداری ــرده ای ــل ک ــرب تحصی معت
امــا ناگفتــه منانــد کــه ایــن امــر بــاز 
هــم بســتگی بــه شــغل انتخابــی 

شــام دارد.

هزینه تحصیل و زندگی در کانادا
ــور مقصــد  هزینــه تحصیــل در کش
از مهــم تریــن مباحــث مــورد توجــه 
ــادا ارزش بســیاری  اســت. کشــور کان
بــرای میــزان شــهریه و هزینــه هــای 

زندگــی قائــل شــده اســت.
ــادا  ــه در کان ــی ماهیان ــه زندگ هزین
حــدود 400-800 دالر مــی باشــد امــا 
میــزان ایــن هزینــه بســتگی بــه ایــن 
دارد کــه شــام زندگــی خــود را چگونه 
امــوزش  هزینــه  لــذا  بگذرانیــد. 
ــا  ــرای مقطــع کارشناســی ب ســاالنه ب
ــه  ــر گرفت ــه در نظ ــه بودج ــه ب توج
شــده حــدود 600 تــا 17500 دالر 
ــده  ــغ در این ــن مبل ــه ای ــت. البت اس
ــا  ــن6500 ت ــط مابی ــور متوس ــه ط ب

33000 دالر در ســال اســت.
لــذا شــام بــا مقایســه ی ایــن کشــور 
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ــد  ــی یابی ــا در م ــر کشــور ه ــا دیگ ب
ــادا جــز مشــهورترین و  ــه چــرا کان ک
مقــرون بــه رصفــه تریــن کشــور هــا 
ــی  ــل از نظــر مال ــرای ادامــه تحصی ب
اســت. البتــه همــه ی ایــن مــوارد 
ــام  ــی ش ــته تحصیل ــه رش ــتگی ب بس
دارد لــذا قبــل از هرگونــه تصمیــم 
میبایســت بــه ایــن توجــه داشــته 
باشــید کــه هزینــه تحصیــل در رشــته 
هــای پزشــکی و مهندســی ممکــن 

ــد. ــرت باش ــت بیش اس
 بــه طــور کلــی مــدت زمــان تحصیــل 
ــال  ــا 4 س ــی 3 ت ــع کارشناس در مقط
مــی  ســال   1 ارشــد  کارشناســی  و 
ــت در  ــام میبایس ــن ش ــد. بنابرای باش
ــا اگــر  ــد ام اواخــر مــارس اقــدام کنی
ــی شــام بســیار خــاص  رشــته تحصیل
ــه  ــت ک ــرت اس ــت به ــی اس و تخصص
ــد  ــه منان ــد. ناگفت ــدام منایی ــر اق زودت
کــه دوره دوم پذیــرش در مــاه هــای 
ژانویــه و فوریــه صــورت مــی گیــرد.

رشایــط ویــزای تحصیلــی کانــادا و 
ــه آن ــع ب ــررات راج مق

توجــه داشــته باشــید کــه فراینــد 
املللــی  بیــن  تحصیــل  درخواســت 
ممکــن اســت بــه کنــدی پیــش رود و 
بــه مــدت 7 هفتــه بــه طــول بینجامد 
ــود  ــم خ ــت تصمی ــام میبایس ــذا ش ل
را بگیریــد و هرچــه رسیــع تــر در 

ــد. ــه دهی ــود را ارائ ــت خ خواس
کشــور  از  خــارج  در  تحصیــل 
بخصــوص کانــادا یــک مســئله بســیار 
مهــم اســت و بــه تفکــر بســیاری 
نیــاز دارد. لــذا بــرای اطمینــان از 
مســیری کــه در ان قــدم مــی گذاریــد 
اخــذ ویــزا بعــد از تصمیــم گیــری 
حائــز اهمیــت اســت. اخــذ ایــن ویــزا 
بــرای درخواســت تحصیــل یــا بــه 
عبارتــی مجــوز تحصیــل رضوریســت، 

عــالوه بــر ایــن پذیــرش شــام در 
ایــن دانشــگاه هــا بــه عنــوان نقطــه 
شــام  بنابرایــن  باشــد.  مــی  رشوع 
بــرای دادن در خواســت و پراخــت 
شــهریه و هزینــه زندگــی ) بــه طــور 
مثــال تهیــه بلیــط ( نیــاز بــه متکیــن 

ــد. ــی داری مال
مشــخصات و وضعیــت ســالمت شــام 
ممکــن اســت توســط پلیــس بازرســی 
ــه  ــا ب ــرد، ام ــرار گی ــی ق ــورد بررس م
نگرانــی  جــای  هیــچ  کلــی  طــور 
حائــز  بســیار  ندارد.ایــن  وجــود 
اهمیــت اســت کــه مــوارد دیگــر 
ــرار  ــورد بررســی خــود دانشــگاه ق م
بگیــرد چــرا که کانادا کشــوری بســیار 
عظیــم اســت و روش هــای متفاوتــی 
ــر  ــف در نظ ــای مختل ــرای قلمروه ب
دارد. اگــر فــرم در خواســت شــام 
ــدارک  ــناد و م ــود، اس ــر ش ــتباه پ اش
شــام ارســال نخواهــد شــد یــا ممکــن 
ــر مواجــه شــود. اگــر  ــا تاخی اســت ب
در خواســت شــام تحصیــل در رشــته 
ای خــاص اســت رشایــط مقــداری 

ــود. ــد ب ــاوت خواه متف
تحصیــل در کانــادا فرصــت کار در 
فــارغ  از  بعــد  شــاملی  امریــکای 
ــذا  ــد ل ــی کن ــی را فراهــم م التحصیل
بعــد از تکمیــل تحصیــل خــود در 
ــا  ــه اقامــت ی دانشــگاه شــام قــادر ب
کار یکســاله در کانــادا خواهیــد بــود. 
همچنیــن شــام مــی توانیــد کار پــاره 
وقــت در حیــن تحصیــل را در حیطــه 
برنامــه هــای خــود قــرار دهیــد و بــا 
ــن عمــل تجــارب بســیاری کســب  ای
کنیــد و ذخیــره مالــی داشــته باشــید. 
ــی در  ــیه تحصیل ــط بورس ــه رشای البت
کانــادا نیــز وجــود دارد و افــراد مــی 
تواننــد تحصیــل رایــگان در کانــادا 
ــت  ــر باب ــوال دیگ ــند. س ــته باش داش
کانــادا  در  تحصیــل  پذیــرش  اخــذ 

ــد  ــه بای ــی باشــد ک ــدرک م ــدون م ب
ــگاه  ــوالً دانش ــه معم ــود ک ــرض ش ع
هــای کانــادا مــدرک زبــان را صــورت 

ــد. ــی دانن ــی م الزام
از مزایــای اخــذ مــدرک تحصیلــی در 
ــذا  ــت ل ــودن ان اس ــوع ب ــادا متن کان
همــه افــراد مــی تواننــد اهــداف 
ــدرک  ــذ م ــل و اخ ــا تحصی خــود را ب
ــد.  ــرا در اورن ــه اج ــور ب ــن کش در ای
هزینــه تحصیــل و زندگــی پاییــن در 
ایــن کشــور باعــث ایجــاد انگیــزه 
در بســیاری از افــراد شــده اســت 
زبانــه  دو  موقعیــت  عــالوه  بــه 
بــودن ایــن کشــور ایــن انگیــزه را 
دو برابــر کــرده اســت. اگــر شــام 
فرانســه  زبــان  یادگیــری  خواهــان 
هســتید، اگــر زبــان مــادری شــام 
انگلیســی یــا فرانســوی اســت در 
ــادا  ــود در کان ــگاه خ ــاب دانش انتخ
شــک نکنیــد. دانســنت هــر دو زبــان 
ــغل  ــاب ش ــه انتخ ــیاری ب ــک بس کم
ــی کــه  ــژه زمان ــه وی دلخــواه شــام ب
قصــد اقامــت و کار بعــد از تحصیــل 
ــد  ــه منان ــر ناگفت ــد خواهــد ک را داری
کــه در دســت داشــنت مــدرک هــر دو 
ــان انجــام تجــارت هــای بــزرگ را  زب

ــازد. ــی س ــر م می
و  پزشــکی  تحصیــل  بابــت  از 
دندانپزشــکی در کانــادا نیــز بایــد بــه 
ــه اشــاره کــرد کــه تحصیــل  ــن نکت ای
پزشــکی در ایــن کشــور مثــل کشــور 
سیســتم  و  باشــد  مــی  آمریــکا 
ــکی  ــجو پزش ــزام دانش ــل و اع تحصی
بــه کانــادا متفــاوت اســت، یعنــی 
علــوم  لیســانس  دوره  بایــد  ابتــدا 
بــرای  را بگذراننــد و ســپس  پایــه 
فــوق لیســانس وارد مبحــث پزشــکی 

شــوند.
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مقدمه
جراحــی  انجــام  قصــد  شــام  اگــر 
ایمپلنــت و کاشــت یــک دنــدان تــازه 
در دهانتــان را داشــته باشــید احتامال 
ــن  دندان پزشــکتان پیــش از انجــام ای
ــت  ــی وضعی ــرای بررس ــی و ب جراح
یــک  شــام  بــرای  فــک  اســتخوان 
ــد.  ــز می کن ــوژی تجوی ــس رادیول عک
دندان پزشــکتان  نســخه  بــه  اگــر 
عبــارت  بــا  احتــامال  کنیــد  توجــه 
ناآشــنایی برخــورد خواهیــد کــرد: 

CBCT
 CBCT چیست؟

پیرشفــت  از  دندانپزشــکی   CBCT
هــای بســیار مهــم در تکنولــوژی 
تصویربــرداری دنــدان مــی باشــد.

 CBCT(: Cone Beam)
Computed Tomography

ــاهده  ــکان مش ــد ام ــن روش جدی ای
ســه بعــدی نســوج نــرم و ســخت 
هــا  انــدازه  در  تغییــر  بــدون  را 
بزرگنامیــی  یــا  و   )Distortion(
پذیــر  امــکان   )Magnification(
ــه  ــا ت حاصل ــت و اطالع ــاخته اس س

تشــخیص،  در   CBCT تکنیــک بــا 
روش  انتخــاب  و  درمــان  طــرح 
ــی نقشــی بســیار  مناســب مکانوتراپ
موثــر و دقیــق ایفــاء مــی مناینــد. 
بدیــن صــورت کــه از ترکیــب اســکن 
 )Surface Scanning( ســطحی 
ســطحی-حجمی“  اســکن“تحت  و 
 Sub- Surface( Volumetric
Scanning( ماتریکــس ســه بعــدی 

به نحــوی  کــه  آیــد  مــی  بوجــود 
نســوج  آناتومیکــی  مــدل  دقیــق 
ســخت و نــرم صــورت و جمجمــه 
ــل  ــوده و قاب ــی من ــامران را طراح بی
ــتمها  ــن سیس ــازد. ای ــی س ــت م رؤی
بــر خــالف سیســتم های متعــارف، 
پرتوهــای  از  بــردن  بهــره  بجــای 
 fan beam( بادبزنــی  مقطــع  بــا 
مخروطــی  پرتوهــای  از   ،)shaped

مروری بر تکنولوژی CBCT دندانی
زهرا اله وردی – دانشجوی کارشناسی پیوسته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

کار دندانپزشکان را
تکنولوژیست های رادیولوژی آسان می کنند ...
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شــکل )cone beam shaped( بهــره 
 . می برنــد

از آنجایــی کــه ایــن سیســتم ها از 
اســتفاده  آرایــه ای  آشکارســازهای 
تصویــر  گرفــنت  بجــای  می کننــد، 
یــک  بــرش،  بــه  بــرش  بصــورت 
  )volume of data( داده  حجــم 
در  مــی آورد.  بدســت  بیــامر  از 
اینگونــه  اصلــی  تفــاوت  واقــع 
سیســتم ها بــا روش هــای متعــارف 
ــاز ســاخت  ســی تــی در چگونگــی ب

)reconstruction(سیگنال 
ــن  ــدازه ای ــو. ان ــکل پرت ــا ش ــت ت اس
سیســتم های  از  نیــز  سیســتم ها 
ــوده، و برخــی  ــر ب متعــارف کوچک ت
از اینگونــه سیســتم ها دز  کمــرتی 
می رسانند.دســتگاه های  بیــامر  بــه 
تصویربــرداری  CBCT ، تصویــری 
سی تی اســکن های  مشــابه  تقریبــاً 
امــا  می کنــد  ایجــاد  معمــول 
ایــن  بیــن  خاصــی  تفاوت هــای 

می شــود.    مشــاهده  تصاویــر 
مشــابه   CBCT دســتگاه  ظاهــر 
ــوده  ــک )OPG( ب ــتگاه پانورامی دس
بــا ایــن تفاوت کــه از Flat Panel  در 
ســایزهای بــزرگ اســتفاده می کنــد و 
فیلــد تابــش اشــعه آن بــا توجــه بــه 
نیــاز قابــل تنظیــم اســت.ازلحاظ فنی 

دســتگاه CBCT تفاوت هــای بســیار 
ــا دســتگاه پانورامیــک دارد  ــادی ب زی
ولــی معمــوالً ایــن تفاوت هــا باعــث 
دســتگاه  فیزیکــی  ظاهــر  تغییــر 
بعضــی  ازایــن رو  و  منی شــود 
قابلیــت  پانورامیــک  دســتگاه های 
ارتقــا بــه CBCT را دارنــد. البتــه 
ــن  ــه همی ــل ب ــه از قب ــی ک در صورت

منظــور طراحی شــده باشــند.
هــر دســتگاه CBCT قابلیت هــای 
فــراوان نرم افــزاری و ســخت افزاری 
به صــورت  معمــوالً  کــه  دارد 
جداگانــه بایــد نصــب و اســتفاده 
ــزودن  ــه ی اف ــه گاهــی هزین شــود ک
ــه دســتگاه از قیمــت خــود  آپشــن ب
دســتگاه CBCT هــم فراتــر مــی رود.
نظیــر امکاناتــی  مثــال  به عنــوان 
باقــدرت  تصویربــرداری   ،  Proface
 Endo Mode بانــام  میکــرون   ۷۵
 ENT و  Smart Pan یــا سیســتم
قابلیت هــا  همیــن  Modeازجملــه 

هســتند.
CTهــای  بــا   CBCT مکانیســم 
اســت،  بســیار متفــاوت  معمولــی 
از همیــن رو CBCT جهــت تهیــه 
عملکــرد  صــورت  فــک  تصاویــر 
دارد.در   CT بــه  نســبت  بهــرتی 
دندانــی  ایمپلنت هــای  جایگــذاری 

بــرای  اســتخوان  ابعــاد  دانســنت 
رضوری  ایمپلنــت  طــول  تعییــن 
ــن  ــی جایگزی ــت دندان اســت. ایمپلن
ریشــه و تــاج دنــدان از دســت رفتــه 
امــر در تکنیــک  ایــن  می باشــد و 
ــادگی  ــی به س ــعه مخروط ــا اش CT ب
در  درحالی کــه  می شــود.  حاصــل 
ــه فــک  رادیوگرافی هــای عــادی ناحی
و صــورت بــه علــت دوبعــدی بــودن 
تعییــن  توانایــی  مــا  رادیوگرافــی 
عــرض اســتخوان لثــه )آلوئــول( را 

نداریــم.
 CBCT : انواع 
Skull CBCT  

تصویربــرداری از جمجمــه به صــورت 
کامــل جهــت بررســی های آناتومیــک 
ــه  ــیع جمجم ــتگی های وس ــا شکس ی
کــه  ســه بعدی  تصویرســازی  بــا 
ــاز متخصصــان محــرتم  بیشــرت موردنی
گــوش و حلــق و بینــی و فــک و 

ــود. ــد ب ــورت خواه ص
Face\Midface CBCT 

جهــت  در  بیشــرت  تصاویــر  ایــن 
فکیــن،  شکســتگی های  تشــخیص 
دارد.  کاربــرد  گونه هــا  و  صــورت 
ســینوس ها  بررســی های  همچنیــن 
و دفورمیتــی چهــره از کاربردهــای 
ــد.  ــرداری می باش ــن روش تصویرب ای
ــوژی  ــا تکنول ــن روش ب ــام ای ادغ
Proface  می توانــد کاربردهــای 
بســیار مفیــدی داشــته باشــد. 
ــف  ــتگی های ظری ــی شکس بررس
ــی، صــورت، بررســی انحــراف  بین
ــی و ســینوس ها، بررســی های  بین
مــوارد  و  متپــورال  ماســتوئید، 
بســیار دیگــر در ایــن بخــش قــرار 

می گیــرد.
Jaw\Teeth\Tooth CBCT 

ــرداری  ــن روش تصویرب متنوع تری
CBCT کاشــت دندان، تشــخیص 
تشــخیص  فکــی،  ضایعه هــای 
بــا  مندیبــول  کانــال  درگیــری 
آخریــن دنــدان مــوالر، تشــخیص 
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تعــداد کانال هــای دنــدان، تشــخیص 
ریشــه  ظریــف  شکســتگی های 
ایمپلنت هــای  بررســی  دنــدان، 
گذاشته شــده، تشــخیص ســنگ غــدد 
بزاقــی، زائــده اســتیلوئید و بســیاری 
مــوارد دیگــر در ایــن مجموعــه قــرار 

می گیــرد.
 CT بــا   CBCT تفاوت هــای 

لــی معمو
کامــل  تصویــر   CBCT 1.در 
دریافــت می شــود، ســپس مقطــع 
هــای   CT در  امــا  می شــود  زده 
معمولــی تصاویــر ابتــدا به صــورت 
ــت می شــود و ســپس  مقاطــع دریاف
به صــورت کامــل بازســازی می شــود.
انجــام  خوابیــده  به صــورت   CT.2
به صــورت   CBCT امــا  می شــود 
به راحتــی  ایســتاده  یــا  و  نشســته 

قابــل انجــام اســت .
3.تصاویــر CBCT کیفیــت بســیار 
تفکیک پذیــری  و  دارد  باالتــری 
بیشــرت  میکرومــرت   ۴۰۰ از  معمــوالً 
هــم  میکرومــرت   ۷۵ تــا  و  نیســت 

باشــد. می توانــد 
CBCT.4 زمــان بســیار کمــرتی بــرای 
اســکن رصف می کنــد و دوز اشــعه 

ــری دارد. ــیار پایین ت بس
کار  حیــن  در   CBCT 5.دســتگاه 
هیــچ صدایــی ) به جــز بــوق اخطــار 
اشــعه کــه قابــل قطــع کــردن اســت( 
تولیــد منی کنــد. از همیــن جهــت 
ــد. ــش می ده ــامر را کاه ــرتس بی اس

اطفالــی  بــرای  معمــوالً   CBCT.6
ــب تر و  ــتند مناس ــیار هس ــه هوش ک

اســت. راحت تــر 
 CBCT ــعه در ــی اش ــد خروج 7.فیل
ــه  ــت ب ــور اس ــرتل اپرات ــالً در کن کام
صورتــی کــه از یک دنــدان تــا کل 
در  می توانــد  را  رس  اســتخوان های 

ــرد. برگی
پاییــن  دوز  علــت  بــه   CBCT.8
بــاردار  خانم هــای  بــرای  اشــعه 
اســت.  CT از  مناســب تر  بســیار 

درمــان  طــرح  ارتودنســی  در 
متأثــر از جهــت و میــزان رویــش 
دندان هــای نهفتــه هســت.باوجود 
اشــعه  بــا   CT فــراوان  مزایــای 
مخروطــی، عــدم توانایــی بررســی 
CT بافــت نــرم مشــابه آنچــه در

می شــود  مشــاهده 
 CT از نقایــص عمــده
بــا اشــعه مخروطــی 
مــی رود.  بشــامر 
شکســتگی های  در 
فیلم هــای  صــورت 
 )plain films( ســاده
خوبــی  راهنــامی 
شکســتگی ها  بــرای 
فــک  در  به ویــژه 
می باشــند  پاییــن 
رادیوگرافــی  )نظیــر 

پانورامیک( 
بررســی  ولــی 

شکستگی های 
میانــی  ناحیــه 
 )mid face(صــورت
بــه علــت دوبعــدی 
تصاویــر  بــودن 
عــادی   رادیوگرافــی 
و   )plain films(
افتادگــی  روی هــم 
به خوبــی  تصاویــر 

قابل رؤیت 
در  منی باشــد. 
بــا   CT مــوارد ایــن 
مخروطــی  اشــعه 
جداســازی  توانایــی 

ساختامن های 
در  را  موردنظــر 

ــم  ــدون روی ه ــواه ب ــن دلخ ــر پل ه
می کنــد. فراهــم  را  افتادگــی 

کاربردها
ایــن  کاربــرد  از  حاصلــه  نتایــج 
تکنولــوژی در علــوم دندانپزشــکی 

باشــند: مــی  ذیــل  بــرشح 
 Implant ۱- کاربــرد ایمپلنــت هــا

 :  Dentistry
 Sleep ۲- شــناخت راههــای تنفســی

: Apnea- Airway Assessment
 Impacted نهفتــه   دندانهــای   -۳

:  Ectopic Dental Eruption
پریودنتــال  ۴-بیامرانهــای 

:  Periodontal Defects
 Pathological ۵- ضایعــات پاتولوژی

: Lesions
روش  از  اســتفاده  ۶-بــرای 
 Orthognathic Surgery

)Simulations :)STO
و  تشــخیصی  مــدارک  تهیــه   -۷
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بیــامران  بعــدی  ســه  آنالزهــای 
نســی رتود ا

۸- طراحــی و ســاخت دســتگاهای 
 Fabrication Of دندانپزشــکی 

:  Dental Appliances

نتیجه گیری
ــه  ــای متعــدد گفت ــه مزای ــا توجــه ب ب
شــده، CBCT امــروزه یــک رضورت 
ــان  ــرح درم ــق ط ــرای دقی ــرای اج ب
از  بســیاری   CBCT می باشــد. 
ســایر  از  ناشــی  محدودیت هــای 
و  می دهــد  پوشــش  را  روش هــا 

ــرای دندانپزشــک بســیار  ــد ب می توان
مفیــد باشــد. متاســفانه بــا وجــود 
 ،CBCT زیــاد  بســیار  مزایــای 
توســط  روش  ایــن  تجویــز  مــوارد 
دندانپزشــکان بســیار کــم اســت کــه 
دانــش  عــدم  از  ناشــی  می توانــد 
 CBCT از  کافــی 
یــا عــدم آگاهــی از 
آن  تجویــز  رشایــط 

باشــد.

References
1. Nair MK, Nair 
UP. Digital and 
advanced imaging 
in endodontics: A 
Review. J Endod. 2007 
Jan; 6-1:)1(33. 
2. Sogur E, Baksi 
BG, Grondahl H-G, 
Lomcali G, Ser BH. 
Detectability of 
chemically indvecd 
periapical lesions 
by limited cone 
beam computed 
tomography, 
intra oral digital 
and conventional 
film radiography. 
Dentomaxillofac 
Radiol. 2009 Oct; 
6 4 -4 5 8 : )7 (3 8 . 
3. Patel S, Dawood A, 
Mannocci F, Wilson R, 
Pitt Ford T. Detection 
of periapical bone 
defects in human 
jows using cone 
beam computed 
tomography and intra 
oral Radiology. Int endod J. 2009 
Jun; 15-507:)6(42. 
4. Patel S. New dimensions in 
endodontic imaging: Part 2. Cone 
beam computed tomography. Int 
Endod J. 2009 Jun; 75-463:)6(42. 
5.Grondahl HG, Huumonen S. 
Radiographic manifestations of 

periapical inflammatory lesions. 
Endod Topics. 2004 July; 67-55 :)1(8. 
6. Pinsky HM, Dyda S, Pinsky RW, 
Misch KA, Sarament DP. Accuracy 
of three- dimensional measurements 
using CBCT. Dentomaxillofac 
Radiol. 2006 Nov; 6-410:)6(35. 
7. Scarfe Wc, Farman AG. What is 
Cone-beam CT and How Does it 
work? Dent Clin North Am. 2008 
Oct; 30-707  :)4(52. 
8. Horner k, Islam M, Fly gare 
L, Tsiklakis K, Whaites E. Basic 
principles for use of dental cone beam 
computed Tomography: Consensus 
guidelines of the European academy 
of dental and maxillofacial radiology. 
Dentomaxillofac Radiol. 2009 May; 
95-187:)4(38. 
9. Cotton TP, Gesler TM, Holden 
DT, Schwartz SA, Schildler WG. 
Endodontic applications of cone-
beam volumetric tomography. J 
Endod. 2007 Sept; 32-1121:)9(33. 
10. Lofthag-Hansen S, Huumonen 
S, Gröndahl K, Gröndahl HG. 
Limited cone-beam CT and intraoral 
radiography for the diagnosis of 
periapical pathology. Oral Surg Oral 
Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 
2007 Jan; 9-114:)1(103. 
11. Scarfe WC, Lerin MD, Gane 
D Farman AG. Use of cone 
beam computed tomography in 
endodontics. Int J Dent. 2009. 
Published online 2010 March 31. 
12. Barret JF, Keat N. Artifacts in 
CT: Recognition and avoidance. 
Radiographics 2004 Nov-
Dec ;91 -1679 : )6 (24 .

X-Ray Times / 1396 95 سال اول  /  شماره دوم  /  دی



   X-Ray Times / 1396 سال اول  /  شماره دوم  /  دی 96

 Golnesaa Valizadeh, Shahin Asadi
Tabriz University of Medical Sciences, Iran
Email: Golnesa.valizadeh1980@gmail.com

ABSTRACT
Fluoroscope for long periods of cardiology tests and imaging as well as a large number of parts needed, without 
the patient›s dose is very high. CT angiography is a diagnostic method emits a high dose to the patient. So good 
performance and improved imaging techniques and optimization of dose reduction resulting from such tests.

Keywords; Angiography, Angioplasty, dosimetry, Tabriz – Iran

INTRODUCTION
Coronary angiography is a procedure to check the heart›s blood vessels using x-rays.Coronary
angiography, cardiac catheterization, also known. Catheterization refers to a method in which a thin and
long, flexible plastic tube into your body. Cardiac catheterization can be performed with the purpose of
diagnosis and treatment. Most of catheterization, cardiac catheterization. During angiography contrast
agent is a type of X-ray machine X-rays is injected into the coronary artery to speed sequential images
)series( provides vessels. Most dilatation catheter angiography to examine blood vessels narrowing and
blockage detection and diagnosis of internal bleeding. Other examples include:
    •İView narrowing or blockage of the carotid arteries in the neck that can restrict blood flow to the
         brain and cause a stroke.
    •İShow dilatation of intracranial vascular disorders
    •İDemonstrate renal vascular disease and helping to prepare for a kidney transplant surgery
    •İDetermine the rate of dilatation of the aorta.
    •İShowing center of the body, such as bleeding, abdominal bleeding
    •İHelping to prepare for surgery defective blood vessels in the legs of patients who suffer from
         pain in the legs when walking up.
    •İThe development and extent of coronary artery stenosis.
Sometimes surgery is scheduled for coronary artery bypass surgery )coronary artery bypass graft
surgery( of the results of angiography can choose the best surgical procedure, angiography doing.
Cardiologists artery stent placement in patients with small tools and small vessel stent treatment that
makes the vessel is always open.
Coronary artery disease is the most common and most deadly diseases in the world, so that in America
there are 11 million people suffer from coronary artery disease. The disease causes of death and disability
than any other disease and costs more.
The importance of patient dosimetry: The process of using the techniques of interventional cardiac
procedures being performed And yet it can have a considerable share in Dosimetry patients and staff.
Patient dose in cardiac angiography using radiation dose received by the patient is considerably high as 2
Gy dose to the patient›s skin has been reported.
 

 

 Assess the Exposure of Patients and Personnel tests and CT
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MATERIALS AND METHODS
Dose of Staff: Angiography is also high doses of personnel, particularly physicians cardiologist. An
experimental method for reducing the dose of personnel stand at a distance of one meter from the
patient, in which case the radiation scattered from the patient fluoroscope roughly 1/1000 receives.
Coronary angiography to determine the dose received by patients in hospitals and civic martyr august
Tabriz:
In this study, patients received doses of test angiography and angioplasty in three martyr in the civil
hospital and a hospital were studied august. Devices in hospitals, civil and august martyr in the Siemens and 
Philips device and a device Shymatso that all these devices are able to perform continuous pulse fluoroscope. 
Philips in Holland is the BH3000 model for this device using a digital camcorder with 25
pulses per second takes place. The default pulse rate, pulse 12/5 sec and high-quality imaging to 25
pulses per second. X-ray tube and a maximum power of 200 kW at 150 kV is KVp. The apparatus for
automatically controlling the dose of irradiation of control and uses special filters. Both devices made in
Germany and Siemens AG and its model is a Flat panel detector. Method as digital video and pulses 15 ,10
and 30 pulses per second takes place. The default is 15 pulses per second pulse. High quality imaging to
30 pulses per second. Range from 125 KV to 60 KV and MA range is from 60 to 125 mA.

Figure 2: Schematic view of the device using dosimetry

Figure 1: How to use the method of Cardiology of the heart and coronary arteries show.
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Shymatso the SP model is also made in Japan. The device is able to perform continuous pulsed
fluoroscopy. Also filmed by a number of pulses 15 and 30 pulses per second takes place. Pulse rate of 15
pulses per second, and the default image quality And children up to 30 pulses per second and the X-ray
tube 40 and the KV 150 and MA 125 machine is 10. Since the diagnosis and treatment of routine quality
control program for fluoroscopy devices do not have the systems in terms of accuracy exposure factors
were quality control testing.
Evaluation of patient doses
The dosimetry data on 320 patients admitted to the civil hospital cardiac catheterization and angiography
and angioplasty procedures august Tabriz for a period of 5 months was recorded. This information
includes the quantity of product in the area of DAP for fluoroscopy and The fluoroscopy time during
angiography by internal dosimetry system was measured by monitoring the control room. In addition, the
parameters of weight - height - BMI, and issues relating to the application of safeguards to reduce the
dose of the patient›s cardiologist And staff, including the use of wave filter and the continuously localize
the site of irradiation procedure and the use of pulse and other protective Protective equipment such as
protective glasses and overalls lead and other items to reduce the dose to the patient and hospital
personnel martyr civil and august Angiography were evaluated.
Of the 150 patients, 170 patients underwent coronary angiography and angioplasty. To estimate the
sample size formula is used to estimate a mean taking a = 0.05 and a standard deviation of 17 and 33 In
order for CA and PTCA and precision accuracy 5Gy.cm2 G.cm3 2 for CA 170 and 123 respectively for PTCA
sample that is used to increase the validity of the selected samples, respectively, 150 and 170 Will be.
SPSS software was used to analyze data from To collect and record the amount of radiation dose to staff
and patients at the end of the procedure proposed by the average dose received by patients During
fluoroscopy and filming as well as the average exposure time per patient for all the devices in fluoroscopy
Angiography and angioplasty procedures in different sectors of education and training for a variety of
diagnostic and therapeutic techniques, respectively.

RESULTS AND DISCUSSION
A comparison of quality control angiography devices in hospitals, civil and august martyr Tabriz following
tables have been reported:
Angiography devicesTime difference in percent The voltage difference between the percentage

 Siemens hospital august63/83%
 Siemens madani civil hospital32/224/1
Philips madani civil hospital73/526/1
Shymatsv madani civil hospital77/210/2
Table 1: Differences in hospital angiography devices august and civil rights martyr.
Table 1: Differences in hospital angiography devices august and civil rights martyr.

Figure 3: A view of the dosimetry system
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ABSTRACT
Objective: We aimed to compare the operator and patient radiation exposure in standard projections during 
elective diagnostic coronary angiography procedures via transradial )TRA( versus transfemoral )TFA( 
approaches. Methods: In this analytical cross-sectional study, a total of 202 consecutive patients who were 
candidates for diagnostic coronary angiography were randomized to undergo the procedure via TFA or TRA 
approaches )101 in each group(. Patients with abnormal Allen test and history of coronary artery bypass 
surgery, valvular heart disease, and unsuccessful coronary angiography were excluded from the study. A 
single operator performed all of the procedures using a single angiography system. Patient and operator 
radiation exposure were measured using diamentor and an electronic personal dosimeter, respectively. 
Each procedure comprised a standardized sequence of projections including four standard views for the left 
coronary system and two standard views for the right coronary system.
Results: Left anterior oblique )LAO( caudal )°30/°50( and right anterior oblique RAO )°30( projections 
were associated with the highest and lowest patient radiation exposure, respectively. The operator received 
a significantly higher radiation exposure in the TRA approach for LAO cranial )for both left and right 
coronary systems( and LAO caudal )for left coronary system( projections during coronary angiography 
compared with the TFA approach. Conclusion: Though a similar amount of patient radiation exposure in 
each projection was observed among TFA and TRA groups; LAO cranial and LAO caudal projections were 
associated with a significantly higher operator radiation exposure in the TRA group. These findings need to 
be considered when choosing the optimal arterial approach for patients scheduled for coronary angiography. 
)Anatol J Cardiol 303-298 :18 ;2017(
Keywords: transradial approach, transfemoral approach, radiation exposure, beam projection

Introduction
Interventional cardiologists receive substantial radiation exposure during coronary angiography and 
coronary interventional procedures. Radiation is associated with potential stochastic and deterministic 
hazards including malignancy and eye injuries )2 ,1(. Radiation dose and beam angulations contribute to the 
total amount of received radiation )5–3(. As multiple projections may be used for optimal visualization of the 
coronary lesions, the amount of the radiation exposure during fluoroscopy and cine acquisition could vary 
with beam projection being a determining factor. The goal is to optimize coronary artery visualization while
minimizing radiation to both the patient and operator.
Several investigators have focused on optimizing the radiation dose during cardiac angiography procedures 
)7 ,6(. Smith etal. )8( have proposed a protocol for different projections to balance the clinical yield as well as 
radiation risk during coronary angiography. However, the majority of data has been obtained using phantom 
models )10 ,9 ,6( or old generation of angiography systems)7(. The introduction of new angiography systems, 
which areequipped with improved image processing system, as well as theincrease in operator experience 
call for review of the protocolof the coronary angiography procedures, particularly for some projections that 
are associated with high radiation exposure. As the transradial approach is gaining more popularity )13–11(, 
it is important to note that most of the studies focusing on the amount of radiation in various projections 
have been conducted via the transfemoral approach )4  ,3(. There is only one study inthe literature that 
has examined the radiation dose from different projections during coronary angiography via transradial 
approach )14(.
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With regards to the paucity of data in this field, we aimed to evaluate the operator and patient radiation 
doses in various practical projections in patients undergoing coronary angiography via the transradial or 
transfemoral approach.

Methods
To determine the sample size, we used the mean comparison formula with %95 confidence and a power of 
%80. In this analytical cross-sectional study, we prospectively enrolled 101 consecutive patients who were 
scheduled for diagnostic coronary angiography via the transfemoral )TFA( or transradial approach)TRA( 
between September 2014 and August 2015 at the Department of Angiography, Aalinasab Hospital. Exclusion 
criteria consisted of abnormal Allen test and history of coronary artery bypass surgery, significant left main 
lesion )as defined by <%50(, more than moderate valvular heart disease, unsuccessful coronary angiography 
and percutaneous coronary intervention procedures. Additionally urgent coronary angiography procedures 
were not considered for enrollment. The patients were randomly divided into TRA and TFA groups by using 
the RandList software15( 1.2( under the code 186207904. The Ethics Committee of University of Medical 
Sciences approved this study. A study member approached each patient and obtained written informed 
consent after complete description of the study. To avoid any bias resulted by operator experience, all of the 
procedures were performed by a single experienced interventional cardiologist using a single angiography 
system )Siemens AG, Muenchen, Germany( )16(. The system was equipped withan intelligent flat detector 
measuring 25x25 cm. The amount of magnification, pulse, and frame rate for fluoroscopy and cine acquisition 
were set in a similar way for both TRA and TFA groups.
The patient radiation dose was reported as air kerma-area product )KAP( and incident air kerma to provide 
a more accurate estimate of stochastic and deterministic effects, respectively )17(, in accordance with the 
International Commission on Radiological Units and Measurements )ICRU Report 18( )74(. The operator 
radiation dose was measured using an electronic personal dosimeter )Smart Rad; Model: EV1-, Type GM-
Tube, Enviro Korea Co., Ltd( )19(. For all the procedures, the dosimeter was attached over the lead apron 
on the left side in the upper thoracic region at a height of 130 cm. During all the procedures, the operator 
was protected by personal and structural shields )ceiling suspended lead shield over the patient and pivotal 
lead shield was mounted along the table )0.5 mm lead equivalent, MAVIG, Munich, Germany(. Prior to 
each procedure, the angiography system was calibrated for consistency and accuracy by quality control kit 
)PTW, Freiburg, Germany(. As for TRA procedures, all were performed through the right radial artery. 
The 6F diagnostic catheter )Judkins 3.5L, 4R; Cordis corporation, Miami, FL( was used for both transradial 
and transfemoral approaches. For each procedure, a standardized sequence of projections comprising four 
standard views for the left coronary system [right anterior oblique )RAO( caudal °25/°20, RAO cranial 
°35/°15,left anterior oblique )LAO( cranial °20/°40, and LAO caudal °30/°50] and two standard views for the 
right coronary system )LAO cranial °15/°30 and RAO °30( were employed.
 The patients’ demographic and clinical data were recorded in both TRA and TFA groups.
Data were analyzed using appropriate descriptive statisti cal methods )means, standard deviations, and 
numbers and percentages(, independent sampled t-test, Mann–Whitney Utest, and chi-square test using 
SPSS 17 )SPSS Inc., Chicago, IL( )20(. Kolmogorov–Smirnov test was performed for checking the normal 
distribution of data. Since variables were not distributed normally, correlations between continuous variables 
were obtained by Spearman’s correlation coefficient test. Statistical significance was set at p≤0.05.

Results
Demographic and radiation information of patients are demons trated in Table 1. As shown in Table 1, the 
demographic data, fluoroscopy time, and patient radiation exposure were comparable for TRA and TFA 
groups, with no statistically significant difference. Table 2 compares the patients’ KAP and incident air 
kermaat six different projections. As shown, the patient radiation exposure was similar in both groups in 
different projections. The operator’s mean radiation dose in different projections, regardless of the arterial 
approach, is shown in Figure 1. As shown, the operator dose values during coronary angiography from cine 
acquisition were 0.66±0.8 µsv )RAO caudal(,1.18±1.23 µsv )RAO cranial(, 2.11±2.64 µsv )LAO cranial(, 
and 1.79±2.60 µsv )LAO caudal( for the left coronary system and 1.3±2.02 µsv )LAO cranial( and 1.1±1.22 
µsv )RAO( for the rightcoronary system. Accordingly, LAO cranial °20/°40 was associated with a higher 
operator radiation dose compared with other projections. In Table 3, the mean operator radiation exposure 
in different projections in each arterial approach is shown. As shown, the operator received a significantly 
higher radiation exposurein transradial approach for LAO cranial )40º/20º( and LAO caudal)50º/30º( during 
the left coronary angiography and LAO cranial )30º/15º( for the right coronary angiography compared with 
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trans femoral approach. In other projections, the operator received the same radiation dose. These findings 
are depicted in Figure 2.  Overall, despite the similar patient radiation exposure in botharterial approaches, 
a higher operator dose was observed in the TRA group.

Discussion
This study evaluated the effect of various standard beam projections on the patient and operator radiation 
dose in trans radial and transfemoral approaches in a group of patients under going diagnostic coronary 
angiography. The results showed that as depicted in Table 2, LAO caudal )°30/°50( and RAO )°30( projections 
were associated with the highest and lowest patient radiation exposure )KAP(, respectively, compared with 
other projections. This was in agreement with the results of studies by Pitneyet al. )21( and Farajollahi et 
al. )3(, and contrary to the resultsof the study by Smith et al. )8(, which indicated a higher patient dose )as 
assessed by KAP( with LAO cranial projection. The differences in the results of these studies may be related 
to differences in a degree of beam angles.
Likewise, Kuon et al. )6( studied the effect of beam angulations on the radiation dose in phantoms and 
reported that the RAO )°30( projection resulted in the lowest radiation dose among different projections. 
This was consistent with our findings. Also, in the Kuon et al. )6( study, the phantom received the highest 
exposure in the LAO cranial projection. This finding was not confirmed in our study. However, this could 
probably be explained by the different design of the studies )human versus phantom study(. There are 
differences in the anatomy and pathology of coronary arteries between different patients; therefore, human 
and phantom studies might be substantially different in the results in each area. The LAO cranial projection is 
generally used to demons trate the left main artery and the left anterior descending, diagonal, left circumflex 
and obtuse marginal bifurcation lesions )22(.In addition, this projection is optimal for the assessment of 
a muscle bridge and for visualizing the reverse flow of the right coronary artery in humans. This could 
translate to a longer radiation time and an increase in the number of frames in cine acquisition.
It is not readily feasible to show this type of pathology in phantom studies. In addition, in cases with slow 
blood flow, or cut-off of the flow in one of the branches or one or two segments in the coro-
nary arteries, more time is necessary to display newly formed branches, collaterals, which is associated with 
an increase in cine acquisition time in human studies. Therefore, the amount of
the produced and received exposure dose is more realistic and accurate in human subjects compared with 
phantom models.
In addition, in this study, to estimate skin injuries from radiation, it was shown that the third )LAO cranial 
°20/°40( and fourth )LAO caudal °30/°50( projections )Table 2( might result in more skin injuries in patients 
compared with other beam angulations in accordance with Agrawel et al. )4( and Varghese et al. )23( results. 
These two studies, similar to our study, were conducted by new angiography systems. In modern angiography 
systems, the exposure parameters change during acquisition in different angles to maintain a steady quality 
of image )21 ,5 ,4( that in return affects the incident air kerma values. With an increase in the awareness of 
potential hazards of radiation for the operator )1(, cardiologists need to have sufficient knowledge to be able 
to make informed decisions regarding their personal safety )5(. In addition, simultaneous measurement of
the operator and patient radiation doses in different projections is of utmost importance in choosing 
the optimal approach. There are limited studies about the operator exposure during diagnostic coronary 
angiography )25 ,24(, and most of our information comes from studies that have used phantom models ),6 
26 ,9(. As shown in Figure 1, the results showed that the operator receives the highest mean radiation dose 
in LAO cranial projection irrespective of the approach. This is in agreement with the reports by Kuon et al. 
)9( and Pitney et al. )21(.
Consistent with our findings, most studies have shown that the transradial approach is associated with 
increased radiation exposure to the operator during coronary angiography compared with the transfemoral 
approach )27 ,25 ,24(. It has also been reported that the operator radiation dose increases in the transradial 
approach due to an increase in the fluoroscopy time.
As in our present and previous study, since fluoroscopy time was similar in both approaches )Table 1(, the 
aforementioned explanation does not seem to hold true. Therefore, other potential explanations should be 
sought. Accordingly, we compared the amount of radiation associated with each projection in two-by two 
comparisons. We compared the patient radiation exposure as measured by KAP and incident air kerma in 
similar projections between TRA and TFA approaches )Table 2(. We report that these measurements were 
similar in all of the six standard projections. However, the comparison of the operator radiation dose in the 
six standard projections showed a higher radiation exposure in LAO caudal and cranial projections in the 
transradial approach )Fig. 2 and Table 3(. To eliminate the effect of radiation time on the amount of operator 
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radiation exposure between different projections, the operator dose was divided by the number of frames 
in each projection. We found that LAO projections in the TRA group were associated with 2.5–1.5 times 
increase in the operator radiation doses compared with the TFA approach.
In LAO projections, the operator is in close proximity to the beam entry and receives higher radiation. In 
other words, the tube leakage and scattered radiation is higher on the left side of the patient than on the 
detector side. Thus, the difference in operator radiation exposure between the two approaches is attributed 
to LAO projections. In addition, the distance of the operator from the patient in the transradial approach is 
less than that in the transfemoral approach, and this is particularly more pronounced in LAO projections.
Overall, it is concluded that with the use of LAO projections in the transradial approach, the operator 
radiation dose including scattered and leaked beam increases.
Study limitations
   This was a single-center study and the sample size was relatively small. Furthermore, percutaneous coronary 
intervention procedures, which are increasingly performed, were not included.
Conclusion
Despite similar patient radiation dose in all the beam projections in corresponding and two-by-two 
comparisons, the operator received significantly higher radiation doses in LAO cranialand LAO caudal 
angulations in the transradial approach compared with the transfemoral approach. Therefore, the operator’s 
higher radiation dose in the transradial approach might be attributed to the higher radiation dose in these 
projections.
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رسانجــام بــه پایــان یکــی دیگــر از شــامره هــای مجلــه ایکــس ری تایمــز رســیدیم.
خداونــد را شــاکریم کــه ایــن موهبــت و فرصــت را بــه مــا ارزانــی داشــت تــا هرچند 
ــته  ــالش دس ــل ت ــارض حاص ــه ح ــم. مجل ــود گام برداری ــته خ ــالی رش ــدک در اعت ان
ــگاری کشــور در  ــوم پرتون ــه دانشــجویان حــوزه عل جمعــی تیمــی 80 نفــره از کلی
ــار درس و مشــکالت  ــه در کن ــه ایکــس ری تایمــز مــی باشد.دانشــجویانی ک نرشی
ــک  ــه بالش ــر ) ک ــی برت ــب جایگاه ــود و کس ــته خ ــالی رش ــعی در اعت ــش س خوی

شایســته شــان اســت ( در حــوزه علــوم پزشــکی دارنــد.
ــته و  ــکی خواس ــوزه پزش ــون ح ــای پیرام ــته ه ــه رش ــور ک ــی کش ــه کنون در جامع
ناخواســته در معــرض تبعیــض قــرار مــی گیرنــد و حقــوق شــان ضایــع مــی گــردد ، 
ایــن نوبــت محصــالن ایــن رشــته هاســت کــه در احقــاق حقــوق خــود گام بردارنــد 
ــتادان ،  ــندگان ، اس ــک نویس ــک ت ــت ت ــد. دس ــاد بزنن ــان را فری ــته هایش و خواس
دانشــجویان و کلیــه عزیزانــی کــه مــا را در ایــن امــر مهــم یــاری کــرده انــد را مــی 

ــم روزافــزون شــاهد حامیــت هایشــان باشــیم. بوســیم و امیدواری
مطالــب مجلــه شــامره ســوم در حال جمع آوریســت.از کلیــه فعاالن و دانشــجویانی 
کــه ســعی دارنــد در ایــن گردهامیــی بــزرگ در راســتای اعتــال رشــته خــود گامــی 
بردارنــد دعــوت بــه همــکاری مــی شــود. آن دســته از همکارانــی کــه متایــل دارنــد تا 
مطالــب خــود را در بزرگرتیــن نرشیــه رادیولــوژی کشــور بــه دیــد طیــف وســیعی از 
فعــاالن حــوزه علــوم پزشــکی برســانند درخواســت مــی شــود حداکــرث تــا 15 بهمــن 
مــاه مطالــب خــود را ) مطابــق بــا چــارت اعــالم شــده در کانــال نرشیــه ( ارســال 
ــال  ــد ( دنب ــت جل ــه ) پش ــی نرشی ــال تلگرام ــرت را در کان ــات بیش ــد. اطالع فرماین

فرمایید.

باتشکر
رامین قاسمی شایان
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