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  فصل اولفصل اول

  

  

  اقدامات ختصصی رادیولوژیاقدامات ختصصی رادیولوژی



 

 هزار مرگ بعلت اشتباهات تشخیصی و درمانی 481میلیون نفر تحت مداخالت غیرضروری پزشکی قرار گرفته و بیش از  4.61آیا می دانید فقط در آمریکا ساالنه 
 ! وجود دارد  پزشکی

 
 (ص)رسول اکرم                            ! اگر کسی کاری را انجام دهد و علم آنرا فرا نگرفته باشد، او ضامن است "آیا می دانید 
 آیا می دانید 
 ، فکانما قتل الناس جمیعا من قتل نفساًٍ

 ما، احیا الناس جمیعا و من احیا ها فکان
هرکس یک نفر را بکشد دهد همانند آن است که همه انسانها را کشتته باشتد و هترکس یتک نفتر را نجتاه دهتد هماننتد آن استت کته           » 

 «همه انسانها را نجاه داده باشد
 

 23قران کریم، مائده 

 
پزشک، داروستاز، پرستتار، تکنیستین     شاملافراد از مند همکاری گروهی نیازتشخیص و درمان مناسب بیماران امروزه 

اختلل   انبیمتار تشتخیص و درمتان مناستب    رونتد  در  دون تردیتد بت  ،این گروه هر کدام از اجزاء مهارهعدم . باشد مي ....و 
از گروه اعضاء  تک نقش تک ،در این کار گروهی. بهای یک انسان تمام شود به قیمت جان گرانو ممکن است  ایجاد کرده

 . حائز اهمیت استل مکاصدر تا ذیل 

  

                                                                                                                                                                                            

                                     

 

 

 

 

 

  مهمهمقدمقد

و روز مطالعتته  15پتتس از  وي. شتتد ایكتتسمتوجتته وجتتود اشتتعه  5981 ر ستتالبمتتاه نتتوام هشتتتمرنتتتگن در یلهلتتم و
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 بته دقتت   آن راتمتام خووصتیاه    5981دسامبر ستال   39آن در آخرین روزهاي سال میلدي یعني در روی تحقیق 

دو روز بعتد بته تمتام دنیتا مختابره      ایتن خبتر   . کترد  ارائته  یتک روزنامته محلتی   در آنرا بووره یك مقاله شرح داده و 

را  كلیشته آنيیتوگرافي  اولتین  ه کت  بته حتدی   آغتاز شتد  پزشتکی   در ایكتس اشتعه  گردیده و بلفاصله بعد از آن استفاده از 

رنتتگن اولتین جتایزه نوبتل را      .دتهیته  گردیت   5981یعنتی در ابتتدای ستال     ایكسدر همان ماه اول پس از کشف اشعه 

تهیتته  و لتت ا وجتتود داشتتت  ایكتتسفتتیلم و صتتفحاه فلورستتنت قبتتل ازکشتتف اشتتعه    . رددریافتتت کتت بتته ختتاير ایتتن كشتتف   

 . مرسوم گشت زمانفلوروسکوپی در همان استفاده از  وهای ساده  رادیوگرافي

استتفاده از   بتا فاقد کنتراستت يبیعتی    احشاءن دادن جزئیاه تشریحی نشا ،تخووی رادیولوژیاقداماه منظور از 

را  آنمتورد نظتر، جزئیتاه تشتریحی      عضو بهموادی هستند که پس از وارد شدن  حاجبمواد . باشد مي مواد حاجب

 . نامند رنگی می هاي عكساصطلحا  را دشون ماده حاجب تهیه میبا استفاده از هایی که  کلیشه .ندكن آشكار مي

 ایكتس  اشتعه  کشتف ستالهای اول بعتد از   همتان   رنگتی بتویيه در سیستتم گوارشتی از    هتاي   عكتس بستیاری از  با اینکه 

يتوننی،   تتابش زمتان  همچنتین  داخل عروقی و براي تزریق خطر  اد حاجب سالم و بیوعدم وجود مولی  ،شدندتهیه 

 .به تاخیر انداخت5835تا دهه های تخووی  گرافیرادیورا برای تهیه  ایكساشعه همگانی از استفاده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رادیولوژیرنگی  هاي عكس تهیه اساس

در  رنگتتی هتتاي عكتتسهمتته تهیتته  استتاس، توختتالي و تهیته رادیتتوگرافي  احشتتاءاجتتب مناستتب بتته داختتل تزریتق متتاده ح 

 روشبتا ایتن    .شتود  متی مورد نظر توخالي  عضوداخلی  حسط نمایش باعث تزریقی ماده حاجب. باشد مي رادیولوژی



 

 . كردبررسی  انتو ميد، نباش کنتراست ذاتی قابل نمایش نمیوجود که در حالت عادی بعلت عدم احشائي را 

 : های رنگی تفسیر عکس

 -اي از آنتتاتومي هتتاي شتتایا و اصتتلي را تفستتیر كنتتیم  بتتراي ایتتن كتتار دانتتش پایتته   چگونتته رادیتتوگرافي

بترای تفستیر یتک    . رادیولوژي يبیعي جهت ایجتاد توتویر ذهنتی از آنتاتومی نرمتال متورد نیتاز استت        

ی يبیعی ناحیه مورد نظر را پتس از تزریتق   رادیولوژ –عکس رنگی ابتدا باید به آناتومی و آناتومی 

آگاهی از ضایعاه هر عضتو و آشتنایی بتا نمتای رادیولتوژی      . ماده حاجب آشنایی و تسلط کافی داشت

اي از پتتاتولوژي هتتای شتتایا    یعنتتی دانتتش پایتته . هتتا استتت  هتتا، قتتدم دوم در تفستتیر کلیشتته   آنهتتا در كلیشتته 

( سیستتتماتیک)نطقتتی هتتر کلیشتته را بتتا یتتك رونتتد م در نهایتتت بایتتد . ارگانهتتای متتورد نظتتر داشتتته باشتتیم 

 .ملحظه نمائیم

 : رنگی هاي عكسنمای رادیولوژی ضایعاه در 

  .شوند ميدیده زیر  اشكاله یکی از برنگی  هاي عكسضایعاه در اكثر 

 رنگتی بته صتوره    هتاي  عكسنظیر تومورها و ضایعاه فیبروز دهنده در  ها بیماریبعضی از  :و باریكي تنگی

 . شوند قطر داخلي عضو توخالي دیده ميكاهش 

اتستاع همچنتین   . توانتد نشتانگر وجتود بیمتاري در جتدار عضتو باشتد        افزایش قطر داخلي عضو توخالي متي  :اتساع

  .رخ دهدیا انسدادها ها  قبل و بعد از تنگیممكن است 

 . ندگرد می جداريو التهابی معمون باعث نامنظمی  ی توموريها بیماری :جدارينامنظمی 

متي  اگتر بته انتدازه کتافی بتزره بتوده       یتا در ارگتان مجتاور باشتند     عضو توختالي   ضایعاتی که خارج از :جابجایی

  .شوند میجدار عضو مورد نظر از موقعیت يبیعي خود باعث جابجایی توانند 

را ختتود  جتتدار عضتتو توختتاليدیورتیکتتول، زختتم، شتتکار و پتتارگی در   :جتتداربیتترون زدگتتی متتاده حاجتتب از  

  . دهند میماده حاجب نمایش  (نشکستراوازیا)خروج ماده حاجب و نشت زدگی ماده حاجب،  ه بیرونبوو

نظیتتر ستتنم تومتتور و غیتتره باعتتث   در فضتتاي داخلتتي عضتتو توختتالي  تمتتام ضتتایعاه فضتتاگیر   :نقتتص پرشتتدگی

 .شود ایجاد آنبا ماده حاجب پر نشده و یک ناحیه بدون ماده حاجب در  این فضاشوند که قسمتی از  می



 

گوینتد، ولتی در توتویربرداری      5 اگرچه از نظر لغوی به هر نوع اختلر واضح بین دو چیز کنتراست یتا تمتایز  

به اختتلر ستیگنال بتین دو     MRIدر  .این اصطلح، بیانگر اختلر شده رنم بین اجزاء مختلف یک توویر است

 . بافت کنتراست یا تمایز گفته می شود

مقتدار ایتن اختتلر بایتد      .كنتد  ، كنتراست توتاویر را تعیتین متي    مورد توویربرداري  تهاياختلر شده سیگنال باف

كنتراستتت توتتویر را بتتا  .آناتومیتتك و پاتولوژیتتك متتورد نظتتر بتته وضتتوح مشتتخص گردنتتد  باشتتد كتته شتتكلهاي  بتته قتتدري

دی کته باعتث تغییتر ایتن     بته رونت  . تتوان تقویتت نمتود    مي  یا كاهش شده سیگنال یك بافت نسبت به سایر بافتها  افزایش

 : توان به دو يریق تغییر داد كنتراست تواویر را مي. گویند( اینهانس)شود، تشدید  اختلر مي

بتته عنتتوان مثتتال بتته  : استتت  تغییتتر پارامترهتتا یتتا متغییرهتتای توتتویربرداری كتته ذاتتتی روش هتتای توتتویربرداري   -

در . راستت بتین بافتهتا بته بیشتترین مقتدار ختود رستاند        می تتوان كنت  kVpو  MASعنوان مثال در رادیولوژی با تغییر 

 . شود برای ایجاد بیشترین كنتراست بین بافتهای پستانی استفاده مي  از اشعه ایكس كم انرژي  ماموگرافي

هستتند كته بتا      داروهتایي  كنتراستت متواد  :  كنتراستت بافت از يریق وارد كتردن متواد     تغییر خووصیاه فیزیكي -

ان هتدر، بتتا تشتدید اختتتلر در شتده ستتیگنال یتا دانستتیته بتین دو بافتتت، باعتث افتتزایش ايلعتتاه       وارد شتدن در ارگتت 

موادی هستند که نسبت به ارگانهای بدن تفاوه قابتل تتوجهی از نظتر جت ع اشتعه       كنتراستمواد . شوند مي  توویري

 . شوند است ذاتی میایكس یا زمان استراحت داشته و منجر به نمایش جزئیاه تشریحی ارگانهای فاقد کنتر

تمتایز یتا تشتدید    تشتدید  "اگرچه با این دو روش می توان کنتراست تواویر را تشدید نموده و افزایش داد ولتی واژه  

كلیشتته بتته   صتتوره گرفتتته و بتتر روي كنتراستتت معمتتوًن بتته هرگونتته تغییتتر رنتتم بافتتت كتته توستتط متتواد  3"کنتراستتت

، بتدون تشتدید کنتراستت    1، با تشدید کنتراستت  ، بدون تشدید2ای با تشدیدواژه ه .گردد نمایش در آمده باشد ايلق مي

اصتطلحاه شتایعی هستتند کتته در رادیولتوژی بترای بیتتان استتفاده یتا عتتدم استتفاده از متاده کنتراستتت بکتار بترده متتی            

وجود، وسعت و يرح تشتدید کنتراستت در ضتایعاه باعتث بهبتود قابتل توجته ارزش توتاویر در تشتخیص و          . شوند

    . عیین مشخواه ضایعاه می گرددت

تترین شتكل دارو    ختالص . گیترد  مورد استفاده قرار متي   مواد حاجب خاصي  تشخیوي،  در هر روش توویربرداري

كتته رونتتد   جتتایي  وجتتود دارد یعنتتي(  ستتینتیگرافي)  اي كتته بتتر استتاس تشتتدید توتتاویر استتتوار استتت، در پزشتتكي هستتته   

در واقتا نمتایش مستتقیم توزیتا دارو بتوده و        اي توتاویر پزشتكي هستته   . نیستت منفتك از تزریتق دارو     توویربرداري

کته از خووصتیاه     توتویربرداري   در سایر روشهاي. کنتراست تواویر ندارند  بر روي  بافتها بطورمستقیم تأثیري

  رونتد، بته يتوري    متي  تغییتر نمتای بافتهتا بكتار      بتراي  كنتراستت گردد، مواد  ایجاد توویر استفاده مي  بافتها براي  ذاتي

بافتی بر خووصیاه فیزیک بافتها در ایجتاد کنتراستت بتافتی      كه گاهی حتی تأثیر آنها بر تغییر خووصیاه دروني

 .نماید پیدا مي  چیرگي

                                                             
1 Contrast 
2 Contrast enhancement  
3 Unenhanced 
4 Enhanced 
5 Contrast-enhanced 

  كنرتاستكنرتاستمواد مواد 
 



 

متتواد . ، میتتتوان كنتراستت توتتویر را تشتتدید نمتتود كنتراستتت، بتا تجتتویز متتواد  MRIاستتكن و  تتتي در رادیولتوژی، ستتي 

اصتوًن فیزیتك متورد    . نماینتد  كتامًل متفتاوه عمتل متي      هتایي  استكن بتا مكانیستم     تتي  و ستي  MRIر حاجتب متورد استتفاده د   

 : كند ، خاصیت فیزیکی مواد حاجب مورد مورر را تعیین مي مختلف توویربرداري  استفاده در روشهاي

میتزان تضتعیف    کته  ، از آنجتائی (استكن   تتي  رادیوگرافی های رنگتی و ستي  ) Xدر روش های توویربرداری با اشعه 

هتا در رادیتوگرافي ستاده قابتل      اشعه ایكس در بسیاری از ارگانهای بدن با نستوج ايترار مشتابه استت، ایتن ستاختمان      

در ایتن روش هتای توتویربرداری،    . باشتند  نمایش نبوده و به اصطلح در رادیوگرافی ساده فاقد کنتراستت ذاتتي متی   

نستبت بته ارگانهتای بتدن تفتاوه قابتل تتوجهی از نظتر جت ع اشتعه           مواد کنتراست زا یا مواد حاجب موادی هستند که 

متوادی کته میتزان تضتعیف     . شتوند  ایكس داشته و منجر به نمایش جزئیاه تشریحی ارگانهای فاقد کنتراست ذاتتی متی  

اشعه ایكس در آنها نسبت به ارگانهای بدن متفاوه بوده و باعتث تغییتر میتزان تضتعیف اشتعه ایكتس در ختود ارگتان         

استكن بطتور     تتي  در ستي  كنتراستت متواد  . گردند را اصطلحا مواد کنتراست زا یا مواد حاجب گویند رار آن مییا اي

یتا تتراکم   ( مثتل یتد  )تفاوه در عدد اتمی . كنند اشعه ایكس عمل مي  مستقیم از يریق ج ع یا پراكنده نمودن فوتونهاي

وحتب تفتاوه در جت ع اشتعه ایكتس و ایجتاد كنتراستت        در مواد حاجب نسبت به بافتهتای بتدن، م  ( مثل هوا)الکترونها 

متتثل کلیتته در فتتاز  )متتواد حاجتتب بتتا دو مکانیستتم یعنتتی نمتتایش ختتود ارگتتان     ایتتن  در توتتاویر رادیولتتوژي متتي گتتردد  

متثل ستطح داخلتی کتالیس هتا و لگنچته در فتاز پیلتوگرام         )یتا ترستیم ستطح داخلتی یتا ختارجی اعضتاء        ( IVPنفروگرام 

IVP) كته در    تضتعیف اشتعه ایكستي   . گردنتد  هتا متی   راستت و نشتان دادن جزئیتاه تشتریحی ارگتان     ، موجب افتزایش کنت

 . باشد شود، نتیجه تضعیف خود بافت به اضافه تضعیف حاصل از ماده حاجب مي  اسكن مشاهده مي  تي تواویر سي

ط مغنايیستی  شتوند، بلكته آنهتا بطتور غیرمستتقیم از يریتق تغییتر محتی         خودشان كشتف نمتي   كنتراستمواد  MRIدر 

اثتتر   تشتتدید مغنايیستتي   هتتاي پدیتتده  هتتا، بتتر روي  بتتافتی و معمتتوًن از يریتتق تغییتتر زمتتان استتتراحت هستتته       موضتتعي

 (. 32)گ ارند  مي

گیرنتتد، گتتاهی  انجتتام متتي كنتراستتتكتته بتتدون تزریتتق متتاده    تشتتدید مغنايیستتي  آن دستتته از مطالعتتاه توتتویربرداري

بته  . دارنتد   ژیتك را بطتور كمرنتم نشتان داده و یتا كتامًل از نظتر دور نگته متي         از ضایعاه پاتولو  اوقاه گروه زیادي

همتراه هستتند، مشتكل      ها و یا ضایعاه متاستاتیك كوچك كه با ادم جزئتي  از انواع مننيیوم  عنوان مثال مشاهده برخي

از ادم و یتا   با ماده حاجب احتمتال تشتخیص زودرس ضتایعاه كوچتك و همینطتور افتتراق تومتور        MRIاما در . است

  .شود عود تومور از بافت فیبروز بیشتر مي

، حاجتتب اشتتعه ایكتتس نبتتوده و  (ماننتتد هتتوا)متتورد استتتفاده در رادیولتتوژی   یكنتراستتتشتتود همتته متتواد   یتتادآوری متتی

 1كنتراستتتمعتتادل انگلیستتي متتواد حاجتتب، متتواد  . در برگیرنتتده مفهتتوم متتواد کنتراستتت نیستتت  حاجتتباصتتطلح متتواد 

بتته كلمتته متتواد حاجتتب دامنتته بیشتتتري را شتتامل شتتده و متتواد حاجتتب شتتفار و متتواد حاجتتب در          باشتتد كتته نستتبت  متتي

 . شود را نیز شامل مي MRIسونوگرافي و 

( دانستیته بتان  ) اپتا  و متواد حاجتب کتدر یتا     ( دانستیته پتایین  )مواد حاجب به دو دسته مواد حاجتب شتفار یتا لوستنت     

 . گردند میتقسیم 
                                                             

6 Contrast media 
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  مواد حاجب شفاف

مواد حاجب مورد استتفاده در تزریقتاه داختل عروقتي و داختل فضتاي ستاع آراكنوئیتد، گازهتایی نظیتر            اولین مواد

تزریتق هتوا بته داختل فضتاي      بتا   5858میلتوگرافی در ستال     اولتین . بودنتد و نیتتروژن   اكسید كتربن  هوا، اکسیين، دي

ه و جهتت بررستی حفتراه بتدن و     دارای کمترین اثر تحریکی و حداقل عوارض بتود  گازها. شدانجام ساع آراكنوئید 

گیتر و مشتکل بتوده و     توتویربرداری بتا هتوا وقتت    . رونتد  ميبكار ها و تهیه تواویر دوبل کنتراست  اندام آنيیوگرافی

توتویربرداری بتا هتوا منستوخ شتده       هتای   روشامتروزه اکثتر   . یي نتدارد مده وضوح و کنتراست بتان آتوویر بدست 

بعلتت افتزایش کنتراستت در    . باشتد  متي دوبتل کنتراستت دستتگاه گتوارش     هتاي   بررستی در  آن استت و بیشتترین کتاربرد   

در ایتن روش نیتز   امکتان استتفاده از هتوا بعنتوان متاده حاجتب        ،(DSA)دیيیتتال  کشتن  تر ستاع آنيیوگرافی با تواویر 

 . وجود دارد

 (: كدر)مواد حاجب کدر 

 دستتگاه بتاریم ستطح داخلتی    . باشتند  متی سوسپانستیون بتاریم و متواد حاجتب یتددار       شتامل  مواد حاجتب کتدر امتروزی   

 . در داخل عروق یا حفراه استریل بدن تزریق کرد توان ميو مواد حاجب یددار را  کند می مشخصگوارش را 

 متورد  متاده حاجتب استتاندارد جهتت تزریقتاه داختل عروقتی        بعنتوان  توروتراستت  ،کشف مواد حاجب یددار از قبل

 . داستفاده بو

  سولفات باریم

بیستموه متاده حاجتب     5855تتا   5981سال  از. مرسوم گردید 5855سال  ازگوارش  دستگاهاز باریم در  استفاده

 ،آع محلول بتودن در نتا بتاریم بتدلیل خنثتی بتودن از نظتر شتیمیایی و       . بتود در دستگاه گتوارش  خوراکی مورد استفاده 

یتر بته منظتور بهبتود يعتم و پایتداری       متواد افزودنتی ز  بته پتودر ستولفاه بتاریم     . باشتد  مي يخطر بیماده حاجب نسبتا 

 : دشون و افزایش کیفیت تواویر اضافه می حاصله سوسپانسیون

جلتوگیری  یته و افتزایش ویستکوز   متیتل ستلولز و پکتتین كته موجتب     های با زنجیره بلنتد مثتل    ی دارای ملکولآلمواد 

 . شوند مياز رسوع 

 . گردند ميمولكولهاي باریم تمایل به پراکندگی افزایش آهن باعث های کوچک شدیدا قطبی مثل سیتراه  ملکول

 يعم کننده و شیرین کننده، بافرها  مواد ضد حباع، ضد اسید، خوش

 :مواد حاجب یددار

بتدنبال کتدر شتدن مثانته در گرافتی ستاده شتکم         5835در دهته  خاصیت ایجاد کنتراست ید در رادیولوژی اولین بار 

جهتت تزریقتاه داختل عروقتی نظیتر      یدیتد ستدیم   . ستدیم بودنتد، شتناخته شتد    فلیسی کته تحتت درمتان بتا یدیتد      یبیماران س

  .مورد استفاده قرار گرفت 5832سال از همان ابتدا یعنی  آنيیوگرافی



 

 ه منظور کاهش اثراه 

 سمی ید ابتدا ید به ملکولهای 

چربتتتی متوتتتل شتتتده و متتتواد حاجتتتب     

یتتددار محلتتول در چربتتی نظیتتر لیپیتتودل    

 درستتپس  .دارائتته گردیتت 5833ستتال در 

یتتد بتته حلقتته پیریتتدین و در     5838ستتال 

بتته حلقتته بنزنتتی وصتتل شتتده  5813ستال  

امتتروزی آع  و متتواد حاجتتب محلتتول در

 . تهیه گردید

مووووواد حاجووووب یووووددار م  ووووول در 

 : چربی

تزریتق   در حفتراه بتدن قابتل استتفاده استت، ولتي      جهتت تزریتق   نظیتر لیپیتودول و مایودیتل،    مواد محلول در چربی 

 5)  آنهتا جت ع بستیار کنتد    . گتردد  مي آمبولیچربی و عوارض خطرناک ناشی از  آمبولیمنجر به  آنهاداخل عروقی 

شتده و بترای مثتال در میلتوگرافی متواد حاجتب        تزریتق  منجر به ایجاد التهتاع و چستبندگی در محتل   ( سی در سال سی

دگی و باریتتک شتتدن فضتتای  منجتتر بتته چستتبن  وبتتوده ( آرکنوئیتتدیت)مغتتز  هتتای پتتردهشتتایا التهتتاع   لعلتتیكتتي از  كتتدر

 .گردد ميیا کوری  عوبي فلج عوارضي نظیر عوبی و در نهایت های ریشهو مسدود شدن غلر  آراکنوئید ساع

بتته  آنهتا هتتوا موجتب عتدم چستتبیدن مناستب    متتواد حاجتب شتفار نظیتر    كشتش ستطحي بتانی متتواد حاجتب روغنتي و      

هتای عوتبی شتده و ایتن زوائتد بختوبی دیتده         یشته ر غتلر هتا و یتا زوائتدی نظیتر      سطوح و عدم پر شدن كامل شتکار 

 . شوند نمي

 بآمواد یددار م  ول در 

 . ملحظهه نمائیداین مواد را مختوري تاریخچه  به، ابتدا آنهاهاي  براي در  بهتر فرمول شیمیایي و ویيگي

  م  ول در آب یددار مواد حاجب طبقه بندی

 : حاجب داراي اسموالریته باالمواد

همته  . دهنتد  متي را تشتكیل   پایه این مواد( کونرای)و یوتانماه ( اوروگرافین، گاستروگرافین، هایپاک)دیاتروزایت 

 . کنند میایجاد ( آنیون)و منفي ( كاتیون)شده و دو یون مثبت  حل آع  یونی بوده و در آنها

برابتتر پلستتما یعنتتی    1-9لیتتتر و استتمونریته متتواد هیپراستتمونر    استتمول در دستتی  میلتتی 255استتمونریته پلستتما  

 . استلیتر  اسمول در دسی میلی 5155 – 5255

کته   کنتد  متی را تعیتین  محلتول  در محلتول، استمونریته    (نسبت ید به ذره) اه یونيذرتعداد ید به تعداد ملكول نسبت 

یتن  استمونریته بتان مست ول ایجتاد بستیاری از عتوارض ا      . استت ( 3/2)سته بته دو    ایتن نستبت   در این داروهتاي یتوني  

 . داروها است

B 
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متتتوارد کتتتاربرد موادحاجتتتب  

 :: داراي اسمونریته بان

بتتتدن تزریتتتق در داختتتل حفتتتراه   

نظیتتتر مفاصتتتل، پیشتتتابراه، رحتتتم و 

هتتاي رحمتتي، فیستتتولوگرافي،    لولتته

 . سیالوگرافي

 در گ شتتتتتتتتته نزدیتتتتتتتتک جهتتتتتتتتت 

روتتین در   تزریقاه داختل عروقتی  

 . مورد استفاده بود کم خطرافراد معمولی و 

 : اراي اسموالریته پایینمواد حاجب د

زیرگتتتروه  دوایتتتن گتتتروه از متتتواد حاجتتتب داراي . دارنتتتد 5/2و نستتتبت یتتتد بتتته ذره  155-955استتتمونریته حتتتدود 

 : باشند مي

 : غیر یونی یک حلقه ای

مهمتترین متاده حاجتب بتا استمونریته پتایین در بتازار ایتران از ایتن          و اولتراویتت  ( امني پتا  و آیوپتا   )آیوهگزول 

نستبتًا بتدون درد بتوده و در مقایسته بتا متواد بتا استمونریته بتان اثتراه            پایینمواد حاجب با اسمونریته . تندهسگروه 

 . باشند برابر گرانتر می 55- 35سمی كمتري داشته ولي 

 : اي یونی دوحلقه

دو . باشتتند متتی /36=  5/2دو حلقته بنزنتتي بتته هتتم چستتبیده داراي ملتتح ستتدیم و یتتا مگلتتومین كتته نستتبت یتتد بتته ذره آن  

از عتوارض آنهتا ستردردهای وحشتتناک     . ایكتس بتوده کته در میلتوگرافی استتفاده شتدند      -نمونه آن هگزابریكس و دیمر

 .این نوع مواد حاجب دو حلقه اي امروزه كمتر مورد استفاده است( 2شکل . )است

 : همسان خون مواد حاجب داراي اسموالریته

 : غیریونی دوحلقه ای

پتا  و   وزي .دارنتد  255استمونریته ختون یعنتی    همستان  استمونریته  ع غیریتونی دوحلقته ایبتوده و    این متواد از نتو  

 (1شکل . )داشته و دارای ویسكوزیته بانیی هستند 5/1که نسبت ید به ذره  هستندیوترالون دو نمونه آن 

  همسان خونیا :حاجب داراي اسمونریته پایین موارد کاربرد مواد

 عروقي بویيه در افراد پرخطر همه تزریقاه داخل 

استتفاده از داروي یتوني   . انتد  مواد حاجب با اسمونریته کم براي بررسی سیستم عوتبي بهتترین گزینته    :میلوگرافي

 . باشد در میلوگرافي ممنوع مي

 

 

Visipaque 

 



 

 : کاربرد مواد حاجب منعموارد 

ه احتمتتال ورود متتاده حاجتتب بتته ریتته  در میلتتوگرافی و بیمتتارانی کتتحاجتتب داراي استتمونریته بتتان استتتفاده از متتواد 

 . استممنوع ( ا فیستول بین مری و تراشهنظیر آسپیراسیون ی)وجود دارد 

در بیمارانی که خطر ورود ماده حاجب به حفره صتفاق وجتود دارد، نظیتر پتارگی یتا ستوراخ شتدن روده، استتفاده         

كه در نیمتي از متوارد كشتنده     گردد مياریمي در حفره صفاق ورود باریم باعث پریتونیت ب .باشد مي ممنوعاز باریم 

در سایر نواحي مانند مدیاستن رسوع باریم ایجاد واكنش جسم خارجي و تشتكیل گرانولتوم و تغییتراه التهتابي     . است

 . شود مي

بایستتي   ولتی  ،وجود نتدارد مواد حاجب یددار داخل وریدی  اهتزریق براي يمطلق ممنوعیتدر افراد پرخطر، هیچ 

بیشتتر بتوده و بایتد ارزش     حساسیتي یتا اثتراه ستمي داروهتا     در این بیماران احتمال ایجاد واکنش اشت كهبه خاير د

  .برتری داشته باشد احتمالي بالقوه  خطراهتشخیوی استفاده از مواد حاجب بر 

 

 

 اجب یددار موجود در بازار ایرانانواع مواد ح

 ( mgI/cc 370% : )21اوروگرافین 

 ( دارد ید گرم 2/  سی، سی 35آن آمپول هر )

 ( mgI/cc 280% : )15اوروگرافین 

 ( mgI/cc 370: )گاستروگرافین

 (mgI/cc 240: ) 5 3پاک  امنی

 ( mgI/cc 300: ) 255پاک  امنی

 ( mgI/cc 240: ) 5 3ایوپاک 

 ( mgI/cc 300: ) 255ایوپا  

 (mgI/cc 320: ) 235پا   ویزي

 (mgI/cc 300: ) 255اولتراویست 

 تزریق دوز

VCUG  :ستتي در ستتي گتترم یتتد میلتتي 95-535یتتا % 51-25 از متتاده حاجتتب (mgI/cc)،    معتتادل حجتتم مثانتته کتته بتتا

 . شود مياستفاده  ،گردد ميمحاسبه " 25× ( سن+  3")فرمول 

IVP  : 

IVP ( سي به ازاي هر كیلوگرم وزن بدن سي 5)گرم ید به ازاي هر كیلوگرم وزن بدن  میلي 355-255: روتین 

IVP   ستتي بتته ازاي هتتر    ستتي 3)گتترم یتتد بتته ازاي هتتر كیلتتوگرم وزن     میلتتي 55 -155: اورژانتتس یتتا عتتدم آمتتادگی

 ( كیلوگرم وزن بدن
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گترم یتد    میلتي  255 حتاوي متاده حاجتب   حجم مناستب از  : ، اورتروگرافيآنيیوگرافي، آرتروگرافي و فیستولوگرافي

 . شود مياستفاده  (mgI/cc) سي در سي

 . كافي استسي  گرم ید در سي میلي 555-515ماده حاجب دارای : تراكشن ساعبا  دیيیتالآنيیوگرافي 

از بته ازاي هتر كیلتوگرم     بستي متاده حاجت    ستي    در ايفتال  حداکثر میتزان تزریتق داختل رگتی    : آنيیوگرافي ايفال

  .باشد مي( mgI/cc 225)ماده حاجب 

 : تي اسكن سي

 (بته ازاي هتر كیلتوگرم    بستي متاده حاجت    يست  3- )% 15 غلظتت یتد  بتا   سی ماده حاجتب  سی 515- 555: تزریقی

 . بووره تدریجی% 25سی ماده حاجب با غلظت ید  سی 255تا  355و ( یکباره)بووره بولوس 

دقیقتته تتتاخیری کتته گتتاهی اوقتتاه باعتتث افتتزایش قتتدره تشتتخیص       85تتتا  05در مغتتز دوز دوبتتل و تهیتته توتتاویر   

 . گردد را نیز می توان استفاده نمودضایعاه بدون افزایش سطح کراتینین دائمی می 

یتا سوسانستیون بتاریم     (در یتک لیتتر  سي  سي 35یک ویال % )3-2 با غلظت محلول در آع ماده حاجب: خوراکی

و یتا قتدري كمتتر     هانستفیلد  355ود در این مورد بایستي دانسیته ماده حاجب در لوپهاي روده در حتد  .درصد 3-1/5

 . باشد

 ( mgI/cc 5 3-255) با اسمونریته پایین از ماده حاجب سي سي 55-35: میلوگرافی

 ( mgI/cc 5 3-255)سي از ماده حاجب با اسمونریته پایین  سي 2- :  میلوگرافی تي سي

 : هاي رنگي شرایط تابش مناسب در عكس

 KVp  ولتتاژ  ي ازمت تتابش بتین یتک ستوم تتا نی     هتر نتوع   میانگین ولتاژ  که آنجائیاز . باشد 11 -25انتخابی باید بین 

منجتر بته   امتر  این . باشد مي 22حدود  ید یعنی Kمیانگین تابش، نزدیک لبه ولتاژ  11 -25ولتاژ پیك پیک است، در 

كیلتو ولتتاژ پیتك    اگتر  . گردد ميو افزایش کنتراست توویر  ایكسغالب شدن اثر فتوالکتریک و حداکثر تخفیف اشعه 

 25بتین  كیلتو ولتتاژ پیتك    فایده دیگر استفاده از  .شود میست توویر کم کمپتون غالب شده و کنترا پدیدهافزایش یابد، 

. باشتد  متي از نستج نترم    آنهتا ی کوچتک و افتتراق   هتا  ستنم ، افزایش احتمال به توویر کشیدن کلسیفیکاستیون و   11 -

 ی اسکرین متوسط برا-سرعت فیلماستفاده از  .شوند میی کوچک دیده نها سنم،  555كیلو ولتاژ پیك حدود  در

 .های رنگی بهترین است تهیه عكس



 

 

 ویژگی های مواد حاجب
 : خصوصیات مواد حاجب به موارد ذیل بستگی دارد

 : حاللیت در چربی یا حاللیت در آب 
بیشتر چسبیده و دفع آن به تاخیر  های مغزی  ولها بویژه سلولبیشتر باشد، ماده حاجب به سل( لیپوفیلی)هرچه حاللیت در چربی 

بیشتر باشدد،  ( هیدروفیلی)برعکس هرچه خاصیت حاللیت در آب . شود افتد و لذا عوارض سمی آنها بویژه در مغز بیشتر می می
یدل و کربوکسدیل   هرچه گدروه هدای مت  . دفع آنها زودتر و سریعتر بوده و عوارض سمی آنها روی سلولهای عصبی کمتر است

(COOH  وCH3 ) بیشتر باشد، ویژگی لیپوفیلی بیشتر و هر چه گروه های هیدروکسیل و آمید(OH  وNH3 )   ،بیشدتر باشدد
هرچه آرایش مولکولی از لحاظ گروههای رادیکالی، حالت تقارن بیشتری داشته باشد خاصدیت  . ویژگی هیدروفیلی بیشتر است

 . یپوفیلی مواد حاجب یونی بیشتر از مواد حاجب غیریونی استخاصیت ل. هیدروفیلی بیشتر نیز است
 : آزاد سازی هیستامین

مواد حاجب غیر یونی خاصیت آزاد سدازی هیسدتامین کمتدری    . های ازیاد حساسیت است آزاد سازی هیستامین ویژگی واکنش
یده عبدور کدرده و سدبب تحریدک      تزریقات وریدی نسبت به شریانی عوارض سیستمیک بیشدتری دارندد زیدرا اول از ر   . دارند
 . یابد های ریه شده و عوارض افزایش می در جدار آلوئول( سلولهای مترشحه هیستامین)سل  ماست

 : اتصال به پروتئین
شوند که هر چه درصد اتصال به پدروتین بیشدتر    های پالسما بویژه آلبومین متصل می همه مواد حاجب به درجاتی به پروتئین

مواد حاجبی که به پروتئین . اتصال به پروتین مواد حاجب یونی بیشتر از مواد حاجب غیریونی است. است باشد، عوارض بیشتر
شوند ولی مواد حاجب متصل شدده بده پدروتین از طریدق کبدد و سیسدت         شوند، بسرعت از طریق کلیه ها دفع می متصل نمی

 . پروتئین است ویژگی مواد حاجب کله سیستوگرافی اتصال به. گردند صفراوی دفع می
مواد حاجب خوراکی و وریدی دارای ترکیب مشابه مواد دارای اسموالریته بداال دارای   :مواد حاجب کله سیستوگرافی يا بیلوگرافی

زنجیره های جانبی بوده که قابلیت اتصال به پروتئین را پیدا کرده و نی  تا یک و نی  ساعت بعد از تزریق، در سیست  صفراوی 
دقیقه، برای بدست آمدن حداکثر اتصال ماده حاجب به پدروتئین و حدداکثر    45تا  41تزریق آهسته در عرض . دندگر تلغیظ می

 . تلغیظ در سیست  صفراوی ضروری است
 .ه شده طع  کننده افزود را دارد که به ان مواد خوش( دیاتروزایت)ترکیب مشابه مواد حاجب با اسموالریته باال  گاستروگرافین

 تهاسموالری
اثدرات بدالینی   . های قرمز می شدود  افزایش اسموالریته پالسما باعث خروج آب وچروکیده و سفت شدن سلول ها بویژه گلبول

در حین تزریق، کاهش مقاومت عروقی و در نتیجه افت فشار  درد عروقیی بصورت احساس گرمی و سوزش و هیپراسموالریت
 . های کلیوی و اختالالت الکترولیتی نوزادن استمغزی، اختالل توبول –خون، اختالل در سد خونی 

بنابراین در سیست  ادراری بخاطر دفع کنددتر مدواد حاجدب بدا     . اثر دیورتیک مواد حاجب ناشی از اسموالریته باالی آنها است
اسدکن   تدی  و سی IVPاسموالریته پایین و افزایش غلظت آنها در سیست  جمع کننده ادراری، دوز کمتری از ماده حاجب برای 

 . سیست  ادراری مورد نیاز است
از . شدود  در دستگاه گوارش مواد حاجب دارای اسموالریته باال باعث تراوش آب از جدار لوله گوارش به فضای داخل روده مدی 

 . های مکونیومی در نوزادان استفاده  نمود توان بعنوان اثر درمانی برای حل شدن و دفع پالک این موضوع می
های ریوی گردندد، باعدث جدذب آب بده      یپراسموالر از طریق آسپیراسیون یا فیستول بین مری و تراشه وارد آلوئولاگر مواد ه

بنابراین در بیماری که خطر آسپیراسیون ماده حاجب وجود دارد، باید در بکارگیری . شود داخل آلوئول و در نتیجه ادم ریوی می
ای یدونی ایزواسدموالر    رای برونکوگرافی و میلدوگرافی مدواد حاجدب دو حلقده    ب. مواد حاجب خوراکی هیپراسموالر احتیاط کرد

 . باشند ترین می مناسب
  ونقابلیت ایجاد ی

 . مواد حاجب یونی ممکن است باعث ایجاد اختالل در ضربانات قلبی و سیست  عصبی گردند
 ویسکوزیته

یک ویژگی فیزیکی مداده حاجدب بدوده کده بده انددازه        ویسکوزیته. میزان چسبندگی ملکولها به یکدیگر را ویسکوزیته گویند
در آرتروگرافی و (. عسل در مقایسه با مربا دارای ویسکوزیته بسیار باالتری داشته و دیرتر حل می شود. )مولکولها بستگی دارد

و بعد از تزریدق  بهتر است از ماده حاجب با ویسکوزیته باال استفاده شود چون بهتر به سطوح چسبیده  IV-DSAمیلوگرافی و 
برای تزریق های داخل عروقدی نظیدر آنژیدوگرافی    . گردد به داخل مایع مفصلی، مایع مغزی نخاعی و خون بسرعت رقیق نمی

 . ماده حاجب با ویسکوزیته پایین ارجح است
 : (نمك)نوع ملح 

غلظدت سددی  آن برابدر     لدح سددی   در م. نوع ملح مواد با اسموالریته باال منشاء خصوصیات متفاوتی در این مواد حاجب است



 

 آمادگی های الزم قبل از انجام اقدامات تهاجمی 

 : شوند هاي نزم جهت انجام اقداماه تهاجمي در رادیولوژي به دو دسته تقسیم می آمادگی

هتتای عمتتومی کتته قبتتل از انجتتام اكثتتر اقتتداماه تهتتاجمی رادیولتتوژي ضتتروره دارد، شتتامل متتواردي ماننتتد       آمتتادگی

گیتری، آمتادگی    ، ره(هتاي تشخیوتي شتکم    در بررستي )ای  هتای روده  ورر مایعاه فتراوان، ناشتتا بتودن، آمتادگی    م

هتای متورد نیتاز در ترالتی اورژانتس       روانی، شناسایی افراد پرخطر، تهیته کلیشته ستاده مقتدماتی و فتراهم بتودن دارو      

 . است

 . شود استفاده مي های خاص رادیولوژی های اختواصی كه در بعضی از بررسی آمادگی

 مصرف مایعات 

موتترر مایعتتاه فتتراوان قبتتل و بعتتد از انجتتام اقتتداماه تهتتاجمی منجتتر بتته دفتتا ستتریعتر متتاده حاجتتب از کلیتته و در    

كتاهش حجتم مایعتاه بتدن باعتث افتزایش عتوارض و افتزایش         . گتردد  نتیجه کاهش عوارض ناشي از مواد حاجتب متي  

ه فتتتراوان بتتتویيه در بیمتتتاران پرخطتتتر نستتتبت بتتته متتتواد حاجتتتب  موتتترر مایعتتتا. شتتتود احتمتتتال شتتتو  در بیمتتتار متتتی

در بیمتاراني کته بعلتت استتفرار مکترر قتادر بته        . ، ضتروری استت  (بخووص میلتوم متعتدد و شتیرخواران و دیابتت    )

انتتتد، انجتتتام  شتتتده( دهیدراتاستتتیون)موتتترر مایعتتتاه بوتتتوره ختتتوراکی نیستتتتند و دچتتتار كتتتاهش حجتتتم مایعتتتاه بتتتدن 

 . درمانی ضروری است سرم

 اي  مادگی رودهآ

هتتا از متتواد دفعتتي و گتتاز تاکیتتد زیتتادی   ، بتتر آمتتادگی کامتتل شتتکمی و پتتاک شتتدن روده  IVPدر گ شتتته قبتتل از انجتتام 

لت ا نبایستتي بررستي تشخیوتي بیمتار را بختاير كمتي        . گتردد  شد، ولتی امتروزه بتر ایتن موضتوع كمتتر تاكیتد متي         می

 . اي بیمار به تاخیر انداخت آمادگي روده

 : ادگي روده اي هاي آم روش

افتتتزایش موتتتترر مایعتتتتاه و رژیتتتتم غتتتت ایي حتتتتاوي  

ستتاعت قبتتل از بررستتي   9   - 3مایعتتاه صتتار شتتده  

اي  رادیولتوژي، بتته پتاک شتتدن روده هتا و آمتتادگی روده   

 . کند کمک می

در متتوارد یبوستتت . گرمتتی  بیزاکودیتتل در شتتب قبتتل کتتافی استتت  میلتتی 1عتتدد قتترص  3- در بزرگستتانن موتترر 

در . گتردد  متي  هاي خوراکی نیز تجتویز  گرمی  صبحگاهی علوه بر قرص میلی 55کهنسال یک شیار شدید و افراد 

 1گرمتتتی  و در ايفتتتال بتتتانی دو ستتتال دو عتتتدد قتتترص یتتتا دو عتتتدد شتتتیار  میلتتتی 1ستتتال یتتتك شتتتیار  3ايفتتتال زیتتتر 

 .شود گرمی  استفاده مي میلی

 

 

  ، واکنشها، درمان ، واکنشها، درمان هاهاآمادگی آمادگی 

 
 ، از انجائیکه کاهش حج  مایعات بدن انددکی دانسدیته   IVPدر 

ماده حاجب را افزایش می دهد، در گذشته اسدتفاده از آن بعندوان   
یک آمادگی بیمار، توصیه می گردید ولی امدروزه بده هدیج وجده     

یادآوری می شود، کاهش حج  مایعات بدن بدا  . توصیه نمی شود
شود و بدرای ایجداد آن حدداقل     ناشتا بودن از نیمه شب ایجاد نمی

 . تساعت محدودیت مایعات ضروری اس 22



 

گتترم در  میلتتی 35گتترم در بزرگستتانن و میلی 5 اي روغتتن کرچتتک استتت كتته   ملتتین ختتط دوم جهتتت آمتتادگي روده 

روغن کرچک دارای معایب  بدخور بودن، ایجتاد درد شتکمی در بعضتی از بیمتاران و بتاقی      . شود ايفال استفاده مي

 . باشد ماندن قطراه روغن بر روی مخاط و ایجاد مشکله تشخیوی در بررسی های دوبل کنتراست مي

 . تواند بعنوان ملین مورد استفاده قرار گیرد سی نیز مي سی 215با دوز ( سولفاه منیزیم)استفاده از شیر منیزی 

از گلوكتاگون یتا هیوستین     اي و بهبتود کیفیتت توتاویر    در بررسی های دوبتل کنتراستت، جهتت مهتار حرکتاه روده     

 . شود ساعت قبل استفاده می 5-1/5

 . هاي تشخیوي شکم و لگن ضروری است تخلیه مثانه قبل از شروع بررسي

 اشتا بودن ن

شتود، بیمتار بایستتي حتداقل بته متده        در روشهاي تشخیوي كه از باریم جهت بررسي دستگاه گتوارش استتفاده متي   

ایتتن امتتر بتته منظتتور کتتاهش ترشتتحاه غتتدد مختتايی جتتدار دستتتگاه   .  ستتاعت ناشتتتا باشتتد 53ستتاعت و گتتاهی تتتا  9-1

. مختاط در توتاویر دوبتل کنتراستت استت      گوارش و در نتیجه چسبندگی بهتتر متاده حاجتب بته مختاط و نمتایش بهتتر       

هدر از ناشتا بودن قبل از انجام اقداماه تهتاجمی، جلتوگیری از آسپیراستیون ریتوی متواد غت ایی در صتوره ایجتاد         

 .ساعت متغیر است 1/5-9ناشتا بودن بدین منظور بین . عوارضي نظیر شوک و یا استفرار است

 آمادگی روانی و آموزش بیمار 

برختورد مناستب بتا بیمتار،     . دهد های ازدیاد حساسیت را افزایش می س میزان عوارض و واکنشاضطراع و استر

رعایت اخلق و ادع در برخورد بتا بیمتار، کستب اجتازه از بیمتار و توضتیح روش انجتام بررستي تشخیوتي جهتت           

ش عتوارض و  کاهتد و منجتر بته کتاه     بريرر کردن ابهاماه ذهنتي بیمتار بته میتزان زیتادی از اضتطراع  بیمتار متی        

نیتتز در  ..( فنوباربیتتتال، دیازپتتام، کلتترال هیتتدراه و    )بختتش   از داروهتتای آرام  . گتتردد افتتزایش همکتتاری بیمتتار متتي   

ضتروره انجتام اقتداماه تشخیوتی رادیولتوژی بقتدری در رونتد تشتخیص و درمتان          . گتردد  صوره نیاز استفاده متي 

هتا، بیمتاران مضتطرع و آنهتایي      یهوشتي بتویيه در بچته   ها اهمیت دارد که در بعضتي از بیمتاران استتفاده از ب    بیماری

 . بیشترین وقت تکنیسین باید صرر آمادگی روانی و آموزش بیمار گردد. كنند، ضروري است كه همكاري نمي

 اختالل انعقادیبیماران دارای شناسایی 

،  رفتارین و یتا آستپرین   اختلنه انعقادی خون در بیماران هموفیلی، مورر داروهاي ضد انعقاد نظیر هپارین، وا

آستتپرین یتتا داروهتتای هتتم . هتتای کبتتدی نظیتتر ستتیروز و بیمتتاري هتتاي ختتوني نظیتتر كتتاهش پلكتتت وجتتود دارد   بیمتتاری

های شتدید و خطرنتاک بتدنبال     در این بیماران خطر خونریزی. كنند ها ایجاد می خانواده آن اختلل در عملکرد پلکت

 . اقداماه تهاجمی وجود دارد

 : د نیاز بیماران دارای اختلل انعقادیاقداماه مور

، قطتتا داروي ضتتد PTCقبتتل از انجتتام اقتتداماه تهتتاجمی بتتویيه در آنيیتتوگرافی، میلتتوگرافی، استتپلنوپورتوگرافی و   

 . و تعداد پلكت ضروری است( PT)روز قبل و نرمال بودن آزمایش زمان پروترومبین  2انعقاد از 
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 : بیهوشی عمومی

هتتا و بیمتتارانی کتته قتتادر بتته همکتتاری   فی یتتا آنيیتتوگرافی و یتتا ستتایر اقتتداماه تهتتاجمی در بچتته  بتترای انجتتام میلتتوگرا

 . نیستند، استفاده از بیهوشي عمومي ضروری است

 : یبیوتیک درمان آنتی

هتتای خطرنتتاک تجتتویز    و اورتروگرافتتی رتروگریتتد بعلتتت وجتتود خطتتر ایجتتاد عفونتتت      PTCقبتتل و بعتتد از انجتتام   

 . بیوتیك ضروری است آنتي

 : داروهای مورد نیاز در ترالی اورژانس فراهم بودن 

شتود   داروهاي ذیل بایستي در هر بخش رادیولوژي كه اقداماه تشخیوي تهاجمي و تزریق مواد حاجتب انجتام متي   

 . موجود باشد و پرسنل شاغل در بخش بایستي بطور دائم از وجود آنها مطم ن باشند

 های قابل تزریق  سرم

 یا هیدروکورتیزون وریدی ( mg55)ون آمپول دگزامتاز

 ( پرومتازین یا کلرپرومازین)هیستامین های وریدی  آمپول آنتی

 ( سایمتیدین) H2آمپول مهارکننده رسپتور 

 نفرین یا آدرنالین  آمپول اپی

 ( ضد تشنج)آمپول دیازپام 

 آمپول آتروپین 

 ( آرام بخش)آمپول کلرپرومازین یا 

 ( بخش و ضد تشنج  آرام)آمپول فنوباربیتال 

 ( ضد درد)آمپول پتیدین 

 ( زین پرومتازین یا هیدروكسي)هیستامین  هاي آنتی شربت

 ( خواع آور)شربت کلرال هیدراه 

امکانتتاه احیتتاء قلبتتی عروقتتی و تجهیتتزاه متتورد نیتتاز بتترای درمتتان اختتتلنه ضتتربان قلبتتي، بایتتد در هتتر بختتش        

 . گیرد، موجود باشد ق ماده حاجب صوره ميرادیولوژي كه اقداماه تشخیوي تهاجمي و تزری

 پرخطر  بیمارانشناسایی 

ایتن بیمتاران   بررستي قترار گرفتته و    مورد بایستي شرح حال و سابقه قبلي بیماران جهت شناسایي بیماران پرخطر 

 . دادبراي این بیماران انجام را  مورد نیازقداماه ضروري شناسایی گردند، تا بتوان ا

 : به ماده حاجب افراد پرخطر نسبت

 : اند نسبت به ماده حاجب هستند که در زیر آورده شده افراد پرخطرافراد جامعه را % 35-51

 سابقه حساسیت یا آلرژی بویيه آسم 

 سابقه واکنش به ماده حاجب 



 

 سال  15سال و بیشتر از  5سن کمتراز 

 های قلبی  بیماری

 دیابت 

 میلوم متعدد 

 بیماری کلیوی 

 حاملگی 

 ( دهیدراتاسیون)ش حجم مایعاه بدن كاه

 اضطراع شدید 

 بیماری تیروئید 

 استفاده از داروهای مهارکننده گیرنده بتا، اینترلوکین دو، مهار کننده آدرنال و مورر کورتون 

 : اقداماه مورد نیاز برای بیماران پر خطر

 ( ایش پتاسیم پلسمای خونبویيه افز)اصلح كاهش حجم مایعاه بدن و اختلنه الکترولیتی پلسما 

 استفاده از مواد حاجب با اسمونریته پایین در حداقل مقدار ممكن 

موتترر داروهتتای پیشتتگیری کننتتده از واکنشتتهاي ازدیتتاد حساستتیت در بیمتتاراني كتته احتمتتال بتتروز واکتتنش وجتتود     

 . دارد

 : داروهای پیشگیری کننده از واکنش های ازدیاد حساسیت

در مطب های خووصی قبل از هر نوع تزریتق متاده حاجتب بترای همته بیمتاران بتویيه         بعضی از پزشکان بویيه

استتتفاده از ایتتن . در بیمتتارا پرخطتتر، داروهتتای ذیتتل را جهتتت پیشتتگیری از واکتتنش بتته متتاده جاجتتب تجتتویز متتی کننتتد   

یتتاد هتتای ازد باشتتند، عتتوارض متوستتط و شتتدید واکتتنش    داروهتتا، در افتترادی کتته دارای ستتابقه واکتتنش حساستتیتي متتی     

 : دهند حساسیتي نظیر کهیر وآنيیوادم را کاهش می

  ساعت 9روز هر  2میلیگرمي بمده  1قرص پردنیزولون 

 ساعت قبل از انجام بررسي  5(: دیفن هیدرامین، پرومتازین)هیستامین ها  آنتی

 بلفاصله قبل از تزریق ماده حاجب  (: سایمتیدین) H2مهار کننده رسپتور 

 ( بعنوان پیشگیري كننده در بیماران قلبی ممنوع است مورر آن)اپی نفرین 

 گیری رگ

جهتت تزریتق داروهتای     (آنيیوکت) هاي تشخیوي تهاجمي، داشتن یك ره باز مناسب بررسیانجام در تمام مده 

 . درماني در صوره نیاز، ضروري است اورژانس یا سرم

 تهیه ک یشه ساده مقدماتی

 . تهیه آن مورد قبول همگان نیست
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 ها به ماده حاجب اکنشو

دو دستته واکتنش نستبت بته متواد حاجتب وجتود        . آل بایستتي كتامًل غیرستمي و بتدون عارضته باشتد       مادة حاجب ایتده 

 : دارد

 های ازدیاد حساسیت  واکنش

ایتتن نتتوع واكتتنش ناشتتی از ازدیتتاد حساستتیت سیستتتم ایمنتتی بتته متتاده حاجتتب و آزاد ستتازی متتواد شتتیمیائي  و متتوادي   

شتوک ازدیتاد   دامنه آن از کهیر و خارش تتا ادم حنجتره، اسپاستم بترونش و افتت فشتار ختون و        . است نظیر هیستامین

واكتنش ازدیتاد حساستیت    )استت  % 51-15خطر ایجاد واکنش مجدد پس از یکبار واکنش بین . متغیر است حساسیت

 . دهد میها را افزایش  وجود اضطراع در بیمار ریسک این واکنش(. گردد حتما دوباره تکرار نمي

 های ناشی از سمیت شیمیایی  واکنش

های فیزیکتی و شتیمیایی مولکتول متاده حاجتب ماننتد        سمیت شیمیایی و عوارض سمی مواد حاجب ناشي از ویيگی

 . حللیت در چربی یا حللیت در آع، باند به پروت ین، اسمونریته و قابلیت ایجاد یون است

عوارض عمتومی شتامل تهتوع و    . باشد تواصی هر ارگان مياین عوارض شامل عوارض عمومی و عوارض اخ

 . باشد استفرار، درد عروقی، افت فشار خون و شوک وازوواگال مي

 : باشند پ یرتر می نسوج زیر نسبت به سمیت شیمیایی مواد حاجب آسیب

 . علئم شایا آن بووره سردرد و گاهي تشنج است: مغز

متوارد از نظتر   % 1-55دهتد کته در    بیمتاران کلیتوی رخ متی   % 15در ( نافتزایش کتراتینی  )اختلل حتاد کلیته   : کلیه

 . است%( 5)اختلل حاد کلیه در افراد با کلیه های نرمال خیلی کم یا نادر . کلینیکی قابل توجه است

هتاي قلبتی    بتویيه در بیمتاري  ( ایستکمی )رستانی بته عضتله قلتب      یتا كتاهش ختون   ( آریتمتی )اختلل ضربان قلب : قلب

 . رخ دهدممكن است 

 . خطر ادم ریه وجود دارد: ریه

و بتراي متواد حاجتب بتا استمونریته بتان       % 2ریسک همه واکنشهای جتانبی بترای متواد حاجتب استمونریته پتایین       

 . است% 53

% 5/ 5و بترای متواد حاجتب استمونریته پتایین      % 3/5واکنش جانبی شدید برای متواد حاجتب استمونریته پتایین     

 . است

ه پنی سیلین یعنی بین یك در چهل هزار تا یك در صد هتزار بتراي متواد حاجتب بتا استمونریته       ریسک مره مشاب

بان و یك در دویست هزار براي مواد حاجب بتا استمونریته پتایین متفتاوه استت ولتی در ژاپتن هتیچ متره و میتری           

 . گزارش نشده است

ماده حاجب ندارد و حتتی ختود تستت    تست تزریقي داخل وریدی ماده حاجب هیچ ارزشی جهت كشف حساسیت به 

 . ممکن است باعث ایجاد واکنش شدید گردد

 



 

 : انواع شوک

ممکتن استت رخ    (افت فشار خون و اختتلل هوشتیاری  ) در اثر تزریق ماده حاجب دو نوع شوکهمچنانکه دیدید، 

 . دهد که تشخیص و افتراق آنها از یکدیگر جهت درمان مناسب اهمیت دارد

باعتتث تحریتتک   گتتاهی تتترس، درد و تحریتتك ناشتتی از كتتاتتر یتتا ستتمیت شتتیمیایی متتواد حاجتتب     :شتتوک وازوواگتتال 

. گتردد  عوب واه و سیستم پاراستمپاتیك و در نتیجته کتاهش ضتربان قلتب، افتت فشتارخون و شتوک وازوواگتال متي          

. شتتود مشتتخص متتی( کتتاردی هیپوتانستتیون و بتترادی)شتتوک وازوواگتتال بتتا کتتاهش فشتتار ختتون و کتتاهش ضتتربان قلتتب   

 . شود ک وازوواگال با مهارکننده های پاراسمپاتیک نظیر آتروپین درمان میشو

هیستتتامین باعتتث اتستتاع . شتتود واکتتنش ازدیتتاد حساستیت منجتتر بتته آزاد شتتدن هیستتتامین متی   :شتوک ازدیتتاد حساستتیت 

هتاي ايترار و در نتیجته     عروقي و افزایش خاصیت تراوایي جدار عروق و خروج آع داخل عروقي به داختل بافتت  

 شتوک . شتود  متی ( کتاردی  هیپوتانستیون و تتاکی  )افت فشار خون و افزایش ضربان قلتب جهتت جبتران افتت فشتارخون      

ازدیاد حساسیت بتا تحریتك كننتده هتای ستمپاتیک نظیتر آدرنتالین کته باعتث افتزایش قتدره انقباضتی عضتله صتار               

بنفتتا ایجتتاد واکتتنش ازدیتتاد    وجتتود ستتابقه واکتتنش در تزریتتق قبلتتی  . شتتود گتتردد، درمتتان متتی  سیستتتم قلبتتی عروقتتی متتي  

 .حساسیت است

 یا شوک درمان واکنش

 . رود ايمینان دادن به بیمار، که کهیر و سرفه بسرعت از بین می

 بان قرار دادن پاهاي بیمار 

 اکسیين 

 ( سرم درمانی)تزریق سریا مایعاه داخل وریدی 

 یا هیدروکورتیزون وریدی  (گرم میلي 55- 35)کورتون درمانی با تزریق آمپول های دگزامتازون 

 تزریق آهسته داخل وریدی آنتی هیستامین 

. افتراق بین واکنش ازدیاد حساسیت و شوک وازوواگال جهت درمان مناسب بیمتاران دچتار شتو  ضتروری استت     

جهتت  ( گترم  میلتي  1/5)نفترین   جهتت درمتان شتوک وازوواگتال و آمپتول اپتي      ( گترم  میلتي  1/5 – 3/5)آمپول آتتروپین  

در بوتوره زیرجلتدی یتا عضتلنی بتویيه      ( mg 1/5)نفترین   آمپول اپی. رود شوک ازدیاد حساسیت بکار میدرمان 

 . ضروری استادم گلوه  بیماران دارای

 (CPR)، شتتتتتتتتتتوک الکتریکتتتتتتتتتتی و احیتتتتتتتتتتاء قلبتتتتتتتتتتی عروقتتتتتتتتتتی  در صتتتتتتتتتتوره لتتتتتتتتتتزوم تتتتتتتتتتتنفس موتتتتتتتتتتنوعی 



 

 

تشتخیص   آن قبتل از . اده استت سیستتم صتفراوی رخ د  از برداری اخیتر پیشترفت هتای زیتادی در توتویر     دهه  3در 

بتتا  PTC انجتتام یتتابتتر استتاس معاینتته بتتالینی و استتتفاده از کلنيیتتوگرام داختتل وریتتدی     هتتاي سیستتتم صتتفراوي   بیمتتاري

استکن هستته   ،  CT  ،MRCPامتروزه ستونوگرافی،   . بودنتد عتوارض زیتادی   دارای هتر دو  های بزره بود که  سوزن

 . ندهستو مورد استفاده  موجودل تشخیوی وسایشیبا  هاي ظریف با سوزن PTCو  ERCPای، 

 : صفراوي مجاري آناتومی

کته یتک    شتود  روبین تجزیه مي به بیلي ها سلولدر این موجود های قرمز، هموگلوبین  گلبول مره و تخریب پس از

 وتل متامتلح صتفراوي   یی بنتام  هتا  مولکول به آن را خون،روبین  بیليبرداشت  ضمنكبد  .ماده سمی برای بدن است

 .شتتده استتت تشتتکیل امتتلح صتتفراوی   بیلتتی روبتتین و صتتفرا از . دنتتک متتیدفتتا مجتتاری صتتفراوی   از يریتتقو  کتترده

مجتاری بتین لوبتولی بته هتم پیوستته و مجتاري         .شتود  متی مجاری بین لوبتولی تخلیته   به  ویصفراترین مجاری  کوچک

مجتترای  ،نتار کبتتد  ناحیتتهرد. دهنتد  بتار و در نهایتتت مجتتاري کبتدی راستتت و چتل را تشتتكیل متتي   اوي بزرگتتتر لوصتفر 

کیسته صتفرا از يریتق مجترای     . دهنتد  متی کبدی راست و چل به هم وصل شتده و مجترای کبتدی مشتترک را تشتکیل      

ستانتی   5-3 .آیتد  به مجرای کبدی مشترک وصل شده و مجرای صفراوی مشترک یا کلتدوک بوجتود متی    كیسه صفرا

 . واتر نام دارد آمپول واقا شده و  دوازدههمتر انتهایی کلدوک در داخل 

 : ستم صفراویسی سیبرر های  روش

 : ساده رادیوگرافي

% 35فقتتتط هتتتاي سیستتتتم صتتتفراوي نظیتتتر تومتتتور و تنگتتتي در رادیتتتوگرافي ستتتاده قابتتتل نمتتتایش نبتتتوده و     بیمتتتاري

 . باشند می رؤیتساده قابل  رادیوگرافيدر اپا  بوده و  ی صفراویها سنم

 : OCG) )سیستوگرافي خوراكي كوله

 ولی امروزه توسط  ،قبل جهت نشان دادن ضایعاه كیسه صفرا بویيه سنم مورد استفاده بودوش این ر

 

 

 . جایگزین شده است سونوگرافي

بعتد از  . ختورد  متي گرم مادة حاجب ختوراکی بیلتوپتن    2 بیمار سپس .شود میابتدا گرافي ساده مقدماتی تهیه : تكنیك

 از قستمت فوقتاني و راستت شتكم     (ایستتاده ) ابلیتك و اشتعه افقتي    وپاینپرون ابلیتك، ست   وضعیتدر  يیها ساعت فیلم 53

  گردد ميتهیه نیز یک کلیشه تخلیه ( زرده تخم مرر)غ ای چرع  صررپس از  .شود میتهیه 

 

جت ع شتده و    یکبتد ی هتا  سلول توسط آنهاشود  میباعث  ،این موادخاصیت باند به پروت ین  :مواد حاجب بیلوگرافی

در متواد حاجتب ختوراکی    تلغیظ . تغلیظ گردنددر مجاری صفراوی و کیسه صفرا  رای ترشح ومجاری صفداخل به 

سیستتتم صتتفراوی بتته جتت ع كتتافي از روده، برداشتتت بوستتیله كبتتد و ترشتتح در صتتفرا و بتتاز بتتودن مجتتراي سیستتتیك        



 

بستتتتتت

  .شود میتأثیر گ ارد، مانا رنم گرفتن کیسه صفرا  روندهر فاكتوري كه بر این . تگي دارد

 : النژیوگرافي وریديك

 ERCPامتروزه بوستیله   ولتی   ،گرفت قرار میجهت ارزیابي درخت صفراوي خارج کبدی مورد استفاده  در گ شته

كلنيیتتوگرافي حتتین عمتتل،   انجتتام بعلتتت عتتدم امکتتان  در بعضتتي مراكتتز جراحتتي نپاراستتكوپي  .جتتایگزین شتتده استتت

 .پایین است ERCPدر مقایسه با  آن توویر قدره تفكیك. استفاده از این تكنیك احیا شده است

 51-35در عترض  داختل وریتدی   گرافین یا بیلوگرام است کته بعتد از تزریتق آهستته      مادة حاجب مورد استفاده بیلي

(. دارد IVPمشتابه  تکنیتک  ) دهتد  متی ساعت کیسه صفرا را نشتان   5-3و در عرض حداکثر  صفراوی مجاری ،دقیقه

بیمتاران  % 5 تكنیكتي و یتا واکتنش ازدیتاد حساستیت در       هتای  و محتدودیت بتوده   1555میزان مره و میتر یتک در   

 . دهد میرخ 

 : ، سی تی اسکن، ام آر آیسونوگرافی

 . دنده میرا بخوبی نشان  ها سنمو تومورها و  بودهصفراوی مجاري ی ها بیماریتشخیوي  هایروش

 

 كالنژیوگرافي ترانس هپاتیك از طریق پوست 

متاده   آناستت کته در يتی    بررسی مجاری صفراوی روش  2PTCتیك از يریق پوست یا كلنيیوگرافي ترانس هپا

جهت ترستیم آنتاتومی سیستتم صتفراوی     پوست در داخل مجاری صفراوی داخل كبدی  يریقاز سوزن  توسطحاجب 

 . بود 5825صفراوی در دهه سیستم روش بررسی غالب این تكنیك،  .شود میتزریق 

 : آمادگی

 کردن بیمار  بستری

 ساعت  9مده بودن به ناشتا 

 نيیوکت و ره باز آداشتن 

، هتاي شتتدید  عفونتتتجهتتت جلتوگیری از   ،صتتفرا استتریل نیستت  ازآنجائیكته  : ستاعت قبتتل   3از  بیوتیتك وریتتدي  آنتتي 

 . ضروری استبعنوان پیشگیري بیوتیك  آنتيتجویز 

 بخش  آراممسكن و 

ماننتتد هپتتارین، وارفتارین و آستتپرین یتتا  د انعقادهتا  ضتتداروهتتاي و قطتتا موترر  اصتلح هتتر گونتته اختتلل انعقتتادی   

 روز قبل  2از خانواده آن  داروهاي هم

 : وسایل مورد نیاز

متتر يتول    ستانتی  51 – 35بتوده و   33 آن مطلوع شماره .معرفی شد  582 سال که درشیبا انعطار  سوزن قابل

 . بسیار كم استنفس پارگی بافت كبد در حین تاحتمال ها  این سوزناستفاده از با . دارد
                                                             

7 Percutaneous Transhepatic Cholangiography  

  تصویربرداری جماري صفراويتصویربرداری جماري صفراوي
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هتر چته اتستاع    . استت در مجتاري متستا متورد نیتاز     % 25از ماده حاجتب بتا غلظتت    سي  سي 5 -15: ماده حاجب

 .بیشتر كرد نیز رامورد استفاده بیشتر باشد باید غلظت ماده حاجب 

 تخت فلوروسکوپی 

 (:  تکنیک)آزمایش روش 

تعیتین  ( و محتل ورود ستوزن   T12مهتره  )متورد نیتاز   ومی ناتهای آ نشانهفلوروسکوپی كمك با سوپاین  وضعیتدر 

و  2اي  دنتده  فضتاي بتین  معمتون   )تر از زاویته کوستتوفرنیک    سانتیمتر پایین 3 – 2 محل ورود سوزن .شود میمحل 

 . باشد ميتر  یا اندکی قدامی اگزیلری میانيدر خط ( 9

تحتت   ،در حتین تتنفس ستطحی   . کنتیم  د متی ایجتا حسي موضعي شتكافي در پوستت    پس از رعایت نکاه استریل و بي

 ،پس از اینکه ستر ستوزن در داختل مجتاری قترار گرفتت       .شود میوارد سوزن هدایت فلوروسكوپي و یا سونوگرافی 

کتاهش یابتد و هتم     عتوارض  میتزان تتا هتم   شتود   متی تتا حتد امکتان صتفرا آستپیره و تخلیته        ،تزریتق متاده حاجتب   قبل از 

نزدیتک بته    رخش بیمتار و بتان بتردن ستر تختت تتا      ز تزریتق متاده حاجتب بتا چت     پتس ا . نمتایش داده شتوند  مجاری بهتر 

  .شود میتهیه   5×52و یک فیلم موضعي های  حالت ایستاده تمام مجاری صفراوی پر شده و فیلم

ختارج کتردن ستنم بتا وارد      و برقتراری درنتاژ صتفراوی   ای درمتاني نظیتر    اقتداماه مداخلته  ، PTCدر حین انجام  

 . شود میو کاتتر انجام  کردن گاید وایر

 : توصیه های بعد از آزمایش

 ساعت  1استراحت در بستر به مده 

 خوابیدن به پهلوی راست جهت جلوگیری از خونریزی از محل سوزن زدن 

 ساعت   3-9 به مده  يبیوتیک آنتیدرمان بستری بودن و 

  عفونتبیمار از نظر علئم خونریزی یا علئم حیاتی کنترل 

متدفوع ختونی    تب، گیجتی، ، راست یا شانهقسمت فوقاني و راست شكم درد : علئم ذیلایجاد  بابه پزشک مراجعه 

  یا سیاه رنم و تنگی نفس

كلنيیوپانكراتیكوگرافي رتروگرید بوسیله اندوسكوپي
9
  

ای وارد مجتر كتاتتر  پیتدا کتردن منفت  مجترای صتفراوی،       وآندوستكو    کردنبعد از وارد در پوزیشن سمی پرون، 

تحتتت فلوروستتکوپی تزریتتق    و بوتتوره رتروگریتتد % 25 ن بتتا غلظتتت صتتفراوی شتتده و متتاده حاجتتب اوروگتترافی    

را بختوبي نشتان    مجتاري ی صتفراوی شتده و ایتن    رامجت وارد ماده حاجب هتم وارد مجتراي پتانكراس و هتم     . گردد مي

 . دهد می

اگتر متاده حاجتب     .توقف تزریق استت ولیت بزره رادیولوژیست ايمینان از پر شدن تمام سیستم داکت قبل از  مس

. شتود جهتت جلتوگیری از پانکراتیتت، تزریتق متاده حاجتب بایتد متوقتف شتود           بیش از حتد وارد مجترای پتانکراس متی    

 35ترنتدلنبورک   وضتعیت لتوع راستت بیمتار در    هتای   شاخهجهت پر شدن  .شود میلوع چل کبد پر های  شاخهابتدا 

                                                             
8 Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatoghraphy



 

 . گیرد میلترال دکوبیتوس راست یا سوپاین قرار  وضعیتشد بیمار در و اگر پر نشود  میدرجه قرار داده  51 –

 : كالنژیوگرافي حین عمل

  .شود میانجام جراحي كلنيیوگرافي حین عمل جهت تشخیص ضایعه انسدادی کلدوک در حین عمل 

 شكل Tكالنژیوگرافي از طریق لوله 

در مجتتاري بتته وجتتود ضتتایعه انستتدادی   كیستتص صتتفرا مشتتكوک   برداشتتت در بیمتتاراني كتته در حتتین عمتتل جراحتتی    

 T لولته ، جتراح یتک   باشتد نشتده و یتا بته تشتخیص کمکتی نکترده       انجتام  و كلنيیوگرافي حین عمل  باشند میصفراوي 

بته  آن کلتدوک قترار داده و بیمتار را بترای رادیتوگرافي از مجتاري صتفراوي از يریتق          مجراي درتیوع  یا تيشکل 

 . دهد میبخش رادیولوژی ارجاع 

جراحتي   عمتل  هفتته بعتد از  یتك  معمتون  تیتوع   تتي كلنيیتوگرافي   در مجترا،  هتای ختون   بمنظور جت ع لختته  : یکتکن

نتدیم تتا صتفرا در    ب را متی تیتوع   تيكلنيیوگرافي  انجام از ساعت قبل 3جهت خارج کردن حباع هوا . شود ميانجام 

 55-51ابتتدا  . شتوند  ختارج متي   هتاي هتوا   صتفرا و حبتاع  تیتوع   تتي ستپس بتا بتاز كتردن     . مجاري صفراوي جمتا شتود  

شتود   تهیته متي  اولیه براي نمایش ضایعاه كتوچكتر مجتاري صتفراوي    تزریق و یك كلیشه % 25ماده حاجب سي  سي

متاده  ستي   ستي  25-5 تزریتق بتا   كلیشته بعتدي   .در وراي حجتم زیتاد متاده حاجتب محتو نگردنتد      كوچك تا این ضایعاه 

 . شود میو  ورود بخشي از آن به دوازدهه تهیه جهت پر شدن مجاري صفراوي با ماده حاجب حاجب 

 

 : نماهای مورد نیاز در کالنژیوگرافی ها

 های لوع راست  جهت بررسي شاخه: سوپاین

 هاي لوع چل و كیسص صفرا  جهت بررسي شاخه: پرون

 جهت پرشدن مجاری خارج کبدی : نیمه ایستاده

LPO :هاي لوع چل كبد  جهت بررسي شاخه 

RPO :دن توویر کلدوک از روی ستون فقراه جهت جدا ش 



 

  آنژیوگرايفآنژیوگرايف

دو زیرگتتتتروه شتتتتامل آنيیتتتتوگرافی . گوینتتتتد آنيیتتتتوگرافیرا پتتتتس از تزریتتتتق متتتتادة حاجتتتتب  رادیتتتتوگرافي عتتتتروق 

 . است( بررسی وریدها با ماده حاجب)و ونوگرافی ( با ماده حاجب ها شریانبررسی )آرتریوگرافی 

 : وسایل مورد نیاز

 : ابل برنامه ریزیدستگاه آنيیوگرافي ق

عتروق  بتداخل  همزمتان بتا تزریتق متاده حاجتب      ایكتس  تتابش اشتعه   انتد كته    ریتزی  شتده   يتوري برنامته   این دستگاهها

ایتتن دستتتگاهها  .شتتود متتیثبتتت ، باشتتد متتيمتتاده حاجتتب  حتتاويصتتوره گرفتتته و توتتویر حاصتتله كتته توتتاویر عروقتتي 

 : باشند میدارای اجزاء ذیل 

هتتاي  جهتتت تهیتته فتتیلمبتتانیي  تحمتتل گرمتتایيتیتتوع آنيیتتوگرافي از : انونی ظریتتفهتتاي پرقتتدره دارای لکتته کتت تیتتوع

و استتتفاده از لكتته  گتتاهی نیتتاز بتته تهیتته نماهتتای بزرگنمتتائي    در آنيیتتوگرافي  .استتت برختتوردارستتریا  شتتت ستترهم و پ

 .وجود داردكانوني ظریف 

 : فیلم هاي تعویض کننده

کته بیشتتر بتراي انتدام تحتتاني       كننتده دستتي كاستت بتود     تعتویض ترین سیستم مورد استفاده جهت تعویض فیلم،  قدیمی

شتود کته سترعت بستیار      ثانیه یك كاست عتوض متي   3-2كاست سنگین است، هر  چون. گرفت قرار ميمورد استفاده 

 کمی است 

 (.3شکل ) گردیددر ثانیه ممکن  تابش 53تا  ،(Roll Film)فیلم نواري  هاي كننده تعویض ارائهبا 

 

       

 1 شکل

 

 

 



    

 

 2شکل 

و  1ترتیتب قابلیتت تعتویض     هکه بت  باشند می Puckو  AOTدارای دو نوع ( Cut Film)تعویض كننده های فیلم بریده 

2  

 

 

یافتتت اجتزاء تشتکیل دهنتتده ایتن دستتگاهها شتامل مختزن فتتیلم ختام، ستطح تتابش، محفظته در          . فتیلم در ثانیته را دارنتد   

جهتت  . باشتد  متی از مخزن فیلم خام به مخزن فتیلم پرتونگتاري شتده     ها کلیشههای پرتو نگاری شده و سیستم انتقال  فیلم

 2شتکل  )شتود   استتفاده متی  هاي مخووصتي   از اهرم Puckو در نوع از موتور محركه  AOTدر نوع  ها کلیشهانتقال 

 (.  و 

 . تابش در ثانیه وجود دارد 35 ثبت قابلیت  DSAو ( سینه فلوروگرافی)سینماتوگرافي  در روش

AOT 

 

 

 3شکل 

 

  رافیرافیآنژیوگآنژیوگ
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puck 

 

 4شکل 

 

 تعداد فیلم

-هتاي شتریاني   فیستتول یتا   و در قوس آئتوره، آنيیومتا  ، فیلم در ثانیه 1-55 تهیه در آنيیوگرافي عروق قلبهرچند 

ممكتن   ثانیته  1تتا    بته متده    فتیلم در ثانیته   3های شكمي و مغزی  در آنيیوگرافي وفیلم در ثانیه  2- بزره وریدي 

از فتیلم    در انتدام تحتتاني   . هتاي كمتتر نیتز مرستوم استت      انجتام آنيیتوگرافي بتا تهیته فتیلم     ولتي  ، باشتد مورد نیاز است 

 . شود مي تهیهثانیه  9-51در عرض چهار سطح مختلف 

 

 : اي تخت متحر  مرحله

 . یوگرافی در چهار مرحله حركت کرده و قابلیت تابش در پنج سطح مختلف را دارندهای آني تخت

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 : (کاره پانچ)كاره سوراخ دار 

 : نوع تنظیم روی آن وجود دارد  تنظیم دستگاه بر روی این قسمت اعمال شده که قابلیت 

 زمان تزریق 

 شروع اولین تابش 

   تعداد تابش

 كت تخت به ازاء هر حر kVpكاهش 

 : امکاناه ساع ترکشن

ستتتایه  شتتتدنویر عتتتروق و بريتتترر  ابتتتا هتتتدر بهتتتتر نشتتتان دادن توتتت    توتتتاویرستتتاع تراکشتتتن   5821در ستتتال 

 . ی رویی معرفی شدها استخوان

  ( DSA)تركشن  آنيیوگرافي دیيیتال با ساع

كوپي بتتته توتتتاویر رادیولتتتوژی و فلوروستتت  DSA روش در. شتتتروع شتتتد  5828از ستتتال  DSAاستتتتفاده بتتتالینی از  

بتته  تتتوان متتيدانستتیته و كنتراستتت توتتویر را   ایتتن روشدر  .گیتترد متتیشتتده و متتورد پتتردازش قتترار   كتتامپیوتر منتقتتل 

پتردازش دیيیتتالی توتاویر رادیولتوژی منجتر بته       . گتردد  در نهایت توویر روي فیلم ثبت مي. دلخواه كم و زیاد كرد

تتا حتد زیتادی جتاي آنيیتوگرافي       DSAامتروزه  . دگترد  یایجاد تواویر با کنتراست بان و رزلوشن فضتایی متوستط مت   

 .معمولی را گرفته است

 

 

 : DSAفواید 

 الت  . توانتد افتتراق دهتد    رنتم خاکستتری را متي    23فید و ستیاه  سرنم بین روي فیلم چشم انسان : افزایش کنتراست

قابتل  خاكستتري  رنتم   311توانتد   كامپیوتر مي. رنم است 23افتراق رنگها قدره در آنيیوگرافي معمولي حداكثر 

کنتراستت خیلتي بتانتری داشتته      DSAل ا در مقایسه با آنيیوگرافی معمتولی، توتاویر در   . را بازسازي نمایدمشاهده 

بترای مثتال در بیمتاران دچتار قطتا      . در آنيیوگرافی معمولی نمتایش داده شتود   رؤیتو ممکن است عروق غیر قابل 

. تتتر از آنيیتتوگرافی معمتتولی استتت  حستتاس( Run Off)ریتتان ختتون ، در تشتتخیص برقتتراری مجتتدد ج(Cut Off)ره 

 روش درمتاني  منجتر بته استتفاده از    گتاهي از محل قطتا ره   تر در ناحیه پایینجریان خون برقراري مجدد  تشخیص

 . دشو قطا اندام می بجاي( bypass)پیوند عروق 

متاده حاجتب   در ایتن روش  استت کته   ( IV DSA)انجتام آنيیتوگرافي بتا تزریتق داختل وریتدي       مورد استفاده دیگتر آن  

ایتن تکنیتک بطتور وستیعی     . گتردد  متي ی مورد نظر تهیه ها شریانبداخل ورید تزریق شده و در فاز شریانی تواویر 
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 . های شریان کلیوی یا کاروتید مورد استفاده است در غربالگری تنگی

 . است معموليار بانتر از ونوگرافی بسی DSAپورتوگرافی با استفاده از در کیفیت تواویر ونوگرافی بویيه 

بتته  در ایتتن روش .باشتتد متتي (CO2 DSA)نيیتتوگرافي بتتا استتتفاده از گتتاز دي اكستتید كتتربن آانجتتام  دیگتتر آنكتتاربرد 

 DSAبهبتود كیفیتت توتاویر    بتا  امروزه . شود ميتزریق  دي اكسیدكربن به داخل شریانگاز  جاي مواد حاجب یوني،

بتتدلیل ویستتكوزیتي پتتائین   . باشتتد متتيآنيیتتوگرافي معمتتولي  بتتل مقایستته بتتا توتتاویر    قااز ایتتن روش  حاصتتلهتوتتاویر 

خطتر استتفاده از متواد حاجتب یتوني       ممکن بوده و جایگزین بتی ( فرنچ 2)، تزریق با كاتترهای كوچك كربناكسید دي

اكستیدكربن   دياستتفاده از  . نارستائي كلیته بتاارزش استت    بیمتاران دچتار    بته یتد و   حستاس در بیماران این روش . است

 . است سمیت مغزي ممنوع خطر بعلت در آنيیوگرافي مغزي

باعتث ترستیم بهتتر مستیر     روي ستایه عتروق   از نظیتر استتخوان    هتا  بافتت ویر ستایر  احت ر توت  : ترکشن ساعامکان 

درمتتاني هتتاي  روشبكتتارگیري سوپرستتلکتیو و  هتتاي آنيیتتوگرافی انجتتام امکتتان وعتتروق و محتتل کتتاتتر و بتتالون شتتده  

 . کند میرا تسهیل ي ا مداخله

تواویر بلفاصله در دسترس بوده و امکتان مشتاهده مكررتوتاویر بتویيه در اقتداماه      : ثبت الکترونیک ايلعاه

 .میسر است ای مداخله

یتتک ستتوم حجتتم متتورد استتتفاده در آنيیتتوگرافی   نوتتف یتتا بتته  کتتاهش حجتتم متتاده حاجتتب : کتتاهش حجتتم متتاده حاجتتب 

 . معمولی

 به علت كاهش حجم مقدار ماده حاجب تزریقي  :اد حاجبوم سميکاهش عوارض 

  .كاهش مي یابدفرنچ  2-1به فرنچ  1-9هاي مورد استفاده از اندازه كاتتر: كاتتر اندازهکاهش 

بعلتتت استتتفاده از كاتترهتتاي  :متتده زمتتان بستتتری در بیمارستتتان کتتاهش انجتتام آنيیتتوگرافي بوتتوره ستترپایي و یتتا  

 .  كوچكتر

 . DSAدر  ثانیه 2- به در آنيیوگرافي معمولي ثانیه  5-3از  :ماده حاجب ان تزریقامکان يوننی تر کردن زم

 کاهش مورر فیلم 

  انجام آنيیوگرافيکاهش زمان 

زمتان پرتتودهي و   کتاهش  كته منجتر بته     بعلت استفاده از سیستم فلوروستكوپي ضترباني   :کاهش زمان فلوروسکوپی

 . شود ميبیمار و پزشک دریافتي دوز كاهش 

 فضای بایگانی  کاهش

 

 : DSAمضراه 

کتامپیوتر بستتگي دارد کته     (انتدازه متاتریكس  )تعداد پیكستل  رزولوشن فضایي به  DSAدر : کاهش رزلوشن فضایی

در مقایستتتته بتتتتا فتتتتیلم  كتتتته  باشتتتتد متتتتيپیكستتتتل   353× 353حتتتتداكثر بتتتتوده و   153×153 و 253×253معمتتتتون 

زوج ختط در میلیمتتر و در    DSA 1/3 – 3فضتایی در  رزلوشتن  . رزولوشن بستیار کمتی استت   رادیوگرافي معمولي 



    

بتتتراي اكثتتتر اهتتتدار كتتتاربردي   البتتتته ایتتتن مقتتتدار رزلوشتتتن . زوج ختتتط در میلیمتتتتر استتتت 55آنيیتتتوگرافی معمتتتولی 

ممكتن استت   محدودیت استت و   داراي مغز، کبد و پانکراسظریف آنيیوگرافي كافي است ولي براي بررسي عروق 

 . نباشندرؤیت  قابل DSAعروق كوچك و ضایعاه ظریف با 

 جهتت آنيیتوگرافی ریته    انجتام  امکتان بتا ایتن روش   هتم  و هنتوز   بتوده  DSAروش تترین مشتکل    جتدی : حرکت بیمتار 

 . وجود نداردریه تشخیص آمبولی 

 . و آنيیوگرافی معمولی با هم باشند DSAنکه همه مراکز آنيیوگرافی باید مجهز به آنتیجه 

 ( انيكتور)تزریق كننده ماده حاجب 

وجتود دارد و  انيکتتور قابتل برنامته ریتزی      انتواع مختلتف  . تزریتق كترد  با دست یا انيکتور  توان را مي ماده حاجب

در بستیاری از  . را تنظتیم نمتود  و فاصله شروع تزریتق تتا شتروع تتابش اشتعه      زمان تزریق و میزان تزریق  توان مي

فشتار تزریتق بتا مقاومتت عروقتی      در ایتن روش  و  مي توان ماده حاجب را با فشار دستت تزریتق كترد   ها  آنيیوگرافی

 . تر است متناسب

 : سوزن

 آنهتا نتوک  معمتولي   هتاي  ستوزن بترخلر  . يتول دارد  متر سانتي 53بوده و گیج  51 – 59آنيیوگرافی  هاي سوزن

 .کاهش یابد به خارج از عروقتزریق ماده حاجب تا احتمال  استدارای شیب كمي 

 

 

 

 

  (گاید وایر )سیم راهنما 

-515 آنهتا يتول  . رود متی که جهت هدایت کاتتر بته داختل عتروق بکتار      استسیم فلزی چند نیه با روکش تفلونی 

تتا بته جتدار    شتود   متی بوده و از يرر نرم تر و ظریفتتر وارد ره  متر  میلي 1/5 – 8/5 آنهاو قطر  متر سانتي 555
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 كته  شتود  متی شکل باعتث    Jنو  (. b8شکل ) لند استشکل کوتاه یا ب Jها مستقیم یا  نوک گاید وایر. ی نرسدآسیبره 

 . ي تنم و داراي سطح نامنظم گیر نکرده و براحتي عبور كندها شریانهاي  در فرورفتگيسیم راهنما 

 

 

 

 

 

 

 

 ماشه 

شکل هنگام وارد کردن ستیم راهنمتا بته داختل ستوزن       Jاسبابي پلستیكي كه جهت صار کردن نو  گاید وایرهای 

 . شکل مشكل است Jگاید وایرهای  كار بااگر این وسیله نباشد،  .دشو میاستفاده 

 : کاتتر

جهتتت تزریتتق متتاده حاجتتب بتته داختتل عتتروق دور از ستتطح  بلنتتد و بتتاریکی هستتتند کتته  پلستتتیکی هتتای لولتتهکاتترهتتا 

ی از در ناحیته خاصت  بته داختل عتروق متورد نظتر       بتا استتفاده از کتاتتر    تتوان  متي ماده حاجب را  .روند بكار ميپوست 

 . هدایت و تزریق کردبدن 

 

 

 



    

ستتاختند ولتتی  هتتای متتورد نیتتاز ختتود را متتی  کتتاتتر ،پلستتتیکی هتتای لولتتهاز  بتتا استتتفاده در گ شتتته ختتود آنيیوگرافرهتتا

از گایتدوایر   آنهتا يتول  . (1شتکل  )شتود   متی امروزه انواع زیادی کاتتر با شکل و سایز متفاوه توسط کارخانه تولیتد  

يتتول متتتر  ستتانتي 555-535و بتترای شتترایین ستتر و گتتردن  متتتر  ستتانتي 25-85ین شتتكمي کمتتتر بتتوده و بتترای شتترای 

 متفاوه است ( فرنچ 8)میلیمتر  2تا ( فرنچ 2)میلیمتر  5، قطر داخلی کاتترها از از نظر اندازه. دارند

 

 

 ،شتود  متی ده كوچك كه حجم مادة حاجب تزریقی کم است، از كاتترهای با یتك ستوراخ انتهتایي استتفا     هاي شریاندر 

  .شود میجانبی استفاده  چند سوراخبزره از كاتتر با یك سوراخ انتهایي و  هاي شریانولی در 

هتا كتم باشتد، امكتان تركیتدن كتاتتر و یتا حركتاه شتلقي           ستایز کتاتتر یتا تعتداد ستوراخ      اگر حجم تزریق زیاد بتوده و 

نتتدوتلیوم عتتروق بتته آ آستتیبدر هتتر نتتوع د شتتو متتییتتادآوری . کتتاتتر در داختتل ره و آستتیب بتته جتتدار ره وجتتود دارد 

 . خطر تشكیل لخته در محل و انسداد ره وجود دارد

 وبتا ستایز بتزره بترای افتراد مستن        کاتترهتای و  هاي آستان  بررسيو  کاتترهای با سایز کوچک برای افراد جوان

فترنچ   1هتا بتا کاتترهتای     آنيیتوگرافی ، امتروزه اکثتر    DSA آمتدن با  .شوند میانتخاع  (تورتوز)پیچ و خم دار عروق 

  .شود میانجام یا کوچکتر و 

در اتتوکلو بتا    تتوان  متي ولتی اکثتر کاتترهتا را     ،گیترد  استریل کردن کاتترها با گاز یا ترکیباه آمونیوم صوره متی 

 . د استریل کرداگر درجه سانتی 535درجه کمتر از 

 : انواع کاتترها از نظر ان ناء

انحنتاء بته   نتوع  را بتر استاس    آنهتا اسامی گوناگونی وجود دارد که برای سادگی کتار،  امروزه تعداد زیادی کاتتر با 

 : اند پنج گروه تقسیم کرده

 . چرخد نوک کاتتر در یک جهت می: Single or simple curve یک انحنایی 

 . چرخد نوک کاتتر دو بار در یک جهت می:  Double curveدو انحنایی 

 . دهد میاي را تشکیل  حلقهیا  و چرخد میبار در یک جهت  2وک کاتتر ن:  Triple curveسه انحنایی 

 . چرخد نوک کاتتر دو بار در دو جهت مخالف می:  Reverse curveانحناء معکوس 

در دو ستطح   ركتاتت دو انحنتاء  و درجه نستبت بته انحنتاء دیگتر زاویته داشتته        85 ي كاتتریک انحنا : Roschانحناء 

 رند گی ميقرار عمود بر هم 
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 : مادة حاجب

امروزه از نوع مواد حاجب بتا استمونریته پتایین یتا ایتزو استمونر        آنيیوگرافیانواع ماده حاجب مورد استفاده در 

 . است

 دوز ماده حاجب 

عتروق كتوچكتر نیتاز بته متاده      . دارد  بستتگي  به میتزان جریتان ختون در ره متورد نظتر      دوز مادة حاجب تزریقي 

دارنتتد و عتتروق بزرگتتتر نیتتاز بتته متتاده حاجتتب بیشتتتر و ستترعت تزریتتق     يزریتتق بتتا ستترعت کمتتتر حاجتتب کمتتتر و ت

 . دارد يبانتر

متتاده  تتتوان متتيولتتی بستتته بتته شتترایط   ،شتتود متتیثانیتته تزریتتق  5-3هتتا متتاده حاجتتب در عتترض  نيیتتوگرافيآدر اكثتتر 

 . تری نیز تزریق کرد حاجب را در زمان يوننی

و ستي   ستي  35هتا   در انتدام ستي،   ستي  31 - 25وگرافي شتكمي  آئورتت در ، ستي  ستي  05 آئوره قوس  آنيیوگرافيدر 

جهتتتت  .شتتتود متتتیثانیتتته تزریتتتق  1/5-3در عتتترض ستتتي متتتاده حاجتتتب  ستتتي 55 آئتتتورهاصتتتلی هتتتای  شتتتاخهدر ستتتایر 

در صتوره استتفاده    .شتود  متی تزریتق   (سي در ثانیه سي 9) با سرعت پایینسي  سي 15ستم وریدی پوره سی سیبرر

 . یابد سوم کاهش می نیم تا یكزریق به دوز ت DSAاز 

 : سایر وسایل مورد نیاز

 



    

جلوگیری از آسیب نتوک آنهتا در حتین عبتور     جهت یل در تعویض کاتترها در حین آنيیوگرافی و هسجهت ت: شیت

را در داختل ره قترار داده و   پلستتیکی و قابتل شستشتو    ای  لولته  ستیم راهنمتا،  بتا کمتک دیلتتاتور و     ، ابتتدا پوستاز 

  ندکن وارد ره می آنرا از يریق کاتتر 

ر را بترای عبتور کتاتتر    یست روی ستیم راهنمتا وارد ره شتده و م    تتر از  از يترر باریتک  : متسا كننتده یتا دیلتتاتور   

 . وارد نشود آن ی به نوکآسیبمتسا نموده تا در حین عبور کاتتر 

 نه و سه راهي آشیر، رابط

پتتاه، رستتیور، پارچتته  ي، ستترم فیزیولتتوژي، بتتتادین، دستتتكش، گتتاليحستت بتتي دارويتیتت، ، ستترنم، : وستتایل استتتریل

  . استریل و گاز استریل

نتتوار ثابتتت كتتردن ستتر، كمپرستتور، چستتب، قیچتتي، امکانتتاه و داروهتتاي اورژانتتس، كپستتول      : وستتایل غیراستتتریل

 اكسیين 

 : بیمار آمادگی

  لزومدر صوره بستری کردن بیمار 

 بودن ناشتا 

 از پزشک یا بیمار  آنيیوگرافیاندیکاسیون آگاهي از زمایشگاهی و کسب ايلعاه کلینیکی، آ

  براي بیمار  آزمایششرح 

 بیمار  مورر مایعاه فراوان توسط

 ح ر موهاي ناحیه كشاله ران 

  و داشتن ره باز مناسبآنيیوكت وریدي 

 بتته (PT) مبینزمتتان پروتتترو كتته بتتا برگشتتتن  ي ضتتد انعقتتاد وهتتاقطتتا داروعتتدم قطتتا ستتایر داروهتتاي موتترفي و   

 . شود تایید ميمحدودة نرمال 

 مقدماتی  سادهتهیه کلیشه 

   در موارد پیچیدهبخش در بیماران مضطرع و  آرام استفاده از 

 . كنند یي كه همكاري نميآنهابیماران خیلي عوبي و  ،موارد مشكل ،ها بیهوشي در بچه استفاده از

افتتزایش عتتوارض مربتتوط بتته بیهوشتتي     -2زایش هزینتته افتت -3يتتونني شتتدن متتده بررستتي    -5: معایتتب بیهوشتتی 

  سایر عوارضعدم پاسخ بیمار به تزریقاه نابجا یا  وعمومي 

 های آرتریوگرافي  تکنیک

  : شود ميآرتریوگرافي به دو روش انجام 

 ( Needle puncture)آرتریوگرافی با سوزن 

 ( Catheterization)آرتریوگرافی با هدایت كاتتر 

  :ه از سوزنتکنیک استفاد
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داختتل ه متتاده حاجتتب از يریتتق ستتوزن بتت . هتتا بتتود آنيیتتوگرافیدر گ شتتته تکنیتتک اصتتلی متتورد استتتفاده بتترای اكثتتر   

، (بتازویي ، زیربغلتي ، اي هتاي تحتت ترقتوه    شریان)، اندام فوقاني (اي مهرهكاروتید و هاي  شریان)عروق سر و گردن 

ایتن    گتردد  متي تهیته   هتم  پشت سر های  تزریق شده و کلیشه (اروگرافي لومبآئورت)و شکم ( شریان راني)اندام تحتاني 

دنیل تكنیكي كاتتریزاستیون نتاموفق یتا غیرعملتي     ه تکنیک امروزه فقط در آرتریوگرافي فمورال و در مواردی که ب

 . باشد، مورد استفاده است

 : تکنیک استفاده از کاتتر

وارد درختت شتریاني شتده    ( زیربغلتي یتا   رانتي  ریانشت )در این تکنیک كاتتر از يریق عروق سطحي و قابل لمتس  

مادة حاجتب از يریتق كتاتتر     سپس(. 55شكل ) شود میتحت کنترل فلوروسکوپی به داخل ره مورد نظر هدایت  و

  .شود میتهیه  مورد نظر هاي فیلم شده و تزریق

 : روش کار

یین تتراز نقطته میتاني ختط بتین      متتر پتا   ستانتي  2 – 1محتل ورود ستوزن    .شتود  متی ابتدا محل ورود سوزن مشخص 

 . خار ایلیا  قدامي و سمفیز پوبیس است

گزیلوكتائین عتلوه    .شتود  متی حتس   گزیلوكتائین محتل ورود ستوزن بتي     سی سی 55-35در شرایط استریل با تزریق 

 . شود ره ميجدار برکاهش درد بیمار باعث جلوگیری از انقباض و اسپاسم ره پس از برخورد سوزن با 

از آستیب و پتارگي    شکافته شده تا امکان عبور راحت سوزن و كاتتر فتراهم شتده و  متر  میلي 3تزریق پوست محل 

 . شودجلوگیری  ،شود مینو  كاتتر که منجر به زخمی شدن اندوتلیوم ره 

 ( 53شکل ) :که چند مرحله داردشود  میاستفاده  تکنیک سلدینگرجهت ورود کاتتر به داخل ره از 

 . شود ميدرجه را وارد  1 رر شریان را گرفته و تمام يول سوزن با زاویه با دو انگشت دو ي

وقتتي نتو  ستوزن داختل شتریان قترار گیترد         .شود میماندرن سوزن را خارج کرده و سوزن بتدریج بیرون کشیده 

   .زند باره فواره مي خون یك

  .شود میسانتیمتر وارد ره  55- 51سیم راهنما  ، در این هنگام با کمک ماشه

  .گیرد میسوزن از ره خارج شده و جهت جلوگیری از خونریزی محل ورود سوزن با دست تحت فشار قرار 

 . گردد ميدر نهایت سیم راهنما خارج  .شود میداخل ره یا شیت با کمک سیم راهنما كاتتر 

یلتتاتور مستیر عبتور    بتا استتفاده از د   تتوان  متي و عتدم آستیب بته نتوک کتاتتر      یتا شتیت   جهت تستهیل در عبتور کتاتتر    

 . کاتتر را گشاد کرد

متاده حاجتب   متي تتوان مقتداري    جهت رؤیت بهتر كاتتر در حتین فلوروستکوپی    شریانپس از ورود کاتتر به داخل 

جهت جلوگیري از ایجاد لخته در داخل یا نتوک کتاتتر، شستشتوی كتاتتر بتا نرمتال ستالین         .كردبه داخل کاتتر تزریق 

حتتاوی هپتتارین هتتر  

قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته دقی  -1

 . ضروری است

مدت، جهت  طوالنی یها در کاتتریزاسیون یواحد هپارین داخل رگ 3111با تزریق  یستمیکس ینیزاسیونهپار
خونریزی با  ایجاد در صورت که شود می یزیبندرت باعث خونراین روش . استلخته مفید  یلاز تشک یریجلوگ

 .کرد ثیرا خن ینهپارضد انعقاد توان اثر  گرم پروتامین سولفات بازاء هر هزار واحد هپارین می میلی 411تزریق 



    

در تمام مده . کشد میساعت يول   تا  5بین  ها آنيیوگرافی

، رادیولوژیست و تکنولوژیست برای کار با دستگاه و بررسي

باید و کنترل نبض، فشار خون و تنفس بیمار  هاتعویض کاتتر

 . در کنار بیمار باقی بمانند

 :مزایای روش با هدایت کاتتر

 . تر است تر و راحت ادهفمورال س شریانسوراخ کردن 

ستتتایر عتتتروق بتتتویيه کاروتیتتتد بتتترای بیمتتتار      ستتتوزن زدن بتتته 

 . ناخوشایند و ترسناک است

سایر عروق بتویيه   سوزن زدن بهعوارض موضعی ناشی از 

 . فمورال است شریانتر از  کاروتید بسیار خطرناک

 . ر بیشتر از روش کاتتر استبسیا( بعلت جابجایی نوک سوزن)احتمال تکرار بررسی در صوره حرکت بیمار 

 : معایب روش هدایت کاتتر

   .تری دارد نیاز به وسایل پیچیده تر و گران

 . هر جهت هدایت کاتتر نیاز استابه رادیولوژیست م

 . بیشتر است آمبولیخطر 

 : انواع کاتتر آنژیوگرافي

 آنيیوگرافي گلوبال 

 آن هتاي  و شتاخه  آئتوره در ایتن تکنیتک    .شتود  متی تزریتق   و متادة حاجتب   دهقرار دا آئورهدر داخل را نوک كاتتر 

 . گیرد میمورد بررسی قرار 
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 آنيیوگرافي سلكتیو 

شتده و متاده حاجتب تزریتق     ...( ، مزانتریك، سلیا ، كاروتیتد هکلیشریان ) آئورههاي اصلي  نوک كاتتر وارد شاخه

  .شود می

 

 

 

 آنيیوگرافي سوپرسلكتیو 

هتتاي انتهتتایي شتتده و متتاده حاجتتب تزریتتق   و شتتاخه  آئتتورههتتاي  هنمتتا وارد زیتتر شتتاخهنتتوک كتتاتتر بتتا کمتتک ستتیم را 

( يحتالی، کبتدی، گاستتریك چتل و گاستترودئودنال     )هاي تنتص ستلیا     در شاخه ااكثرسوپرسلكتیو  آنيیوگرافی .شود می

 رود هاي كاروتید خارجی نظیر ماگزیلري داخلي بكار مي و شاخه

 

 

 



    

  

 : یو و سوپرسلكتیوسلكتآنيیوگرافي ر اهدا

 از روي شریان مورد نظر ي دیگر هاي عروق توویر شاخهح ر 

 عوارض كاهش حجم مادة حاجب تزریقی و در نتیجه كاهش 

  DSAفاز وریدي بویيه با بهتر  رؤیت

   ای مداخلهاقداماه  انجام امکان

چتك رقیتق شتده و دانستیته خیلتي      هتاي كو  گلوبتال متادة حاجتب در شتاخه     آنيیوگرافیدر )نمایش بهتر عروق انتهایي 

 (.كمي دارد

 : عروقی ای مداخ هاقدامات 

 .یمنقتبض کننتده هتا جهتت بنتد آوردن ختونریزي هتای گوارشت        . عتروق   كننتده  متستا  وكننده  منقبض تزریق داروهای

افتزایش جریتان ختون     شتریانهاي كوچتك منجتر بته    افتزایش انتدازة    و بريترر کتردن اسپاستم عروقتی     باها  متسا کننده

بهتتر ضتایعاه   وریتدها و نمتایش    رؤیتشده و نهایتْا باعث بهبود اعضاء ویرگی و افزایش ماده حاجب در پارانشیم م

  .شود ميها  غیرعروقي نظیر كیست

 . شد آغازبا تزریق استرپتوکیناز   582ی ترومبوز دهنده از سال ها بیماریتجزیه لخته در  :ترومبولیز

عتتروق غیريبیعتتی یتتا    مستتدود كتتردن  فتتوم بتته منظتتور   ژلیتتا  فیبتتروز دهنتتده د تزریتتق لختتته یتتا متتوا   :زاستتیونآمبولی

 آوردن خونریزی بند

  581 ستال  بتار در  یناول. گویند كردن تنگي و ترمیم شرائین را آنيیوپلستي مي بريرر :رگی آنيیوپلستی داخل

استتتفاده از آنيیوپلستتیتی   582ستتال دار در  هتتای بتتالونولیتتد کاتترت .شتتدانجتتام روی یکتتدیگر  بتتر بتتا عبتتور دو کتتاتتر

 .رادیولوژی است  ای مداخلهنموده و امروزه شایعترین اقدام  فراگیررا ها  جهت باز کردن تنگی

 هتای  لولته ره بوستیله وستایل مکتانیکی از    قطر داخلي جهت باز نگه داشتن  :(استنت) کار گ اشتن لوله داخل رگی

 . داخل رگی استفاده شد

وستتایل  ،جهتتت جلتتوگیری از عبتتور لختتته از انتتدام تحتتتانی بتته ریتته IVCماننتتد فیلتتتر  :یکارگ اشتتن وستتایل داختتل رگتت 

 داخل کبدی در بیماران سیروزی  گ اري یا شنتو ها  آنوریسمداخل 

  .شوند میداخل ره خارج  ها و غیره با کمک بسکت از ، سیموسایلی نظیر کاتترها: برداشتن وسایل داخل رگی

 مثًل در تومور كبدي  :درماني تزریق داروهاي شیمي

 : بعد از آزمایشاقدامات 

منتقتل شتده و محتل تزریتق     ( ریکاوری)، بیمار به اتاق احیاء و شیت و خارج کردن کاتتر آنيیوگرافیپس از اتمام 

ایتن اقتدام از    .گیترد  متی تحتت کمپترس قترار    دستت  ر فشا قراردادن گاز وبا دقیقه  51به مده تا قطا کامل خونریزی 

ستاعت در بختش رادیولتوژی تحتت      1تا  3بیمار برای . کند میرضی همچون هماتوم و آنوریسم جلوگیری ایجاد عوا

  .گیرد میمراقبت قرار 
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فشتار ختون بیمتار     لت ا . استت گتزارش شتده    آنچند ساعت بعد از  تا آنيیوگرافیدر حین  خون افت شدید فشارخطر 

 . شود کنترلدر بخش برای چند ساعت باید 

 شود توصیه میقبل از ترک بخش و صبح روز بعد ساعت و 5ریق هر معاینه محل تز

تتوده در محتل   تتورم یتا   ایجتاد  کته اگتر علئمتی نظیتر ختونریزی،      آگتاهی داده شتود   بته بیمتار و یتا پرستنل پرستتاری      

 ،ورود کتاتتر، افتتزایش درد در محتل ورود کتتاتتر، درد یتا گزگتتز پتا، احستتاس گیجتی و منگتتی یتا ستترگیجه ایجتاد شتتود       

 . دنپزشک را در جریان بگ ار ْاسریعي بایست

 . دكنخم نرا پایش دارزکش بوده و  در حالتساعت  1به مده بیمار بایستي 

 . استحمام نكندو  ردههای خود را محدود ک ساعت بیمار باید فعالیت  3تا 

 : عوارض

 :عمومی

 و گاهي شو  مادة حاجب  واكنش به

  . دهد مده رخ  یا يونني پیچیدههاي  ریاني بویيه در ارزیابيممكن است با هر نوع بررسی ش: افت فشارخون

  موضعي یا سیستمیك  عفونت

  هوا و یا آمبولي ناشي از لختص كاتتر، کلسترول

کتته شتتود  متتیکلستتترولی  آمبتولی از جتتدار ره در حتتین عبتتور کتاتتر منجتتر بتته ایجتتاد   يهتتای آترومت  کنتده شتتدن پتتلک 

  .  د خطرناک باشدنتوا ميدر عروق حیاتی  آن گیرافتادن

 : موضعی

  :محل تزریق

ختونریزي، آنوریستم كتاذع،    ترومای ناشی از دستکاری عروق منجر به آستیب دیتواره عتروق و عوارضتي نظیتر      

، ترومبتوز موضتعی، عفونتت موضتعی،     رهیتا ايترار   ( انتیمتا  ساع)در جدار ره ی وریدی، تزریق شریانفیستول 

 . دگرد می آسیب به اعواع مجاور

 آستتیب و یتتا در نتتواحي ایجتتاد لختتته یتتا ترومبتتوز عروقتتی بتتویيه در نتتواحی تنگتتی    در مهتتم  يشتتارخون عتتاملافتتت ف

بتتا نتتوک باریتتک همتتراه بتتا  تتتر ظریتتفهتتاي دارای نتتوک بتتا شتتیب کوتتاه و کاتترهتتای   استتتفاده از ستتوزن. عروقتی استتت 

 . عامل اصلی پیشگیری از این عوارض است فرد انجام دهندهمهاره و تجربه 

بویيه در بیماران فشار خونی رخ داده و با فشردن محل تزریق با گاز تتا قطتا کامتل ختونریزی     آنوریسم و  هماتوم

 . نمودجلوگیری  آن از توان مي

 . ز درد و ناراحتي عارضه دیگری نداردجعروقی ب تزریق ايرار

 : ي هدرارگانهاآسیب 

 . باشد ميتر یا دوز بانی ماده حاجب ی بعلت آمبولي لخته كاتشریاندر اکثر موارد ناشی از ترومبوز 

در عتروق بتویيه   آن در حتین تزریتق و گیتر کتردن      آن تشکیل لخته در در داخل یا ايرار نوک کاتتر و جتدا شتدن  



    

کتتار، و  انجتتاماستتتفاده از کاتترهتتای کوچتتک، مهتتاره و ستترعت    . د بستتیار خطرنتتاک باشتتد  توانتت متتيعتتروق مغتتزی  

 . کاهد را می خطرهپارینیزاسیون سیستمیک این 

 . باشند های قلب اختلنه ریتم قلب شایا بوده و در صوره عدم درمان فوری کشنده می آنيیوگرافیدر 

 شكستگي و قطا نو  گایدوایر 

 ایجاد گره در كاتتر 

 آنيیوپلستی  عوارض ناشی از آمبولیزاسیون یا

ه شتده و بایستتي توستط رادیولوژیستت     د كه آرتریوگرافي نباید ساده انگاشتت ده عوارض نشان مياین لیست يونني 

شود، میزان عوارض كمتتر از مراكتزي استت     ميانجام در مراكزي كه بطور روتین این كار را . شودانجام ورزیده 

  .مورد استفاده استكه بطور گاهگاهی 

 ( Vessels 4)مغزعروق آنژیوگرافي 

 : آناتومی

 .گیترد  متی و چتل و ورتبترال راستت و چتل صتوره       کاروتیتد راستت   شتامل  شتریان   به مغتز بوستیله   رسانی  خون

در ایتتن دو  .دشتتو متتیبراکیوستتفالیک جتدا   شتتریانکاروتیتتد راستت از   شتتریانو  آئتتورهکاروتیتتد چتتل از قتوس   شتریان 

کاروتیتد داخلتی    شتریان و  ،رسانی جمجمه و صوره خونکاروتید خارجی که  شریان دو شاخه به( C4)بانی گردن 

 شتریان شتاخه   وکاروتیتد داخلتی در داختل جمجمته بته د      شریان .شوند میتقسیم ند، نک می مغز را تامینرسانی  خونکه 

 . می نماید رساني خونهای قدامی و میانی مغز را  میانی تقسیم شده و قسمتمغزی قدامی و  مغزی

ائتتد وز هتتای ستتوراخجتتدا شتتده و پتتس از عبتتور از  راستتت و چتتل  ستتاع کلویتتن شتتریانورتبتترال از  شتتریانهتتر دو 

بتازیلر   شتریان این دو در داخل جمجمته بته یکتدیگر متوتل شتده و       .دنشو میی مهره های گردنی وارد جمجمه عرض

در قاعتده   .شتود  متی خلفی چل و راست تقستیم   مغزی شریانلر در نهایت به دو شاخه یباز شریان. دهند میرا تشکیل 

خلفتی وجتود دارد کته    مغتزی  میتانی و   مغزیهای  شریانقدامی و  مغزی یها شریانجمجمه چند شاخه ارتبايی بین 

رستان   هتای ختون   شتریان در صتوره انستداد هتر یتک از      .شتود  متی ی بنام حلقه ویلیس تشتکیل  شریاندر مجموع حلقه 

کمتتری بته نستج حستاس مغتز وارد       آستیب ارتبتايی جبتران شتده و    های  شاخهمغز، کاهش جریان خون از يریق این 

  .شود می

 : اندیکاسیونهای آنيیوگرافی مغز

تظتاهر نمتوده و شتایعترین اندیکاستیون آنيیتوگرافی       آراکنوئید ساعمعمون بووره خونریزی در فضای : آنوریسم

مغتز بتوده و جهتت انتختتاع روش عمتل جراحتی نمتتایش گتردن آنوریستم و موقعیتت فضتتایی آن نستبت بته ره اصتتلی           

 . باشند درصد از بیماران دارای چند آنوریسم می 55-35. بسیار مهم است

 . كند ضایعه عروقی شبه تومور که با خونریزی یا سكته مغزي تظاهر مي: نيیومآ

 تنگی عروق

 : نماهای مورد نیاز

هتای مختلتف، متفتاوه بتوده و بستتگي بته شترایط بتالیني و ستلیقه           نماها و روش بررسی آنيیوگرافي مغتز در بختش  
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هتا، آنيیتوگرافی ستلکتیو هتر چهتار       ریستم معمون جهت بررستی کامتل عتروق مغتز بتویيه در آنو     . رادیولوژیست دارد

برای هتر ره عمومتْا   . گویند four vessel angiographyشود که به آن آنيیوگرافی چهار رگی یا  ره مغز انجام می

هتر بیمتار بتا بیمتار دیگتر      . وجتود دارد ( جهتت نمتایش بهتتر ضتایعه    )یک نمای استاندارد روتین و چند نمتای تکمیلتی   

بنابراین در انتخاع روش توتویربرداری بایتد از قتوانین    . ها متفاوه است تابش و توالی تابش متفاوه بوده ل ا زاویه

 . کلی دیگری سود برد

 : آنيیوگرافي کاروتید

 : استاندارد هاینما

مغتزی قتدامی و میتانی را     شریانای کاروتید داخلی و  داخل جمجمههای  شاخه :رخ نیمو  (AP)روبرو  سوپراربیتال

تتال عمتود بتر    آختط اینفرااربیتوم و  میتد ستاژیتال   سطحیعني )سوپاین، سر بدون چرخش  وضعیتدر . دننشان می ده

اگتر آنيیتوگرافی دو ستطحی متد نظتر استت بمنظتور امکتان ستانتر مناستب در            .شتود  متی توسط بانتد ثابتت   ( تخت باشد

 . بان آورده شود توسط بالش ستي، سر بیمار بایرخ  نیمنمای 

از روی ستتایه  آنهتتاجهتتت روی هتتم افتتتادن اربیتتت و پتتتروس جهتتت برداشتتتن ستتایه    روبتترو لدر نمتتای ستتوپرااربیتا

ستانتیمتر بتانتر      مركتز اشتعه   درجته ضتروری بتوده و     51تابش موازی با کف حفره قدامی مغز با زاویه  ،عروق

بتین ختط پیشتانی بته     سانتیمتر قدامی و فوقانی نستبت بته کانتال گتوش،      3 مركز اشعه  رخ نیمدرنمای . از گلبل است

 . پس سر است

کاروتیتد   شتریان در . بدستت آورد  ترکشتن  ستاع انجام  یک کلیشه ماسک برای توان مي ،تاخیر نیم ثانیه ای تزریقبا 

توتویر در   3تزریتق شتده و    mgI/cc 255 متاده حاجتب  ستي   ستي  1کاروتیتد داخلتی    شتریان در  و سي سي 9مشترک 

ثانیته   1-9 مغتزی معمتوًن زمتان آنيیتوگرافي    . گتردد  متي ثانیته تهیته    1یه بمتده  توویر در ثان 5ثانیه یا  3ثانیه بمده 

 5-3فتیلم فتاز متویرگی و     5-3فتیلم فتاز شتریاني و     2- كشد و اگر با سترعت یتك فتیلم در ثانیته تهیته شتود،        يول مي

 . آید بدست مي وریديفیلم فاز 

 : نماهای تکمیلی

 . های مغزي است براي بررسي بیشتر آنوریسم

هتای عتروق    آنوریستم قتدامی و میتانی بتوده و     مغتزی  یها شریان روبرو ازدر حقیقت نمای  مایل سوپراربیتالای نم

درجته زاویته بته پتایین و      35بیمار سوپاین و بالش زیر سر و تابش با . دهد میارتبايی قدامی و خلفی را بهتر نشان 

  گیرد میبه سمت مخالف محل تزریق صوره 

 : اي رهمه شریان آنيیوگرافي

شتریان بتازیلر و   از  روبترو در حقیقت نمتای  نمای اگزیال روبرو : رخ نیمو ( AP)روبرو نماهای استاندارد اگزیال 

ختط  و  ستطح میدستاژیتال  بیمتار ستوپاین بتا بتالش زیتر ستر و ستر بتدون چترخش یعنتي           . استت شریان مغزي خلفي دو 

 مركتز اشتعه  بتوده و  ( شبیه تاون)درجه  25ابش با زاویه ت .شود میعمود بر تخت توسط باند ثابت اینفرااربیتوم اتال 

 .روی زائده ماستوئید است  مركز اشعه  رخ نیمدرنمای . سانتیمتر بانتر از گلبل است 1



    

 

 5ثانیتته یتتا  3توتتویر در ثانیتته بمتتده  3تزریتتق شتتده و  mgI/cc 255 متتاده حاجتتبستتي  ستتي 1 اي مهتتره شتتریاندر 

، قستمت  اي مهتره ی هتا  شتریان در مواردی که پس از تزریق در یکی از . گردد ميهیه ثانیه ت 1توویر در ثانیه بمده 

 . مخالف ضرورتی ندارد شریانمخالف نیز قابل نمایش باشد، تزریق در اي  مهره شریانای  داخل جمجمه

 . رتکس استومنتو ساعنمای آنوریسم بویيه جهت نشان دادن  اي شریان مهرهآنيیوگرافي  نمای تکمیلی

 ستم وریدیسی سیبرر

 : سیستم وریدی و جریان خون وریدي آناتومی

  .شوند میبه دو دسته سطحي و عمقي تقسیم  وریدهای اندام تحتانی

همنتام ختود در عمتق و بتین عضتله قترار        یهتا  شتریان وریدهاي سطحی در زیر پوست و وریدهای عمقی همتراه  

یکتی از اجتزاء مهتم وریتدهای     . بتا هتم در ارتبتاط هستتند    دو از يریق عتروق ارتبتايی در نتواحی مختلتف       این. دارند

اختتلل در   .شتوند  متی به يترر قلتب   اندام یک يرفه خون که باعث جریان  استهاي وریدی  های تحتانی دریچه اندام

بتا افتزایش فشتار در    ( برگشتتي )معکتوس  ختون  ایجاد جریتان   ،جریان خون وریدی كنديها باعث  عملکرد این دریچه

 گتردد  متي تجما ختون در پاهتا و ایجتاد عوارضتی نظیتر واریتس        ،(مثل در حین سرفه، نور والسالواما)قفسه صدری 

 . (5شکل )

ستپس   .شتوند  متی تبدیل  به عروق ایلیاکفمورال اندام تحتانی پس از ورود به لگن  هايورید :های شکم و لگنورید

در ختط وستط    درکته   دهنتد  متی کیل را تشت ( IVC)تحتتانی  اجتور  عروق ایلیتاک دو يترر بته هتم وصتل شتده و وریتد        

  .شود میبه دهلیز راست تخلیه نهایت  سیر کرده و در آئوره همجاور

 : بیماري هاي وریدي اندام ت تانی

و افتزایش انعقادپت یری    انتدام  حرکتتی  بتی جریتان ختون ناشتي از     کتاهش سترعت   (:DVT)وریتدهاي عمقتي   ترومبوز 

کته بیشتترین محتل     از آنجتایی . گتردد  متي جریتان ختون وریتدی     فو توقت عتروق  داختل  در  لختته منجر به تشتکیل   ،خون

تتورم،  آن شتامل  علئتم  . گوینتد  DVTترومبوز وریتدهای عمقتی یتا     آن به ،باشد ميوریدهای عمقی پا  ،ایجاد ترومبوز

قلتب   ستوي بته   آن و حرکتت ( آمبتولی )شتدن لختته    جتدا ترین خطر ترومبوزهای وریدی،  مهم. استدرد و حساسیت پا 

در نستج  ( انفارکتت )متره ستلولی    توانتد منجتر بته    باشد كته متي   ميهای عروقی بویيه در ریه  شاخه در انسدادو ایجاد 

 . گرددبیمار مره  ریه و حتي

 وجریتتان ختتون  كنتتديباعتتث كتته  واریتتس گوینتتد ،اي دریچتتهدر عملكتترد اختتتلل  دچتتاروریتتدهای متستتا بتته : واریتتس

 . شود ميادم و ضایعاه پوستی  نظیری ضعوار

 غیتره هتای وریتدی و    متادرزادی دریچته   فقتدان لیکاستیون وریتدها،   هایي نظیتر دوپ  ناهنجاري: های وریدیجاري ناهن

 .باشند میسیستم وریدي ی ها بیماریاز دیگر 
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 : بررسیهای  روش

 درد توانت  متي نیتز   MRI. ی وریتدی استت  هتا  بیمتاری بررسی در ترین وسیله تشخیوی  امروزه سونوگرافی داپلر مهم

 . كننده باشدکمک هاي وریدي  یماريبتشخیص 

 : ونوگرافي یا ف بوگرافی

بهتترین روش  ونتوگرافی  در گ شتته  . ماده حاجتب را ونتوگرافی گوینتد   تزریق سیستم وریدی با پرتونگاري بررسی 

ستونوگرافي داپلتر   امتروزه   .بتود وریدی  هاي ناهنجاري و سایربویيه ترومبوز، واریس ی وریدی ها بیماریتشخیص 

کته استتفاده از داپلتر نتیجته بختش       رود متی و ونوگرافی در مواردی بکتار   گرفته است را ونوگرافيزیادی جای تا حد 

 . نباشد

مستقیم ماده حاجب به داخل وریتدها و یتا بطتور غیرمستتقیم بتا تزریتق متاده        تزریق دو روش ه ب توان ميها را ورید

در  معمتتوْنروش غیتتر مستتتقیم  . وریتتدی نشتتان داد فتتاز در هتتای تتتاخیری   و تهیتته کلیشتته  هتتا شتتریانحاجتتب بتته داختتل   

و سیستتم وریتدی پتوره    بیشترین کاربرد ونتوگرافی در انتدام تحتتانی     .شود میانجام های مغزی و کلیوی  آنيیوگرافی

حتتانی بته دو روش صتعودی یتا نزولتی      ونتوگرافی انتدام ت   .شتود  متی انجتام  بررسی سایر وریدها امروزه بندره  .است

  .شود میانجام 

 ف بوگرافي صعودي  

 : آمادگی

توضتتیح  ،آزمتتایشتخلیتته مثانتته قبتتل از شتتروع  موتترر مایعتتاه فتتراوان، بتتودن، ناشتتتا شتتامل :هتتای عمتتومی آمتادگی 

  . است جهت همکاری بهتر بیمارآزمایش 

منجتر بته کتاهش ادم و    ، استراحت در بستر و بانتر قرار دادن پا نسبت به تنه بررسي متورم است،ي مورد اگر پا

 . شود گیري اشكال در ره باعت ادم زیاد ممکن است چاقی و .شود میکار انجام در هولت س

 . ای جهت ونوگرافی شکم و لگن ضروری است روده آمادگی

 : وسایل مورد نیاز

 پرهوا كار تورنیكه یا 

 سی  سی 15سرنم

كننتد،   رض كمتتري ایجتاد متي   متواد حاجتب بتا استمونریتص پتایین بهتتر تحمتل شتده و عتوا          کته  آنجتائی از : ماده حاجتب 

متادة حاجتب    از بایتد  شتود،  استتفاده متی   با استمونریتص بتان   مواد حاجباگر از . ضروری است آنهاامروزه استفاده از 

 . استفاده شود% 35-25 غلظتبا 

 : تكنیك

  :زیر استشرح ه مورد استفاده ب شایاهای  تکنیک از یکی. ونوگرافي وجود دارد چندین تکنیک

كتاه  )بترش جراحتي كوچتك جتدار ره     و اگتر ممكتن نبتود، بتا استتفاده       35آنيیوکتت  ز ورید پشت پتا بوستیله   ابتدا ا



    

 . شود ميباز مناسب جهت تزریق ماده حاجب گرفته   ره( داون

بتاني   ،بتاني متچ   نتواحي  كتار پرهتوا،  تورنیكه یا گتارو یتا   نظیر باند فشارنده محكم  چندگیری، ابتدا با   پس از ره

فشتار بته حتدي باشتد كته وریتدهاي ستطحي بطتور كامتل بستته شتده و وریتدهاي عمقتي              . بندیم ميرا نی ران زانو و با

زانتو ایتن استت کته متادة حاجتب       بتاني  هتدر از بستتن تورنیکته در بتانی متچ و      . تحت تاثیر قرار نگیرنتد بوده و باز 

قستمت بتاني ران را   . یتد آبدستت   و توویر بهتتری از وریتدهای عمقتی    هوارد وریدهاي عمقي پا شدفقط تزریق شده 

 .تخلیه نگردد و سریعْا بماندباقي پا  وریدهاي عمقي  تا مادة حاجب در بندیم مي

متتولفین  بعضتتي. روي پاهتتا باشتتدبتتدن نبایتتد تحمتتل وزن  شتتده و بنتتابراین پرشتتدن وریتتدها متتانا انقبتتاض عضتتلني 

بته  زاویته ستر تختت    درجته   25-15و ستوپاین   وضتعیت دیگتر  و بعضتي  و تختت در وضتعیت افقتي    سوپاین  وضعیت

 .دكنن توصیه ميرا  بان

، باعتث مخلتوط   تتر نستبت بته بتدن     ستر تختت بته بتان و قترار گترفتن پاهتا در موقعیتت پتایین         درجه  25-15 وضعیت

جلتوگیري   (متاده حاجتب در خلتف و ختون در قتدام ره     )شتدن  نیته   دومادة حاجب و خون شده و از ایجاد بهتر شدن 

 . داخل ره تفسیر گردددر و لخته ( filling defect)نیه ممکن است اشتباها بووره نقص پرشدگی ایجاد . کند می

 آن راو همزمتان بتا صتار كتردن تختت       هقستمت بتاني ران را بتا تورنیکته بستت      ستتي بای جهت بررسی عروق لگتن 

   .تهیه گردد نزم هاي كلیشهتا مادة حاجب وارد عروق لگن شده و  نمود،باز 

 : پس از آزمایش اقداماه

بتتا تزریتتق پتتای بیمتتار بتتان قتترار داده شتتده و   بایتتد آزمتتایشانتهتتاي  ، در(التهتتاع وریتتدی) جهتتت جلتتوگیری از فلبیتتت

بعضتتی افتتراد تزریتتق مقتتداری هپتتارین جهتتت      .ه شتتودشستتتانتتدام تحتتتانی   در عتتروقمانتتده  متتادة حاجتتب بتتاقي  ستترم، 

 . کنند توصیه مینیز جلوگیری از تشکیل لخته را 

همچنتین   .شتود  متي بته بیمتار توصتیه     و موترر مایعتاه فتراوان   وز استراحت در منزل و عتدم فعالیتت شتدید    یک ر

اگتتر تتتب و یتتا درد،  كنتتترل نمتتوده و و یتتا ترشتتح نظتتر درد، قرمتتزی، تتتورم  را از تزریتتق كتته محتتل  شتتود متتيتوصتتیه 

 . به پزشک خود ايلع دهد بایستيقرمزی و تورم در پای مورد بررسی ایجاد شود، 

 : یستم وریدی پورتس

 : ناتومیآ

جریتان  . گتردد  متي بته قلتب بر  از يریق وریدها بدون عبور از ارگان دیگری ی بدن ها ارگاندر اغلب خون وریدی 

وارد کبتد شتده و پتس از جت ع چربتی و ستایر        ،خون وریدی لوله گوارش، يحال و پانکراس قبل از برگشت به قلتب 

وریتدهای يحتالی و    .نتام دارد ( بتاع )یستتم وریتدی پتوره    سیستم وریدی، ساین نوع  .شود میوارد قلب  ،غ ایي مواد

 . دهند میو ورید پوره را تشکیل  پیوستههم  هفوقانی بمزانتریك مزانتریک تحتانی و 

ستتتم سی ستتیبرر هتتای روش

 :پوره وریدی

امتتتتروزه ستتتتونوگرافي 

، رگ محل مورد نظر در پوست برش جراحی کوچک یجادصورت است که با ا ینکات داون بد
 یکتکن 8شکل . )ندده یرا در داخل رگ قرار ممناسب  کاتتربا برش جدار رگ، کرده و  یداا پمطلوب ر
 (کات داون
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بتاز بتودن وریتد    بررستي  می و غیرتهتاجمي جهتت نمتایش ضتایعاه شتک     و ساده  هايروش MRIتی اسکن و  داپلر، سی

در ایتتن  .شتتود متتیافتتزایش فشتتار وریتتد پتتوره درخواستتت    پورتتتوگرافی عمتتدتا در بیمتتاران دچتتار    .باشتتند متتيپتتوره 

ارتبتتاط برقتترار کتتردن )گ اشتتتن شتتنت قبتتل از انجتتام عمتتل جراحتتی گتت اری ریتتزی  پورتتتوگرافی جهتتت برنامتتهبیمتتاران 

  .شود استفاده مي ای مداخلهلوژی رادیو جهت انجام اعمالیا ، و (عروق با یکدیگر

 پورتوگرافي 

سیستتتم وریتتدی . شتتود متتيیتتده بتتا تزریتتق متتاده حاجتتب، پورتتتوگرافي نام پتتوره  يلعتته پرتوشتتناختی سیستتتم وریتتدمطا

و یتا   ،(استپلنوپورتوگرافی )يحتال  نستج  دو روش مستتقیم پتس از تزریتق متاده حاجتب بته داختل        ه بت  توان ميپوره را 

و تهیتته توتتاویر در فتتاز وریتتدي  مزانتریتتک فوقتتانی و یتتا ستتلیاک شتتریانزریتتق بتته داختتل بطتتور غیرمستتتقیم پتتس از ت

  .نشان داد( آرتریوپورتوگرافي)

 : اسپلنوپورتوگرافي

 : آمادگی

 بستری کردن بیمار 

پروتتترومبین و شتتمارش زمتتان ستتیلن، زمتتان زمتتان انعقتتاد،  بررستتي وضتتعیت انعقتتادي ختتون بتتا انجتتام آزمایشتتاه  

 پلکت 

جهتت همکتاری بیشتتر    آزمتایش  بخش، تخلیه مثانه و توضیح نحوه  آرامای،  روده آمادگیی عمومی نظیر ها آمادگی

 . جهت کاهش خطر پارگی کپسول يحالبیمار بویيه در نگه داشتن تنفس در حین سوزن زدن 

 ( تکنیک)روش کار 

 59-32زن شتتماره ستتوحستتی موضتتعی در حالتتت توقتتف تتتنفس در دم  بتتیتزریتتق کتتامل استتتریل پتتس از  یطدر شتترا

 ونمعمت )بته يترر نتار يحتال      چتل  در خط میداگزیلري 55یا  55اي  دنده از فضاي بین فلوروسكوپيتحت کنترل 

تزریتق   در ثانیته ستي   ستي  55بتا سترعت   متادة حاجتب   ستي   ستي  5 -15ستپس   .شود میهدایت ( داخل و بان يرره ب

  .شود میثانیه هر دو ثانیه یک کلیشه تهیه  25مده شده و ب

استتپلنوپورتوگرام را بتتا وضتتوح بیشتتتر و حجتتم کمتتتر متتاده حاجتتب و ستتوزن  تتتوان متتي DSAدر صتتوره استتتفاده از 

 . دادانجام ( گیج 35سوزن در ثانیه و با  سي سي 2با سرعت ماده حاجب سي  سي 9-55)باریکتر 

 : مراقبت از بیمار

 . چل می خوابدپهلوی محل تزریق به  ساعت اول روی  3برای کاهش خطر خونریزی در 

 از نظتر روز  3بیمتار بایتد بتراي حتداقل      ،شتود  نمتي انجتام  يحتال  سوزن زدن به اگر عمل جراحی بلفاصله بعد از 

نتتبض تتتنفس فشتتار ختتون و )علئتتم حیتتاتی بیمتتار  .باشتتدتحتتت نظتتر  داخلتتي و ختتونریزیبررستي علیتتم پتتارگي يحتتال  

 . دشو مي كنترلساعت اول   3به فواصل مختلف در ( درجه حراره

  .شود میكنترل ساعت  53هر جهت تشخیص خونریزی نهفته مقدار هماتوكریت خون 

 . گردد پیشنهاد ميمایعاه فراوان مورر معمولی و غ ایي رژیم 



    

 



 

 

 

 

 برست آناتومی

غتدد و مجتاری شتیری در نبتلی      یعنی هماننسج اصلی پستان . پستان روی عضله پكتورالیس ماژور سوار است

بته چتین پوستتي كته     . (5شتکل  ) دنت ی کتوپر قترار دار  هتا  ناشبکه نگه دارنده بافت فیبرو بنتام لیگامت   بافت چربي و یک

در قسمت تحتاني پستان بین ستطح تحتتاني و جتدار قفسته صتدري قترار دارد، چتین اینفرامتامري گوینتد كته ایتن چتین             

 . اهمیت بانیي در حین پوزیش دادن مناسب برخوردار است

در افتراد  . شتده استت  نستج غتددی تشتکیل    ران حتاملگی و شتیردهی، عمتده بافتت پستتاني از      در افراد جوان و در دو

 . (3شکل ) شود می آنو نسج چربی جایگزین  رفتهتحلیل تدریج ه بسال نسج غددي  1 بانتر از 

هتاي بتا ستابقه موترر قرصتهای استتروژنی نستج غتددی پستتان           در افراد جتوان، بیمتاري فیبروكیستتیك و در ختانم    

 1 در بتانی  . بنابراین در این متوارد متاموگرافی نیتاز بته اشتعه بتانتری دارد      . کرده و دانسیته پستان بان استرشد 

 . یابد سال بعلت تحلیل نسج غددی شرایط تابش کاهش می

 برست بیماري های

 آنک نفتر بته   زن یت  8هتر  تقریبتا از  کانسر پستان، شایعترین سريان در زنان است که دارای شیوع بانیی بوده و 

علئتم بتالینی کانستر پستتان شتامل لمتس تتوده یتا ستفتي زیتاد در           . این ریسك در ایران قدری کمتراستت  .شود میمبتل 

زیتتر بغتتل و متاستتتاز بتته ریتته، در پستتتان، فرورفتگتتي در پوستتت یتتا نتتو  پستتتان، افتتزایش ضتتخامت پوستتت، آدنوپتتاتي  

 . باشند خیم شایا پستان می ی خوشها بیماری جزء: کیست و فیبرآدنوم.باشد مياستخوان، کبد و مغز 

 

 

 

بیمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاری 

بتتتتتتتتتا : فیبروكیستتتتتتتتتتیك

ایجتتتتتاد  افتتتتتزایش ستتتتتن 

فیبتتتتروز و کیستتتتت در  

پستتتتان، شتتتایا بتتتوده و  

بوتتتتوره درد پستتتتتان  

خووصا نزدیتك دوره  

تظتتتتتتتتتتاهر   قاعتتتتتتتتتتدگي 

 .کند می

 یرامکان پدذ  ینیآن از نظر بال یصبوده و تشخ ینیفاقد عالمت بال یه،در مراحل اولبرست  سرطان
در . قابدل درمدان اسدت    یکشف شود با حدذ  جراحد   ییاگر کانسر پستان در مراحل ابتدا. یستن

 یشرفتهپستان در مراحل پ سرطان. است%  11سال  41بعد از  بقا یزانم یمترسانت 4 یرز یتومورها
 . باشد قابل درمان می یربا غیتقر
کیسدت و   یدر نظ یخیمد  کد  بدوده و ضدایعات خدوش     یلدی سال شیوع کانسر پستان خ 31زیر  در

تر  نسبت به اشعه حساس یبافت غدد ی،گروه سن یندر ا. دهند یم یلفیبروآدنوم اکثر موارد را تشک
در آنها  یصیاقدام تشخ ینسونوگرافی اول ینبنابرا. است یشتراز اشعه ب یبدخیمی ناش جادخطر ایو 
 ینمدا  یدک ، انجدام مداموگرافی در   باشدد  یمی نمای سونوگرافی مشدکوک بده بددخ    گرا. باشد می

 . شود یم یهتوص یکمدیولترال ابل
سدال   31د زیدر  پستان مثل افدرا  سرطانسال در صورت عدم وجود سابقه فامیلی  31-35سن  در

 یصدی اقددام تشخ  ینپسدتان اولد   سدرطان در صدورت وجدود سدابقه فدامیلی      یشود ول برخورد می
 . باشد ماموگرافی در دو نما می

انجام  یمارب یپستان ابتدا ماموگرافی در دو نما برا سرطان یوعش یشسال بعلت افزا 35باالتر از  در
 .شود یم



 

 

 

 برستتصویربرداری از های  روش

مراحتتل اولیتته یتتا كشتتف ستتريان پستتتان در     هتتدر اصتتلی بررستتی رادیولتتوژی پستتتان تشتتخیص كانستتر پستتتان در      

 . بیماران داراي علئم بالیني مشكو  به كانسر است

 (US)سونوگرافی 

 . های کیستیک از توپر مفید است خانم های جوان و در افتراق توده در

MRI 

تانی در ارزیتابی پروتزهتای پست   باشتد ولتي    قادر به تشخیص کانسر پستان در مراحل اولیه نمياین روش تشخیوي 

 . مفید است آنهای  و تشخیص پارگی

 ماموگرافي

استتفاده   پستتان جهتت بررستی    ایكتس کتم اشتعه   اختواصتی استت کته از دوز    ماموگرافی یک روش توتویربرداری  

  .شود می

 5832 ستتال در .تهیتته کتترد از یتتک پستتتان جراحتتی شتتده  گرافی را ومتتاماولتتین توتتویر   5852در ستتال ستتالومون 

 . فرد زنده انجام شداز  نتوویربرداری پستااولین 

 : به دو منظور استفاده می شودماموگرافی امروزه 

 مشتكو  بته ستريان پستتان    بیماری در بیمارانی که دارای علئم بالینی  كشفبه منظور : ماموگرافی تشخیوی -5

 . باشند می

ستال   3)مراحتل اولیته    که ماموگرافی تنها وستیله تشخیوتی کانستر پستتان در     از آنجائی: ماموگرافی غربالگری -3

( یتابي  نهتان )غربتالگري  جهتت   را اکثریتت دانشتمندان پزشتکی استتفاده از متاموگرافی     ، استت ( قبل ایجاد علئتم بتالینی  

از ستن  متاموگرافی غربتالگري   . کننتد  متی توصتیه   باشتند،  متي که بیمار فاقد علئم بالینی کانسر پستان در مراحل اولیه 

 .شود میسال انجام به فواصل یك تا پنج روش متفاوتی  در هر كشوري بهسالگی به بان  5 

 دستگاه ماموگرافي 

و دوز بتوده و  بتان  ( فضتایی و کنتراستت  )دانسیتص مناستب، رزلوشتن    بایدیك توویر ماموگرافي قابل قبول و موثر 

یاه ذیتل  وردن چنین توویری نیاز به دستتگاهی بتا خووصت   آبرای بدست . تابش كمي براي بیمار در پي داشته باشد

 : است

 

 

 

  ماموگرافیماموگرافی
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 خصوصیات دستگاه ماموگرافي 

 ژنراتور

و نبایتتد بتترای متتاموگرافی بکتتار   باشتتد متتي kVp 515- 5معمتتولی بتتین رادیولتتوژي هتتای  ولتتتاژ تولیتتدی در دستتتگاه 

هتای کتانونی    بترای لکته  جریان میزان . است kVp 21-33ماموگرافی بین تهیه تواویر ولتاژ مورد نیاز برای . روند

 5/5 تتابش زمتان   بتوده و  mA 31( mm 0.1)بترای لکته هتای کتانون کوچتک       وآمپتر   میلتي  555، (mm 0.3)بتزره  

 . ثانیه یا کمتر است

 

 

 

 

 

هتاي   پستتان بتوده کته بتراي     (Mo-Mo)مولیبتدن   –مولیبتدن   فیلتتر متورد استتفاده در متاموگرافی     –شایعترین تارگتت  

بتزره یتا حتاوي نستج غتددي دنتس       هتاي   پستتان ز در جهت نفوذ کافی اشعه و کتاهش دو . كوچك و متوسط عالی است

کتته اشتتعه بتتا انتترژي بتتانتری را تولیتتد    گتتردد متتيرادیتتوم استتتفاده -مولیبتتدن یتتا رادیتتوم -رادیتتوم هتتايفیلتر –از تارگتتت 

بعضتی از دستتگاههای متاموگرافی    . بتزره استتفاده متی گردیتد    هتاي   پستتان در قدیم از تارگت تنگستتن بتراي   . کند می

 . هستندویض فیلتر با کشیدن یک اهرم قابلیت تعداراي 

 



 

 

 

 لكة كانوني 

. استتتمیلیمتتتر  2/5استتت ولتتی در متتاموگرافی میلیمتتتر  1/5-3/5انتتدازه لكتتص كتتانوني در رادیولتتوژی معمتتولی بتتین  

  .شود میاستفاده  میلیمتر 5/5از لکه های کانونی ( هاي بزرگنمایي تكنیك)جهت کسب تواویر بزرگنمایی 

FFD  : 

 . استسانتیمتر  15-11 لکه کانونی تا فیلم در ماموگرافین فاصله بی

 : كمپرسور

كربنتي یتا   وكمپرستورها از جتنس فیبر  . های با کیفیت بان ضروری استت  فياستفاده از كمپرشن جهت تهیه ماموگرا

دادن  وضتتعیت، جهتتت امکتتان قایتتانآپستتتان یتتا هتتای کوچتتک و  جهتتت توتتویر بتترداری از پستتتان. باشتتند متتي يپلستتتیك

  ( شکل ) .شود میاستفاده ، باشد ميپدالهای معمولی نوف  آنی که عرض از پدال کمپرشنمناسب 

 : ماركر

  .شود میمارکرها در قسمت خارجي پستان قرار داده 

 :تابشكنترل اتوماتیك زمان 

 2-1 آنگیتتری محتل قترار    .شتود  متی بتراي ایجتاد فتیلم بتا دانستیتص مناستب از فتوتتایمر یتتا اتاقتك یونیزاستیون استتفاده           

 . ، استترین نسج غددي پستان متر خلف نیپل یعنی محل دنس سانتي

  گرید

نمتای بزرگنمتایي نیتاز بته استتفاده از گریتد       . گتردد  متي استفاده از گرید منجر بته كتاهش استكتر و افتزایش كنتراستت      

 .گردد که خود عامل افزایش دوز است اشعه توسط گرید ج ع مي% 15. ندارد

 : كاست

  .باشد مي يكم جاذع اشعه کهاست از جنس پلستیك با ضخامت كم  ماموگرافی هايكاست یک يرر
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 : فولي

استكرین و کتاهش دوز    -بتوده کته منجتر بته افتزایش سترعت فتیلم        ( گادولینیوم)  ها از جنس عناصر نادر خاكي فولی

 . گیرد یبراي ایجاد حداكثر رزلوشن، فولی یك يرفه مورد استفاده قرار م. گردد بیمار مي

 : فی م

هتای بستیار كوچتتك    دارای ضتخامت كتم و كریستتال   فتتیلم متاموگرافی  نیته امولستیون   بترای ایجتاد حتداکثر رزلوشتن،     

در . دارنتتد   3× 25و  59× 3دو ستتایز   هتتا فتتیلم  .وجتتود دارد امولستتیون فتتیلم  در یتتك يتترر  در ضتتمن  . باشتتد  متتي

 . ی داشته باشدمناسب اندازهفیلم باید  ،های بزره توویربرداری از پستان

 : پردازش فی م

اختوتتتتاص دادن تستتتتهیله  ( کنتراستتتتت و دانستتتتیته مناستتتتب )ردن بتتتتانترین کیفیتتتتت توتتتتویری  وآبتتتترای بدستتتتت  

عمومتتا  معمتتولي، خانتته رادیتتو لتتوژي  تاریتتكنستتبت بتته . متتاموگرافی ضتتروری استتت رايبتتاختواصتتي ی ا خانتته تاریتتک

 25-21بتتین و درجتتص حتتراره ظهتتور ( دقیقتته 3-2 بتته زمتتان ظهتتورافتتزایش )دقیقتته افتتزایش  1/2زمتتان پتتردازش تتتا 

 . یابد سانتیگراد كاهش میدرجه (  2بهترین )

 : آمادگی بیمار

های بالینی غیريبیعی، سابقه موترر هورمتون، ستابقه     سن، علئم و نشانه :در فرم مخووصثبت ايلعاه ذیل 

  .جراحی، سابقه شخوی یا فامیلی کانسر پستان

 .شتود  متی کامل حستاس استت، انجتام متاموگرافی در ایتن زمتان توصتیه ن        پستانقبل از پریود که یک هفته  از آنجائی

 . بهترین زمان انجام ماموگرافی یک هفته بعد از پریود است

 . بیمار حامله نباشد

 . م باشندیکلس زیرا ممکن است حاوی ،نمالد پستانزمایش هیچ نوع پودر پماد یا محلولی را روی آدر روز 

 . قبلی را همراه داشته باشد های یماموگراف

 : پوزیشن دادن در ماموگرافی

هتتتدر از پوزیشتتتن دادن مناستتتب در . پوزیشتتن دادن مناستتتب جهتتتت نمتتتایش حتتتداکثر بافتتتت پستتتتان ضتتتروری استتتت 

بتدین منظتور تكنیستین بایتد در جلتو یتا در پشتت بیمتار         . ماموگرافی قرارگیری حداکثر بافت پستان بر روی فیلم است

 . و جهت پوزیشن دادن مناسب نکاه زیر را رعایت کندقرارگرفته 

 روی فی م  برست راه کارهای قرارگیری حداکثر بافت

 . چسبدن كامل بیمار به دستگاه

 شل کردن عضله پکتورال 

 حرکت دادن برست در جهت تحرک يبیعی آن 

  کشیدن بافت پستان به روی کاست



 

 کمپرشن مناسب 

 چسبیدن کامل بیمار به دستگاه 

 . گردن به سمت پستان مخالف می چرخد. در حالیكه بان تنه بیمار لخت است، بیمار باید كامًل به دستگاه بچسبد

 شل کردن عضله پکتورال 

همتان   انتداختن شتانه  بتا پتایین   . نگته دارد راحتت  در وضتعیت شتل و   عضله پكتورال خود را کن متا حد مباید بیمار 

  .شود میپکتورال شل  سمت و چرخش سر هومروس به داخل عضله

 حرکت دادن برست در جهت تحرک يبیعی آن 

تحترک  بطتور يبیعتی دارای   ختارج   و در سمت بان و داخل ثابت بوده ولی در ستمت پتایین   یپستانپوست و نسوج 

 پستتان جهت ایجتاد کمپرشتن مناستب بایتد پوستت و نستج        .گویند پستانتحرک يبیعی این ویيگی را  .دنباش زیادی می

بته ستمت داختل و بتان و      پستتان مدیولترال ابلیتك،  بنابراین در نمای . دارای تحرک به سمت ثابت رانده شود از سمت

 .دنبه بان رانده شوسانتیمتر  1حدود و چین اینفرامامری  پستانكرانیوكودال، در نمای 

 

 

 

هتتایی از نستتج  ستتمتقشتتود  متتیدادن، باعتتث  پوزیشتتندر هنگتتام  پستتتانعتتدم درک یتتا عتتدم توجتته بتته تحتترک يبیعتتی  

 آننتواحی کته توتویر    . روی فتیلم قترار نگیترد    آندر ستمت بتان و داختل تحتت کمپترس واقتا نشتده و توتویر          پستان

راندن پستان در جهتت حرکتت يبیعتی آن منجتر بته عتدم ایجتاد نتواحی کتور           گویند نواحی کور روی فیلم قرار نگیرد

 . گردد در توویر مامو گرافی مي
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 ستان به روی کاستکشیدن بافت پ

بتویيه چتین اینفرامتامری از بتدن      پستتان به حدی که پستان و چین هتای ايترار    روی کاستکشیدن بافت پستان به 

قابتتل کمپتترس    پستتتانجتتدا شتتده و بتته همتتراه پوستتت قستتمت فوقتتانی شتتکم روی توتتویر قتترار گیتترد تتتا همتته نستتج              

درستت قبتل از ایجتاد کمپترس نتواحی کتور        پستان کشیدن قسمت لترال. ،مرحله بعدي پوزیشن دادن مناسب استباشد

  كرانیوكودال تشدید شده را به حداقل می رساندناحیه لترال را به حداقل رسانده و نیاز برای تهیه نمای 

 کمپرشن مناسب 

كمپرشتن وقتتی متوثر استت کته تمتام بافتت پستتان بطتور یكنواختت بتین            . گیرد تحت كمپرشن مناسب قرار مي پستان

كمپرشتن بایتد در   (. 2شتکل  ) ه و هتیچ چتین پوستتی در زیتر کمپرشتن ایجتاد نگتردد       ه کمپرسور پختش شتد  فیلم و صفح

  .حدي باشد كه بیمار كمي احساس درد كند

بنتابراین رانتدن   . باشتد  بیشترین درد بیمار در حین کمپرس، ناشی از کشیدگی پوست ثابت قسمت فوقانی پستتان متي  

کمترین درد و ناراحتی برای بیمار و عدم ایجاد نتواحی کتور در توتویر    پستان در جهت حرکت يبیعی آن منجر به 

 . گردد مامو گرافی مي

 : ثراه كمپرشن

 كاهش دامنه ضخامت پستان 

 كاهش ناواضحی هندسی 

  kVكاهش 

 كاهش دوز بیمار 

 كاهش اسكتر 

 افزایش كنتراست و وضوح 

 كاهش روی هم قرارگیری نسوج 



 

 كاهش ناواضحی حركتي

متتر و زاویته تیتوع     ، میتزان کمپرشتن برحستب ستانتی    (MAsو  Kv)ايلعاه مربوط بته شترایط تتابش    یت در نها -

 زیرا در بیمارانی که نیاز به پیگیری دارند، مجددٌا بتوان نمای مشابه را . در فرم مخووص یادداشت شودباید 

م روی توتتویر قتترار گیتترد دادن قستتتی از چتتین پوستتتی مجتتاور استتترنو وضتتعیتاگتتر در حتتین . نادیتتده گرفتتته شتتود

هرچنتد در همته بیمتاران نمتایش چتین پوستتی        ،نمتایش داده شتده استت    پستتان مطم ن می شویم کته همته قستمت متدیال     

 . مدیال امکان پ یر نیست

تتترین قستتمت پستتتان نمتتایش داده    مناستتب، تقریٍبتتا همتته نستتوج بتته جتتز نتتواحي دم اگتتزیلری و ختتارجي     پوزیشتتندر 

آن  رؤیتت شتود کته بترای     این در این نما نسوج قسمت خلفي خارجي بطتور كامتل دیتده نمتي    بنابر .(53شکل )شود  می

در صتتوره ستتود بتتردن از تحتترک يبیعتتی پستتتان، نستتوج . کمتتک گرفتتت تشتتدید شتتده تتتوان از نمتتای كرانیوكتتودال متتي

 . گیرند خلفی و لترال پستان معمون روی توویر قرار می

  :پوزیشن خوع در فیلم كرانیوكودال  معیار

 موارد % 25-5 عضله پکتورال در  رؤیت -

  خلف پستانلترال قرارگرفتن چربی  -

  نو  پستان موقعیت مرکزی و نیم رخ  -

 : نماهای تکمی ی

  :نماي بزرگنمایي

میتتزان (. 2شتتکل)آیتتد  بدستتت متتی  (air gap)شتتكار هتتوایي   ی تكنیتتكیعنتت ئایتتن نمتتا بتتا افتتزایش فاصتتله فتتیلم و شتتی    

و نیتاز بته    هشتد  استتفاده  ( mm 0.1)بتوده و بترای افتزایش رزلوشتن از لکته کتانونی کوچتک         برابر 1/5-3بزرگنمایي 

 .شود در اکثر موارد جهت تهیه این نما از کمپرشن موضعي استفاده می. گرید ندارد

 : موارد کاربرد

 . ، شکل، کلسیفیکاسیون یا ضایعاه همراهحاشیهارزیابی توده های واقعی از نظر  -

تجزیته  ایتن نمتا بترای    : روکلسیفیکاسیون از نظر مورفولوژی، وسعت، و اختلنه نسج نرم همتراه  ارزیابی میک -

 .های کوچک مفید است حاشیه تودهها و  بهتر میکروکلسیفیکاسیون و تحلیل

 . باشد ميکلسیفیکاسیون  ویا همراه با توده  وتنهایی  به از نظر اینكه: نسجي ریختگي بهمارزیابی  -

  :كودال تشدید شدهي كرانیونما

بیمتار   .شتود  متی تهیته   ،، نمتاي كرانیوكتودال تشتدید شتده    مشکوک باشیم پستان خارجي خلفيوقتي به ضایعاه قسمت 

و دم  ختتارجيچرختتد بتته حتتدی کتته نتتواحی    متتیداختتل درجتته بتته ستتمت   1 کرانیوکتتودال قتترار گرفتتته و   وضتتعیتدر 

 . اگزیلری پستان و زیر بغل روی فیلم قرار گیرد

بته بتان زاویته    درجته   55هومروس یا بیمار شتانه ختود را پتایین متی انتدازد و یتا کاستت        استخوان  ر سایه برای ح

 . نیز گویند( cleopatra)کل وپاترا ، نماي به این نماگاهي . شود می داده



[Type text] 
 

54 
 

  موضعينماي كمپرشن 

  .ندشو میبا قرار دادن یک کمپرسور کوچک روی محل مورد نظر تهیه موضعي نماهای كمپرشن 

هاي غیرقرینه مفیتد استت کته مشتخص كننتده آن استت كته ستایه مربتوط بته            این نما بویيه برای تجزیه و تحلیل سایه

گتاهی ایتن نمتا بتا     . نواحی مورد سوال باید کامل کمپرس گتردد . نسج غددي يبیعي پستان است یا ضایعه وجود دارد

  .شود مینمایي همراه  نماي بزره

  :(ژانسیلنتا) مماسنمای 

هتتای دارای استتکار عمتتل جراحتتی یتتا رادیتتوتراپی، کلسیفیکاستتیون، تتتوده پوستتتی و یتتا در بیمتتاران    ایتتن نمتتا در ختتانم

 .شتود  متی دارای توده قابل لمس و یا حساسیت موضعی جهت بررسی ارتباط ضتایعه بتا چربتی زیتر پوستتی، استتفاده       

  شود میانجام عه پوستی روی ضایبر فلزی  قراردادن نشانگرو با  موضعياین نما با کمپرشن 

 :  (Cleavage View) نمای شکافتگی

هتر   داخلتي فتیلم در مقابتل استترنوم قترار داده شتده و قستمت        .شود میپستان استفاده  داخلي خلفيبرای نمایش قسمت 

   .شود می دو پستان توویربرداری

 : نمای مدیولترال

 . رود میبکار  اخليدضایعاه  تعیین موقعیتو  قسمت خارجيدر ارزیابی ضایعاه 

 : نمای لترومدیال

تعیتین  در . ارزیتابی کترد   تتوان  متي را بختوبی   داخلتي را شامل شده و بنابراین ضایعاه  قسمت داخليی ها بافتهمه 

 . کند میکمک قسمت خارجي ضایعاه  موقعیت

 . ماموگرافی در بیمارانی که قادر به ایستادن نیستند

دو نمتای کرانیوکتودال و لترومتدیال را بترای بیمتار       تتوان  متي حالتت درازکتش   اگر بیمتار قتادر بته نشستتن نباشتد در      

نمای کرانیوکودال را بوتورتی کته بیمتار وزن ختود را روی      توان ميد بایستد، توان مياگر بیمار با کمک . تهیه کرد

 تهیه کرد  ،شود میه دیتاب پستانو اشعه از پایین به  دهد میکاست قرار 

 :  پروتز مصنوعيدارای  ناماموگرافی در بیمار

 استت،  رؤیتت غیتر قابتل    پروتتز در ورای  پستتان باشند، نستج   می ایكسکه پروتزهای پستانی حاجب اشعه  از آنجائی

گیری از پیشت بتا تجربته جهتت     یستین انجام متاموگرافی توستط تکن  . به عقب رانده شودامكان باید تا حد بنابراین پروتز 

 . ضروری است پستانثر بافت و به توویر کشیدن حداک پروتزپارگی 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نماي ماموگرافي ضایعات بدخیم 

 ،غربتتتتالگری انجتتتتام شتتتتده بتتتته منظتتتتور   هتتتتای فيمتتتتاموگرا% 55-1

 اکثتتر ایتتن  البتتته .دارنتتد يغیريبیعتتی بتتوده و نیتتاز بتته بررستتی بیشتتتر    

 25تتتا  31بررستتي انجتتام شتتده در . باشتتند متتي ستتريانمتتوارد نیتتز فاقتتد 

% 9حتدود   ومثبتت کتاذع بتوده     ،ده سال ييها در  درصد ماموگرافي

 ا منفتی کتاذع  هت  فيمتاموگرا % 35تتا  . گتردد  متي منجتر بته بیوپستی    آنها 

 .باشتند  دنتس متي   هتاي  پستتان  ایتن متوارد مربتوط بته    بیشتتر   و  ندباشت  متي 

ای یتا   یتا ستتاره   ( 5شتکل  ) های ختاردار  های بدخیم بووره توده توده

 ستريان فیکاستیون نشتانگر   یسمیکروکل. کننتد  گتي در پوستت تظتاهر متی    رم یتا فرورفت گترد، میكروكلسیفیكاستیون و تتو   

 . تهاجمی است  سريانو توده نشانگر ( غیرتهاجمینوع ) داخل مجاري

  : زیروماموگرافي

 آن راهتای ستازنده تجهیتزاه     بتان کته کارخانته    قتدره تفكیتك  سیستم توویربرداری الکترواستاتیک با دامنته پهتن و   

پتایین ستلنیوم و    Kلبته   .شتود  متی ثبتت   kev 2/53برابر  Kوویر روی صفحاه سلنیومي با لبه ت. کنند تولید نمیدیگر 

اي هتت هتتای بتتا كنتراستتت بتتان داراي لبتته بتتا انتترژي پرتتتو باعتث جتت ع اشتتعه كتتم انتترژي شتتده و فتیلم   Kانطبتاق عتتالي لبتته  

 . آید واضح عضو و ضایعه بدست می

 (داکتوگرافی)گاالكتوگرافي 

ز یتتک مجتترای شتتیری غیريبیعتتي اترشتتح  دچتتارمتتاده حاجتتب جهتتت ارزیتتابی بیمتتاران   بررستتی مجتتاری شتتیری بتتا 

اقبتال   ازولی بعلتت دردنتاک بتودن     ،انجام شد 5822ماموگرافی با کنتراست بوده که اولین بار در  این روش،. است

 مید در تشتتخیص علتتت ترشتتح و نمتتایش موقعیتتت و وستتعت آنتتاتو  توانتت متتيداکتتتوگرافی . نگردیتتدبرختتوردار  عمتتومي

 . باشدکننده  ریزی جراحی کمک مجاری مترشحه جهت برنامه
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علتل شتایا ترشتح از نتو      . تنها روش قابل اعتماد جهت بررسی ضایعاه داخل مجاری شیری استت انکتوگرافی گ

 . استو اتساع مجاری سريان داخل مجاری خیم،  ی خوشها کیستپاپیلوم، پستان شامل 

جهتت ایجتاد    پستتان ستپس بتا فشتردن دستتی      .شود میبا الکل کامل تمیز  ستانپدر حالت سوپاین نوک ابتدا : تکنیک

مجترای  بوستیله کشتش محیطتی     نتو  پستتان  کتردن   لنز با تکنیک پختش کمک نمایی با  در نور کافی و بزرهترشح و 

، نتتو  پستتتان کشتتیدن وستتیله بمستتتقیم کتتردن مجتترا  رعایتتت شتترایط استتتریل و  از  پتتس  .شتتود متتیشناستتایی مترشتتحه 

فشتار و فقتط بتا هتدایت      هتر نتوع  بتدون  ( مخووص ستیالوگرافی ) كندگیج با نوک  25با سوزنهای مجرا نسیون کانو

حستی موضتعی    اگر کانونسیون ممکن نشد، استفاده از کمپرس گترم، یتا ژل بتی    .شود میانجام مجرا  لن به داخزسو

 . ز مفید استلغزنده کردن نوک سوزن با ژل نی. کننده است قبل از تکرار سوزن زدن کمک

 . گردد ميتزریق از يریق رابط سی خالی از هوا  سی 2با سرنم % 15ماده حاجب سی  سی 3/5 - 5/ سپس 

یا درد یا احساس پری یا فشار رخ داد، تزریق متوقف شتده و ستوزن بتا چستب ثابتت شتده        برگشت ماده حاجباگر 

دو نمتتتای .شتتتود  متتتیوگرافی راهنمتتتایی و بیمتتتار بتتته يتتترر دستتتتگاه متتتام شتتتود  متتتیو ستتترنم نیتتتز روی شتتتانه ثابتتتت 

  .شود میآرئولر تهیه  نمایی از ناحیه ساع بزره همراه با و لترالكرانیوكودال 

رخ دهتد، بررستی لغتو شتده و      ختارج از مجترا  بار تلش کانونستیون ممکتن نشتد، یتا بعتد از تزریتق        2اگر بعد از 

 . کند میهفته بعد مجددا مراجعه  5-3بیمار 

  باشد ميمانند منظم  ي بووره ریشهارنمای يبیعي مج

و اتستتاع مجتتاری شتتیری    ،بوتتوره نقتتص پتتر شتتدگي  (درجتتا)داختتل مجتتاري یی نظیتتر پتتاپیلوم و كانستتر  هتتا بیمتتاری

  .شوند میدانه تسبیحی نمایان  بوورهبا جدار نامنظم همراه مجاري داخلي بووره افزایش قطر 

و  نتو  پستتتان ، فرورفتگتی  و آبسته پستتان   حتاد التهتاع  . دکانونستیون دردنتاک نیستت مگتر در ختارج از مجترا باشت       

خطتر ایجتاد عوارضتی نظیتر آبسته و گرانولتوم       . باشتند  متی نستبی انجتام داکتتوگرافی     موارد منا كاربردسابقه جراحی 

 . با داروهای جدید وجود نداردچربی 

 

 

 
 شیپستان را افزاا  شانس ایجاد سرطاناز عوامل  یتعداد

  : دهند یم
 ،کانسدر پسدتان   یلیسدابقه فدام   یافدراد دارا : فامیلی كانسر سابقه

 یگرافمدداموانجددام . را دارندد  یمدداریب نید شددانس ابدتال بدده ا  نیشدتر یب
 . شود یم هیبه باال توص یسالگ 35از سن  مارانیب نیا یبرا یغربالگر

 شیخطر ابتالء به کانسدر را افدزا   زین تابش های یونیزان :ونیاسیراد
راد بدوده و   کیتابش کمتر از  زانیم دیجد یها یدر ماموگراف. دهد یم

 میلیون زن 41اگر . ماموگرافی ک  استانجام بعلت  خطر ایجاد سرطان
انجام بعلت پستان  سرطانمورد  8 ایجاد ماموگرافی انجام دهند، امکان

 . وجود داردآینده سال  2 طی ماموگرافی در
جهت جلوگیری از  :پروژسترون ایاستروژن و  یقرصها مصرف

 خطر ایجاد یاندکآنها . شوند یاستفاده م یائسگیپوکی استخوان بدنبال 
 یانجدام مداموگراف   مارانیب نیر الذا د. دهد یم شیکانسر پستان را افزا

 . است یای ساالنه ضرور دوره





 

 

 

 آنتتاریخ انجتام   انجتام متی شتود     در کدام قسمت ستیکل قائتدگی   چرا انجام می شود  هیستروسالپنگوگرافی چیست  

آیتا هیستروستالپنگوگرافی دردنتاک استت      هیستروستالپنگوگرافی چگونته انجتام متی شتود       چگونه مشخص می شتود   

کنترااندیکاستیونهای  مراقبتهتای بعتد از انجتام آزمتایس کتدام استت        آمتاده متی شتود     آزمایش چگونه بیمار برای انجام 

  چیست  آنچیست  عوارض جانبی  آن

 : نرمال آناتومی

 . تشکیل شده است ها نارحمی و تخمد های لولهدستگاه تناسلی مونث از واژن، سرویکس، رحم و 

قستتمت میتانی متستتا تتتر بتتوده و   .استتتمضتترس  مختوتر صتتار یتتا  ،سستترویکاي شتكل   لولتته مجتترايستطح داخلتتی  

  تر است تنمآن مختوري دهانه داخلی و دهانه خارجی 

در امتتتداد  رحتتمحفتره   ستترویکس ومجتتراي متوارد  در اكثتتر . ه مثلثتتی شتکل استتت رحتم بوتتور حفتتره ستطح داخلتتی  

  .شود میدار  انحناءشده و  تادر بعضی از افراد رحم روی سرویکس . باشند میو مستقیم امتداد هم 

انتهتا قیفتی شتتکل    دارد، و درستتانتیمتر  53يتول متوستط   بتتوده و نتخ ماننتد   باریتتك و  هتای رحمتی    لولتتهقطتر داخلتي   

  .است

 : رحمی های لولهبیماري های رحم و 

 . باشند یا نازایی میو سقط مکرر  عللیکی از  :های رحمی ناهنجاري

 . های رحمی و نازایی گردند ممکن است باعث انسداد لوله ی مقاربتیها عفونت

  .باشند میبررسی بخوبي قابل  MRIو  CT Scanامروزه با سونوگرافی،  :تومورهای میومتر یا اندمتر

 : بررسی های  روش

  عکس ساده

 . های حجیم لگنی را نشان دهد ممکن است کلسیفیکاسیون یا توده

  MRIو  CT Scanسونوگرافی، 

 . موثراند تناسلی-سیستم ادراریلگنی با منشاء های  بویيه در نمایش تودهها  روش  این

 

 

 



 

  

88))هیسرتوسالپنگوگرافی هیسرتوسالپنگوگرافی   
HHSSGG ) )  

رحمتی بتا    هتای  لولته رحتم و   حفتره  یتا ترستیم   بتا تزریتق متاده حاجتب      رحمتی  هتای  لولته پرتوشناختی رحتم و   بررسي

 غربتالگری در نتازایی  هیستروسالپنگوگرافی روش تشخیوتي  . نامند ميماده حاجب را هیستروسالپنگوگرافی تزریق 

تومورهتای رحمتی، چستبندگی    ، رحمتی  هتای  لولته  یتا انستداد   بتاز بتودن   و اختتلنه تکتاملی،  رحتم   حفتره شکل است و 

  .شدانجام جهت بررسی نازایی 5813 سال بار در یناول. دهد را نشان می در حفره لگنچسبندگی  و خل رحمیدا

 ،رحمتی  هتای  لولته و  معلتل نتازایی ختارج از رحت     نمتایش در  آن عتدم توانتایی   ،هیستروسالپنگوگرافیمحدودیت مهم 

  .است بیشتر كمك كنندهنپارسکوپی در این موارد  .استهای لگن  چسبندگینظیر 

 : شایا موارد كاربرد

 نازایی 

 سقط مکرر

 رحمی  های لولهارزیابی بعد از جراحی 

 جهت ایجاد باروری در بیماران نازا  تخمك لقاح یافتهانتقال همزمان با 

 : آمادگی

  تا زمان بررسي  عدم نزدیکی بعد از پریود یا استفاده از قرص ضدبارداری

  به حاملگی وکمشکبیماران تست حاملگی در انجام 

 هفته بعد از دیلتاسیون یا کورتاژ یا جراحی اخیر  1

  بررسياز شروع  ساعت قبل دویک یا بخش ضعیف آرام یا  (ایبوبروفن)ضد درد مورر 

 در بیماران مشکوک به عفونت لگنی  بیوتیک آنتیمورر 

 و تخلیه مثانه اي  روده آمادگی

 برای بیمار آزمایش شرح 

  اون و اسرار ابیمار جهت حفظ شبه دادن ايمینان 

 بعد از آزمایشوسیله نقلیه جهت انتقال بیمار به منزل  همراه داشتن

 زمان انجام آزمایش 

. دارد وجتتودحتتاملگی  احتمتتالکمتتترین ، (قبتتل از تخمتتک گتت اری)دگی عتتده روز اول بعتتد از ستتیکل قادر  :قتتانون ده

مختتاط رحتتم تتترمیم شتتده و حفتتره  رحتتم فاقتتد لختتته   كتته  استتت بهتتترین زمتتان مراجعتته دو روز بعتتد از قطتتا ختتونریزی  

 (. 8-55یعنی روزهای )باشد  مي

 : وسایل مورد نیاز

                                                             
9 Hysterosalpingography  

  های رمحیهای رمحی  تصویربرداری رحم و لولهتصویربرداری رحم و لوله
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 :اتاق رادیوگرافی معمولی یا فلوروسکوپی

فلوروسکوپی دارای قابلیت زاویته دادن بته تیتوع و    دستگاه ولی  ،دارد يکمتردوز تابش اتاق رادیوگرافی معمولی 

بنتتدی مناستتب   زمتتانامکتتان  همچنتتین. باشتتد متتيهتتاي داراي انتتواع چتترخش    در رحتتم بهتتتر آنتتاتومی  رؤیتتتدر نتیجتته 

 . و در نتیجه کاهش عوارض وجود داردماده حاجب تزریق  میزان کنترلپرتونگاری و 

در  . كننتتد ایجتتاد متتي يرحمتتی درد بیشتتتر هتتای لولتتهواستتطه تحریتتک و اتستتاع ه متتواد محلتتول در آع بتت :متتاده حاجتتب

ه ریت  آمبتولی  خطتر ایجتاد  داشتته و   وجود ساعته تاخیری  3فیلم تهیه به نیاز حاجب روغنی  موادصوره استفاده از 

 . داردوجود  نیز 

 گلوکاگون هیوسین یا  آمپول 

 % 35اسپری بنزوکائین 

، ستوند فتولی ايفتال، دیلتتاتور     (انبترک جراحتی  ) اسپکولوم فلزی دو پر، کانول، اکرون، تنیاکولوم :وسایل استریل

 یا کاتتر و  آنيیوگرافی

 (: تکنیک)آزمایش روش 

ویکس، در شترایط  بهتتر ستر   رؤیتت قرار گرفته و برای ( سوپاین و زانوهای خم)لیتوتومی  سمی وضعیتبیمار در 

سرویکس و واژن با بتادین تمیز شده و بتا تنیتاکولوم یتک قطعته      .شود میدر داخل واژن قرار داده  استریل اسپکولوم

اکتترون  سسترویک  مجتترايستپس متناستتب بتا دهانتته ختارجی     .شتود  متتیرویکس گرفتته  نستجی بتزره از لبتته قتدامی ستت   

کتانول بته تنیتاکولوم وصتل شتده و بتا کمتک پتیچ         . گتردد  متي مناسب انتخاع شده و پس از اتوال بته کتانول، جاستازی    

و از  را پوشتانده  سسترویک  مجتراي دهانته ختارجی    اكترون تنظیم بگونه ای سرویکس تحت فشتار قترار متی گیترد تتا      

آنتتاتومی و  رؤیتتتمنجتتر بتته بهبتتود كتته کشتتش ستترویکس بتتا تنیتتاکولوم   .(2شتتکل ) نشتتت متتاده حاجتتب جلتتوگیری شتتود 

 قرارگیتتريپتتس از . ضتتروری استت  شتتود، متي  رحتتم حفتتره مجتتراي ستویكس و  و مستتقیم شتتدن  انحنتتاء بريترر شتتدن  

 . ده شودسرویکس و کاهش ناراحتی بیمار اسپکولوم باید عقب کشی رؤیتمناسب کانول، جهت بهبود 

تحتتت کنتتترل فلوروستتکوپی تزریتتق شتتده و بتتا  در حتتد امكتتان  mgI/cc 300بتتا غلظتتت  متتاده حاجتتب ستتی ستتی 2- 55

ایجتاد   یتا   ورود متاده حاجتب از حفتره رحتم بته داختل جتدار رحتم         لگتن یتا    حفتره  ریزش ماده حاجب از دو يرر بته  

 . تزریق خاتمه می یابد، درد شدید

بهتتر جزئیتاه داختل     رؤیتت جهتت  )م و قبتل از ریتزش متاده حاجتب بته لگتن       بعد از پتر شتدن رحت   موضعي یک فیلم 

متاده حاجتب   جهت نشتان دادن ریتزش   )بررسي دیگر در انتهای موضعي و یک فیلم  ،(رحم نظیر پولیل یا چسبندگی

 شود  میتهیه  (هاي رحمي و یا انسداد لولهبه حفره لگن 

دقیقه تاخیری جهتت بررستی انتشتار متاده حاجتب       35لم در بعضی از کتب تزریق بیشتر ماده حاجب و تهیه یک فی

 . زمان میانگین فلوروسکوپی بایدکمتر از یک دقیقه باشد. های صفاق توصیه شده است در حفره لگن و چسبندگی

ترشتحاه مختايي   د ناشتی از عفونتت، جراحتی، مشتکله تکنیکتی، اسپاستم و       توان ميرحمی  هاي عدم پر شدن لوله

شتکل  ) کنتد  متی معمتون بتر انستداد غلبته     ماده حاجتب  تزریق مجدد یا حفظ فشار تزریق . باشد ميهاي رح در لوله غلیظ



 

1) . 

جهتتت )پتترون  وضتتعیتضتتروری ممکتتن استتت از  هتتا و نجتتاه بیمتتار از جراحتتی غیر  جهتتت رد انستتداد کتتاذع لولتته 

هتتت بريتترر ج)، استتتفاده از هیوستتین یتتا گلوکتتاگون داختتل وریتتدی  (قتتدامی وضتتعیت ايرادرحمتتي  هتتای لولتتهپرشتتدن 

پترون   وضتعیت . کمتک گرفتت   تتوان  متي رحمتی   هتای  لولهبا کاتتریزاسیون  انتخابيو یا سالپنگوگرافی ( کردن اسپاسم

 تتوان  متي رحتم را   وضتعیت . رود متی متاده حاجتب بکتار     موقعیتت  تغییتر  لگني بتا  هاي همچنین جهت بررسی چسبندگی

بته   هدو يرفت  مایتل های  فیلم ، تهیهفلکس نتهیاآ فلکسهای رترو همچنین در رحم. بررسی کرد مایلدر نماهای همچنین 

 .ضروری است رحمی های لوله بهتر جهت نمایش منظور

 : ها تکنیکسایر 

منجتر بته نشتت متاده حاجتب      سترویكس  دهانته  گشتادي  و  ،منجتر بته اشتکال در کانونستیون     سدهانه سرویکباریكي 

  .شود می

ستتوند فتتولی  از دن کانولهتتای معمتتولی ممکتتن نیستتت ،   کتته قتترار دا  باریتتك، سستترویک مجتترايکانونستتیون جهتتت 

  .شود میاستفاده نيیویوگرافی آیا کاتتر و دیلتاتور  ،ايفال

جلتوگیری از ریتزش متاده     عتث ابکشش محکتم سترویکس   قرار دادن سوند فولی بادکنک دار در ناحیه سرویکس و 

 تنیتاکولوم، استتفاده از  عتدم نیتاز بته    لی، از فوایتد دیگتر ستوند فتو     .(1شتکل  )شتود   می دهانه گشاد سرویکساز حاجب 

عتدم  ستوند فتولی،   استفاده از از معایب  .استه یک نفرووره بآزمایش انجام عدم خونریزی از سرویکس و امکان 

 . باشد مي قسمت تحتانی رحم نمایشمانورهای تنیاکولوم و عدم توانایی در انجام توانایی در 

بتتا استتتفاده از کتتا  مخوتتوص روی ستترویکس و   تتتوان متتيپنگوگرافی را بجتتای استتتفاده از تنیتتاکولوم، هیستروستتال 

 . انجام داد ،(اتوال محکم بین کانول و سرویکسدر نتیجه  جهت ایجاد خلء و کشش سرویکس و) آنساکش 

 . دو قسمت رحم ضروری است های کوتاه جهت پرشدن هر کرونااستفاده از  ،سپتاداراي های دوشاخ یا  در رحم

نیتز  هیستروستالپنگوگرافی   همزمتان بتا  رحمی یا انتقال زیگوه  های لولهنظیر بستن  ای مداخلهاقداماه  مانجا امکان

 . وجود دارد

 : موارد منع كاربرد

 عفونت فعال لگنی 

 خونریزی فعال رحمی 

 حساسیت به ماده حاجب 

 بیماری شدید قلبی یا ریوی 

 حاملگی 

  آنیک هفته قبل و بعد از و  قاعدگيدر يی 

 دیلتاسیون یا کورتاژ یا جراحی اخیر ابقه س

 جلوگیری از حاملگی  های  روشمقاربت بدون استفاده از 
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 : توصیه های بعد از آزمایش

افتتتت فشتتتار ختتتون و کهیتتتر شتتتدید یتتتک ستتتاعت بعتتتد از انجتتتام   : تحتتتت نظتتتر قتتترار دادن بیمتتتار بمتتتده یتتتک ستتتاعت  

 . هیستروسالپنگوگرافی گزارش شده است

 و عدم پیاده روی روز انجام آزمایش استراحت در منزل در 

 متسا رحمي  های لوله داراي روز در بیماران با 1کلین بمده سی سیی با داکبیوتیک آنتیدرمان 

ناشی از پارگی سترویکس بتا نیتتراه نقتره و      شدید خونریزی. خونریزی مختور تا چند روز ممکن است رخ دهد

  .شود میدرمان  ندومتر با کورتاژآخونریزی 

 بیمار ناراحتی  كاهشتفاده از مسکن جهت اس

 . ساعت دوش نگیرد و مقاربت نداشته باشد 9 تا 

درد، ختونریزی   تشتدید : علئم ذیل ایجاد شود، فورا  به پزشتک مراجعته کنتد   گاهی دادن به بیمار درباره اینکه اگر آ

و بتوی نتامطبوع    تنگتی نفتس   ختارش،  استتفرار، کهیتر و   درد شتکم، تهتوع و  شدید، علئم عفونتت بتویيه تتب و لترز،     

 . عفونت لگنی باشند نشانگرعلئم ممکن است   این. واژینال

علتتت شستشتتوی ب)متتواد حاجتتب روغنتتی  استتتفاده از میتتزان حتتاملگی بعتتد از هیستروستتالپنگوگرافی بتتویيه بتتا   : نکتتته

شتتدن و بتتاز شتتدن لولتته هتتا یتتا بعلتتت بتتاز      ترشتتحاه مختتايي غلتتیظ رحمتتی و بريتترر شتتدن   هتتای لولتتهستترویکس و 

ظتتتور استتتتفاده از اثتتتراه درمتتتانی    نبنتتتابراین بم. افتتتزایش متتتی یابتتتد   (هتتتا تحریتتتک متتتيک  بعلتتتت یتتتا و هتتتا چستتتبندگی

هیستروستالپنگوگرافی بتا   انجتام  هیستروسالپنگوگرافی بسیاری از متخووین تزریق مواد حاجب روغنتی را بعتد از   

 . کنند عروق توصیه می ورود ماده حاجب بهمواد حاجب محلول در آع در صوره نرمال بودن و عدم 

 : خطاهای تکنیکی

 . هیپرپلزی را تقلید کندو یا  د نمای پولیل، میومتوان ميورود حباع هوا در حین تزریق ماده حاجب : حباع هوا

، متتتاده حاجتتتب  ناشتتتی از تزریتتتق بتتتیش از حتتتد  ( متتتوارد% 1: )ختتتوني یتتتا لنفتتتاوي  ورود متتتاده حاجتتتب بتتته عتتتروق  

متواد حاجتب   ورود . رحمی و یتا چستبندگی دو نیته انتدومتر بته یکتدیگر استت        های لولهرحمی، انسداد  هاي ناهنجاري

ستترفه و درد  ،تنگتتی نفتتسآن بوتتوره علئتتم بتتالینی  .دارد در بتتر رابتته داختتل عتتروق خطتتر آمبتتولی ریتتوی  روغنتتی 

 . گزارش شده استبه داخل عروق نیز مواد حاجب روغنی ورود مره ناشی از . استقفسه صدری 

 : عوارض

 تنیاکولوم استفاده از یا هاي رحمي  لوله اشی از اتساعدرد ن

 خونریزی ناشی از پارگی سرویکس

 ناشی از کاربرد نادرست وسایل فلزی ي رحميها لولهرحم یا  پارگي

بتتویيه بتته دنبتتال  يیتتا صتتفاق يگرانولتتوم مختتايتشتتكیل التهتتاع یتتا : یتتا موضتتعی بتته متتاده حاجتتب عمتتوميهتتای  واکتتنش

  .گزارش شده است روغنیاستفاده از مواد حاجب 

 . نادر است ، هرچندی قبلی بودهها عفونتتشدید معمون ناشی از  يعفونت لگن



 

 2-1) گتتتتتری ستتتتتانتی 2/5-1/5و دوز تخمتتتتتدانی گتتتتتري  ستتتتتانتي 2/5دوز ورودی پوستتتتتت : حتتتتتاملگی پرتتتتتتوگیري

ی توصتتیه ستتقط درمتتان  انجتتام خطتتر خیلتتی کمتتی داشتتته و   ،استتت کتته در صتتوره حاملتته بتتودن بیمتتار    (ستتیوره میلتتی

  .شود مین

 حاملگی خارج رحمی ایجاد لگن و خطر حفره به  تخمك لقاح یافتهجابجایی 

گیپتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارگی ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاک حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامل



 

ولتی بتا احشتاء توختالی      ،گستترش دارد  کته بته داختل نستوج عمقتی     است مجرای غیريبیعی در سطح پوست  سینوس

ی کته بته ستطح پوستت ستر بتاز       تومتور  ت بدنبال ضایعاه عفونی یاسا این مجاری غیريبیعی ممکن. ندارد يارتباي

 . شونداعمال جراحی ایجاد  بعد از اند و یا کرده

نظیتر لولته گتوارش، سیستتم     )با یکدیگر  سطح مخايی احشاء توخالیدو مجرایی است غیريبیعی که بین  فیستول

 . کند مییا بین سطوح مخايی و سطح پوست ارتباط برقرار ( ادراری یا صفراوی

 

در سطح پوست از يریق سوزن بتا نتوک    ها با تزریق ماده حاجب به دهانه آنرا مي توان یعی ری غیريبامجاین 

ا بتا تزریتق متاده    آن بررستی رادیولتوژی    و یک منف  پوستی  قراردادن کاتتر در داخل دهانه .نمایش دادیا کاتتر کند 

 . گویندفیستولوگرافی آن  بهد اگر این منف  پوستی با سطح مخايی در ارتباط باش. سینوگرافی گویند را حاجب

 

هتای   مجترا و شتاخه   آنتاتومي، وستعت  ها اغلب پیچیده بتوده و درمتان آنهتا نیتاز بته کستب ايلعتاه دقیتق از          سینوس

 . فرعی آن دارد

نمایش آنتاتومی وستعت مجترا، بررستی وجتود حفتره آبسته، بررستی         : کند میبررسی رادیولوژی سه هدر را دنبال 

 (. احشاء توخالی)ايی ارتباط مجرا با سطح مخ

 : وسایل مورد نیاز 

 میل جراحی 

فتولی   ستوند ستیالوگرافی تتا    باریتك ( کتانول )بسته به اندازه دهانه سینوس نوع کتاتتر انتختابی از یتک ستوزن     : کاتتر

 . بزره متغیر است

 

 ( : mg/ml 255)مواد حاجب 

حاجتتب محلتول در آع بستترعت شستتته  زیتترا بتترخلر متواد   باشتند،  متتيروغنتی   ، متتواد حاجتتبمتتواد حاجتب بهتترین  

گیترد، متواد    در عمتل آنچته بتیش از همته متورد استتفاده قترار متی        . وجتود دارد  هتا  كلیشهنشده و زمان کافی برای تهیه 

 های  لی برای فیستولممنوع بوده وها  تزریق باریم در سینوس. باشند میآع حاجب محلول در 

 

 

 . گوارشی استفاده از باریم بلمانا است

 : یکتکن

بیمتتار روی تختتت ستتپس . گتتردد متتيجستتم ختتارجی احتمتتالی تهیتته   بررستتي وجتتودابتتتدا عکتتس ستتاده مقتتدماتی جهتتت  

محتل منفت  ستینوس را تمیتز کترده و      . کامتل قترار گیترد   نف  ستینوس در بتان و در معترض دیتد     درازکشیده بطوریکه م

 . گردد ميترشحاه تا حد ممکن بريرر 



 

 

ستینوگرافی تتا بتاز شتدن مجتدد دهانته آن بته        انجتام  بسته شده باشتد، بهتتر استت    اگر دهانه سینوس در زمان مراحعه 

بتا   كتاتتر لغزنتده کتردن نتوک    . گتردد  متي گاهی تمیز کردن محل و میل زدن باعث باز شدن دهانه ستینوس  . تاخیر افتد

 . ژل یا مواد حاجب نیز مفید است

 

جتب بتا ظرافتت معاینته شتده و ايلعتاتی دربتاره        سینوس بوسیله یک کاتتر یا سوند کوچک قبتل از تزریتق متاده حا   

ستپس بستته بته انتدازه دهانته ستینوس کتاتتر مناستب را انتختاع کترده و در           . آیتد  آناتومی و وستعت ستینوس بدستت متی    

جهتتت  .گیتترد صتتوره متتيمکان تحتتت کنتتترل فلوروستتکوپی تزریتتق متتاده حاجتتب تاحتتدا. دهتتیم داختتل ستتینوس قتترار متتی

 . کاتتر بهتر است در نزدیک دهانه سینوس قرار گیردمجاری فرعی احتمالی نوک  رؤیت

ال یا خود کاتتر و یا بالون آن باید دهانه خارجی مجرا را کامل ببندد تتا از نشتت متاده حاجتب جلتوگیری       هبطور اید

 . شده و فشار کافی جهت پرشدن فیستول فراهم گردد

نته ستینوس بتا انگشتتان و یتا تحتت کمپترس قترار         ، فشتردن پوستت دها  (ستوند فتولی  )استفاده از کاتترهای بتالون دار  

 . کند میاز نشت ماده حاجب جلوگیری  ،دادن آن با گاز استریل لوله شده

 .شتوند  متی های مورد نیتاز تهیته    حداقل در دو نمای عمود بر هم كلیشهدر نهایت دهانه سینوس مارکرگ اری شده و 

ايترار   احیونت از نتاتومی  واضتح آ  هتاي  نشتانه  تتا   باشنديبیعی تهیه شده باید بزرگتر از اندازه مجرای غیر هاي كلیشه

ستایر  آنتاتومی  تا جراح بتوانتد فهتم مناستبی از آنتاتومی ضتایعه در رابطته بتا         در بر گیرد،مورد بررسی را نیز  محل

 . اجزاء داشته باشد

و  مقعتد کانتال   کوچتک در داختل   اپتا  قبل از تزریق ماده حاجتب، یتک کتاتتر     ايرار مقعدهای  در بررسی فیستول

بتوده و هتم اگتر متاده حاجتب بته ايترار کتاتتر رستید نشتانگر           مقعتد   محتل   نشتانگر تا هم بعنتوان  شود  میرکتوم قرار 

 . ارتباط سینوس با سطح مخاط یعنی وجود فیستول باشد

نتاتومی مجترای پرشتده بتا متاده      آانجتام شتود ارتبتاط     اسكن تي اگر سینوگرافی همزمان با سي :سینوگرافی - تي سي

بیمتاران ارزشتمند   % 15کته ایتن ايلعتاه در     دهتد  متی حاجب و ساختمانهای ايرار آن را با جزئیاه بهتری نشتان  

 . است

انجتتام  1بتته  5 بتتا رقتتت mgI/cc 255تزریتتق متتاد حاجتتب پتتس از  میلیمتتتری مجتتاور هتتم 1بتتا مقتتايا استتكن  تتتي ستتي

  .شود می

ناتومی مجرای پرشده و انجام شود ارتباط آ MRIنرمال سالین همزمان با با گرافی اگر سینو :سینوگرافی -آر ام

به علت ویيگی توویرگیری چند سطحی آن مشخص اسكن  تي سيهای ايرار با جزئیاه بهتری نسبت به  ساختمان

اغلب در  انجام سینوگرافی. باشند میانجام سینوگرافی  موارد منا كاربردتب یا عفونت موضعی شدید  .شود می

دستکاری خشن ممکن است منجر به ورود . سینوگرافی دردناک است انجام ولی گاهیكند،  درد ایجاد نمي

.ون و ایجاد عفونت شودجریان خها به  میکروع

  سینوگرافی سینوگرافی   ––فیستولوگرافی فیستولوگرافی 
 



 

در عفونتهای ادراری اولین اقدام . در بررسي عفونت ادراري كودكان در هر دو جنس است تشخیوی اولین اقدام

در بعضي مراكز در دخترها به علت شیوع . است VCUGاگر بیمار پسر باشد، اولین اقدام سونوگرافي است ولی 

زیرا دوز . كم اختله انسدادي پیشابراه، انجام سیتوگرافي رادیونوكل وئید بعنوان جایگزین استفاده مي شود

نوكل وئید افي رادیوسیستوگردر اکثر مراکز از  در هر حال. است قدیمی VCUG  355/5تا  555/5رادیاسیون آن 

 . استفاده می گردد پیگیری درمان ریفلکس بیمار برای

 : VCUGهاي بالیني  اندیكاسیون

 عفونت فوقاني

 عفونت تحتاني مكرر

 تروما

 اختلل فونكسیون مثانه 

 شك به پاتولوژي پیشآبراه

 .جزئي از اقداماه تشخیوي است VCUGانها  درهایي كه  بیماري

 ریفلكس -5

 ع سیستم ادراري فوقانياتسا -3

 آنومالی های کلیه -2

  VCUGی قابل تشخیص با ها بیماري

 ناهنجاری های حالب و کلیه 

 ( = VURریفلكس وزیکویورترال )برگشت ادرار به کلیه 

 حالب یا کلیه نابجا 

 فیستول رکتووزیکال 

 بیماریهای مثانه 

 مثانه عوبی 

 

 دیورتیکول مثانه 

 بیماری های پیشابراه 

 تنگی 

 

 

 

 



 

 

 

 . باید همه این بیماری ها را نشان دهد VCUGکلیشه های ضروری در 

 مادگي بیمارآ

در صتوره ممكتن بچته قبتل از     )كنتد   voidهیچ آمادگي نیاز نتدارد و فقتط بیمتار درستت قبتل از انجتام بررستي بایتد         

 (.كند VOIDقرار دادن كاتتر 

و  هفتتته بعتتد از عفونتتت  3-9عاقلنتته استتت كتته   (.over stimation)عفونتتت ختتود باعتتث انجتتام ریفلكتتس میگتتردد   

 . انجام شود VCUG درمانی ، بیوتیك آنتي

است که عتلوه بتر خاصتیت     بووره قطره بینی یا زیرزبانی آرام بخش امروزی آمپول میدازونم داروی بهترین

آرام بجتز ایتن دارو،   . کاهتد بته کتودک متی     وارده آرام بخشی، فراموشی گت را نیتز ایجتاد نمتوده و از ترومتای روانتی      

متورد  نیتز  حتتي داروهتاي بیهوشتي     هایي كه همكاري نمیكنند، در بچه .مورد نیاز نیستو  هشددیگری توصیه ن بخش

 .استفاده قرار میگیرد

 ماده حاجب 

متاده حاجتب تزریتق شتده بته داختل       در اکثتر کتتب معتبتر غلظتت     . شود استفاده ميبا اسمونریته بان اد حاجب وماز 

ولتی در بعضتی کتتب دیگتر و     . را ذکر کرده انتد ( mgI/cc)سي  گرم ید در سي میلي 515 -535 یا% 25 حدود انهمث

بترای ایتن منظتور کتافی     ( mgI/cc)ستي   گرم ید در سي میلي 95یا % 51همچنین بر اساس تجربه شخوی ما غلظت 

اجتب غلتیظ تتر منجتر بته التهتاع       پیشتابراه متی شتود و متاده ح     مناستب روئتت  ماده حاجب رقیق تر موجب عتدم  . است

  .گردد، مي (سیستیت شیمییایي)جدار مثانه ناشی از اثر شیمیایی ماده حاجب 

 : نحوه محاسبه

 

 سن به سال = )حجم مثانه در بانی یکسال 

+3) ×25  

 

 وزن به کیلوگرم × 55= حجم مثانه در زیر یکسال 

 

بته   ستی ستی برستد، غلظتت آن     95بته % 15رافینستی ستی اروگت    35اضتافه کتردن سترم، حجتم یتک ویتال        اگر بتا  

 . کاهش می یابد% 51

 : ل ا

 تعداد ویال=  حجم مثانه/95

 حجم ماده حاجب= سی سی 35×تعداد ویال 

VVCCUUGG  
 
 

 



[Type text] 
 

44 
 

 حجم مثانه = حجم ماده سرم  +حجم ماده حاجب

 گذاری  سوند

وند عوارضتی نداشتته   این نوع ست  .ین استربهت ايفالدر نوزادان و  (Feeding Tube)سوند تغ یه ای شیرخواران 

 .در پسرها استفاده میشود هرگز مشاهده نشده است Tube  Feedingتروماي مجرا در مواردي كه از و 

چون در حین فشتار در داختل مثانته ممکتن      .اگر از سوند فولی استفاده شود، به هیج وجه نباید بادکنک آن پر گردد

 . است باعث انسداد گردن مثانه گردد

گتاهی کته عبتور ستوند از پیشتابراه بته        .ه می شودقرار دادوارد بووره رتروگرید در داخل مثانه سوند در اكثر م

جتب در حالیکته ستوند بوستیله انگشتتان در داختل پیشتابراه فتیکس شتده استت،           ممکتن نیستت، متاده حا   در پسترها  مثانه 

متاده حاجتب از يریتق    ییك ستوپراپو گتاهی نیتز نیتاز بته تزریتق      . تزریق شده و بووره رتروگرید مثانه پر می شتود 

 آنومتتتالی،هیپوستتتپادیاس، ،در تروما واستتتت  زا مشتتتكلكتتته رتروگریتتتد  PUVدر نتتتوزادان بتتتا )ستتتوزن مثانتتته هستتتتیم  

 (پیشابراه

در . نهایتت مهتم استت    بتي  در حین سونداژ رعایت نكاه استریل. ناحیه ژنیتال باید توسط رادیولوژیست معاینه شود

پتس  . ژل لیتدوكائین در داختل مجترا، نتاراحتي و درد بیمتار را كمتتر متي كنتد         cc 1-2سال تزریتق   3پسرهاي باني 

 . از تزریق باید یك دقیقه صبر كنیم

ایتن بتویيه    .ستوند را وارد کترد  یتده و ستپس   را دقیقتا د نو  مآ باید ابتدا پس از لغزنده کردن سوند با ژل لیدوکائین، 

 . مي شود سوند با فشار درجهت خلف وارد. در دخترها اهمیت دارد

فشتار  . دهتیم  كنتد و بطتور همزمتان فشتار متي     ادرار در پسرها در محل رسیدن به اسفنكتر از بچه خواسته میشود تا 

همزمتان  در پیشتابراه  گاهي تزریق حجتم كتم نرمتال ستالین     . دوشمی بر مقاومت اسفنكتر فائق  معمون مداوممختور 

پوزیشتن صتحیح را اثبتاه    از ستوند  ختروج ادرار   .كنتد  متي كمتك  ستوند از استفنکتر   بته عبتور   مختور مداوم  با فشار

  .كند مي

در ایتن مواقتا كتاتتر را در محتل بتاقي گ اشتته شتده و كتاتتر دومتي را بكتار           . در واژن شتایا استت   سوندقرارگیري 

 . بریم  مي

  (.ه ادراریرزیدیو یا باقیماند) ، اندازگیري شودسوند، باید حجم ادرار تخلیه شده از يریق سوند گ اریپس از 

 در بعضتی مراکتز  . و یا توستط همراهتی نگته داشتته متی شتود       شده فیكس  توسط چسب به قسمت داخل رانیا  سوند

بتراي فتیكس كتردن كتاتتر و نیتز بتراي       یا هپتاگون  Zipser کلمل مانندمخووص نگه دارنده كلمپهای  یا وسایل از

ایتتن وستتایل نگتته دارنتتده، کمتتک گتترفتن از انگشتتتان     در صتتوره نبتتود   .استتتفاده میشتتود  voidاتستتاع مجتترا در حتتین   

 . و حتی ارجح است همراهی بیمار برای این منظور بسیار مفید

بطتري كته در    متاده حاجتب معمتون تحتت فشتار ثقتل از يریتق یتک        . نحوه پر کتردن مثانته متفتاوه ذکتر شتده استت      

بایتد  در ایتن روش  . پتر میشتود   ی تختت بتان ستانتیمتر   25و یتا حتتی   بانی تخت ( سانتیمتر 15-21)ارتفاع یك متري 

قطتا ناگهتاني نشتانگر    )به چكه چكه كردن سرم كامل توجه نموده و وقتي جریان سرم قطتا شتده و یتا بترعكس شتود      



 

آرام پركتردن مثانته بایتد     .تهیته متي گتردد    ادرار نماید کلیشه هتا وقتی بیمار از کنار سوند  و یا (انقباض ناگهاني مثانه

  .را وارد كرده و باید اجتناع شود تزریق با دست میتواند فشار زیادي .باشد در دقیقه cc 555 حدودو با سرعت 

 ک یشه نگاری 

ایتن  . (IVPامروزه اکثر کلیشه های مقدماتی ح ر شده انتد حتتی در   ) ضروره تهیه فیلم مقدماتي مورد بحث است

ي فقتتتراه دفتتتورمیتي فقتتتراه ،اختتتتلل   نفروكلستتتینوز اختتتتلل استتتتخواني، جراحتتت  .کلیشتتته كلسیفیكاستتتیون غیريبیعتتتي 

 . را نشان می دهد( نفروستومي، سوند جیاستنت، دابل )استخواني ،پوزیشن پروتزها 

  .است مورد بحثنیز تحت فلورسكوپي  VCUGانجام 

شتدن  پتر  پتس از  . پاستیو کلیشته هتا تهیته میگردنتد      (برگشتت ادرار )ریفلکتس  در حالت مثانته پتر بمنظتور تشتخیص     

 . شکل مثانه را نشان می دهد APنمای  .شود از مثانه تهیه مي APنماي و  ي ابلیكنماهامثانه، 

را نشتان   ارتبتاط دیورتیكتول مثانته بتا حالتب ریفلكستي      مفیتد استت زیترا    ریفلكس دیده شود نماهاي ابلیك حتي اگر 

ورتروستتل و حالتتب یتتك، دیورتیكتتول پتتارایورترال، ی برگشتتت ادرار درجتته یتتا گریتتدهمچنتتین نماهتتاي ابلیتتك . متتی دهتتد

  .اكتوپیك را نشان میدهند

تهیتته میگتتردد كتته گریتتد ریفلكتتس ،    (سراستتري کلیشتته گتتاهي)از ناحیتته كلیتته   APاگتتر ریفلكتتس دیتتده شتتود نمتتاي   

  .، دوپلكس را نشان میدهد   UPJمانند  ریفلكس اینترارنال، اناتومي سیستم

 (: ادرار كردن) voiding نماي

 25ستتوپایین در دخترهتتا، ابلیتتك ). شتتود پوزیشتتن داده متتي Voidبیمتتار بتتراي مثانتته پتتر از تهیتته کلیشتته هتتای بتتا پتتس 

در دخترهتتتا ونمتتتاس ابلیتتتك در پستتترها بتتتراي بررستتتي مجتتترا  APنمتتتاي  (.در پستتترها( شتتتیب زیتتتاد)درجتتته از لتتتترال 

وزیشتن  تهیه نمتاي ادرار کتردن در پ  یورتروواژینال رکتووزیکال یا در بیماران مشکوک به فیستول . ضروری است

 . لترال كامل ضروري است

متی شتود ادرار    هخواستت پس از پوزیش دادن به منظور تهیه کلشیه حین ادرار کردن، قبل از کشیدن ستوند از بچته   

. ه و کلیشته حتتین ویتد تهیتته متی گتتردد   شتد بیترون كشتتیده   ستتوندشتروع شتد،    ستتوندوقتتي ادراركتتردن از ايترار   . نمایتد 

البتتته بایتد بدانیتتد در شتیرخواران مهمتتترین   . مجتدد میگتردد  ستتوندگ اری  ممکتتن استت منجتتر بته   ستوند كشتیدن زودرس  

زیتترا بیمتتار . در زمتتان متتورد نیتتاز، پتتر کتتردن مثانتته بتتا متتاده حاجتتب رقیتتق شتتده استتت    Voidingاقتتدام در تهیتته کلیشتته 

 . بلفاصله بعد از پرشدن مثانه ادرار می کند

بتتا ختتالي ، ادم مختتايي،دیورتیكول و پیشتتابراه را بختتوبي  نزدیتتك انتهتتاي ادرار كتتردن از مثانتته تقری  کلیشتته درتهیتته 

 . بعلوه بعلت فشاری بانی داخل مثانه در این زمان احتمال تشخیص ریفلکس افزایش می یابد .دهد نشان مي

 3)بتا فتیلم بترداري متتوالي      Voidingبعضی رفرنس ها ثبت ویدویی  .مجراي مرد كافي است ازفیلم یا دو یك تهیه 

کتته امتتروزه ) را بمنظتتور تشتخیص انتتواع اختتتلنه ادرار كتردن یتتا اختتتلنه مجترا توصتتیه متتی کننتد    ( ثانیتتهفتیلم در  

 . (بنظر نمی رسد ضروری باشد

  .دهد روئت در فلورسكوپي را نشان مي رزیدیو، دیورتیكول، ریفلكس غیرقابل ،PVC نماي



[Type text] 
 

43 
 

اگتر استتاز يتونني    . )یستتم را ارزیتابي میكنتد   دقیقه تاخیري، نحوهء پتا  شتدن س   1، نماي برگشت ادراردر موارد 

 . (باشد ریسك عفونت بانتر است

بنظر شما کدام کلیشه ها اهمیتی ندارد  کدام کلیشه را می تتوان بتا ستونوگرافی جتایگزین کترد  کلیشته هتای        : سوال

voiding   را با کدام کلیشه ها می توان ادغام کرد 

 هاي ضروري ك یشه

-RPO 

-LPO 

و نمایتتان شتتدن   voidingاگتتر در دختتتر بچتته هتتا،   )دختتتر مجتتراي  AP و نمتتايمتترد لتتترال مجتتراي  یتتک ابلنمتتاي  -

 (.ز به گرفی مجدد در پوزیشن فاس نیستاپیشابراه در کلیشه ابلیک رخ دهد، نی

ه اکثر پسر ها با دو کلیشه و در دختر ها با دو یا سه کلیشه انجتام شتده و دوز رادیاستیون بت    در  VCUGبا این تدابر 

 . یک می شودددوز سیستوگرافی رادیونوکلوئید نز

  هاي تكمی ي ك یشه

  نماي مقدماتي-

 .نماي كلیه ها اگر ریفلكس دیده شود-

  .اگر ریفلكس دیده نشد=  voidنماي بلفاصله بعد از -

  دقیقه تاخیري در موارد ریفلكس 1نماي -

 :  VCUGتوصیه های پس از 

، دارای ستتابقه عفونتتت ادراری اخیتتر و   دچتتار ترومتتاي پیشتتابراه  در بیمتتاران  VCUGتجتتویز آنتتتي بیوتیتتك پتتس از   

 . ضروري استبیماران دارای ضایعه انسدادی در سیستم ادراری 

 

 

  VCUGانواع دیگر 

Cyclic VCUG:  

بتدین ترتیتب   . انجتام متی شتود   هتاي قبتل از ستن كنتترل ادرار      ایتن فقتط در بچته   .فلكس موثرتر است یر تشخیصدر 

دوبتاره پتر   مثانته   ستپس . متی گیترد  صتوره   ستوند از ايترار   void، بتا متاده حاجتب رقیتق شتده      ز پر شدن مثانته پس ا

  .تهیه میگردد Voidingوكلیشهء  شدهسریعًا كشیده  سوندسوم،  voidبا شروع  .می گردداین عمل تكرار  میشود و

 . في استكا ادرار کردن هایي كه قادر به كنترل ادرار هستند فقط یكبار در بچه

 

 



 

VCUG  در مثانه نوروژنیكاصالح شده 

بطتتري در   .دقتتت دارد( حساستتیت% 82اختواصتتي و  % 85)یه یورودینامیتتك اشتتم مثانتته ناپایتتدار  در تشتتخیص

. بیمتار در پوزیشتن ستوپاین قترار میگیترد      .شتود  حجم مثانه در دقیقه پر متي % 1 سرعتتخت با بانی  cm25سطح 

بطتور نرمتال مثانته تتا     . انجتام میشتود   هتایي كته قطتا یتا كتاهش فلتو وجتود دارد،        متان فلوروسكوپي اینترمینانت و در ز

انقبتاض دتروستو    .بعنتوان متانومتر عمتل میكنتد    جریتان سترم   حجم مورد انتظار بدون قطا یا كاهش فلو پتر میشتود و   

  . تبراه نشانگر مثانه ناپایدار اسبووره قطا فلو، باز شدن گردن مثانه و فلو ماده حاجب به پیشا

 

 ( فرد بال، و نوزاد یک روزه)چه مواردی است   UPGIادگي بیمار برای انجام 

 :انتخاع نوع مادة حاجب 

 . خطر ایجاد ادم ریه دارد( آسپیراسیون)ورود ماده حاجب به ریه : مواد حاجب با اسمونریته بان

 . ی خطر استب( آسپیراسیون)ورود ماده حاجب به ریه : مواد حاجب با اسمونریته پایین

 خطر چندانی ندارد( آسپیراسیون)ورود باریم به ریه : باریم 

 . هرچند گاهی اوقاه مستعد كننده پنوموني است

 باریم : وجود ندارد( ورود ماده حاجب  به ریه = آسپیراسیون )وقتي احتمال 

 : وقتي خطر آسپیراسیون وجود دارد

 مادة حاجب با اسمونریته کم

 باریم غلیظ 

 

 :یك های بررسی ح ق و مریتكن

 بیماری های ح ق و مری 

 ختلل بلاا

 اختلل حرکاه مري 

 (آشانزی)اسپاسم اسفنکتر تحتانی مری 

 پرده مري 

 فیستول تراك وازوفاژیال

 حلقه های عروقی ايرار مری

 ریفلكس گاستروازوفاژیال 

 التهاع مری

 سريان مری
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ت

 نگي مري

 جسم خارجی در مری

 پارگي مري 

 ي دیافراگم هرن

 واریس مري 

 

 چه پوزیشنی تهیه می گردد  یوگرافی دربرای بررسی اختلل در عملکرد حلق راد 

، توتاویر حرکتاه حلتق بوتوره     (فتارنكس )جهت بررسی حرکاه حلق و ارزیابی اختلل در بلا یا حرکاه حلق 

 . ویدئویی در حالت ایستاده و در پوزیشن لترال ثبت می شود

و لتترال، در حتالي كته بیمتار      APحلق مثل در سريانها متد نظتر باشتد، نماهتای     ( نه حرکاه)ومی اگر بررسي آنات

 . و  فارنكس متسا است، تهیه می شود كند هاي بسته فوه مي با لب

 

 برای بررسی انقباضاه مری رادیوگرافی در چه پوزیشنی تهیه می گردد  

 . ر حالت پرون ثبت گرددبلا منفرد د 1جهت ارزیابی حرکاه مري، باید حداقل 

 ( اسپاسم اسفنکتر تحتانی مری)آشانزي 

شتده و متاده حتاجبی کته در متری متستا        نیتراه باعث شل شتدن فتوري استفنكتر تحتتاني متري       استنشاق داروی آمیل

 .  تجما یافته است، وارد معده می گردد

 ا نمتاي لتترال بتا متري متستا و پتر از       لت . دایره در دیتواره قتدامي متري گردنتي وجتود دارد      بووره نیم: پرده مري

 . باریم آن قادر به نمایش آن است

 رادیوگرافی در چه پوزیشنی تهیه می گردد  ( تراكوازوفاژیال)برای بررسی فیستول مری به تراشه 

 تیبل  نماي پرون كراس

از  ه ستوند از يریق سوند معده در حالیکت باریم : اگر بیمار قادر به بلا مناسب در این پوزیشن نباشد

 .گردد مي مری خارج می شود، تزریق

 بررسي حلقه های عروقی ايرار مری 

 . دو يرر تواویر تهیه گردد ، لترال و ابلیك  APمتسا و پر در نماهاي  باید از مري 

 (ریفلکس گاستروازوفاژیال)برگشت غ ا از معده به مری 

 . تشایعترین خطا در عدم تشخیص صحیح پر شدن ناكافي معده اس

بعلتتت انقبتتاض  : نکتتته. دقیقتته بوتتوره بینتتابینی صتتوره متتی گیتترد    1ستتوپاین فلورستتكوپي بتته متتده     در پوزپشتتن

دیافراگم در حین گریه، نمایش ریفلكس تقریبا غیرممکن بوده و ل ا به هتر يریتق ممكتن بایتد کتودک را ستاكت نگته        

  ر اطفالر اطفالبررسی ها با ماده کنرتاست دبررسی ها با ماده کنرتاست د
 



 

 . داشت

 چه نوع رادیوگرافی تهیه می گردد  ( ولیهالتهاع مری یا سريان مری در مراحل ا)برای بررسی مخاط مری 

نماهتتاي دبتتل كنتراستتت از متتري تنگتتي مریتنگتتي هتتای خفیتتف متتری بتتا رادیولتتوژي بهتتتر از اندوستتكوپي مشتتخص       

لت ا بترای ایتن امتر بلتا بتاریم در پوزیشتن پترون ضتروری          . شوند، به شريي كه بتوان مري را كتامًل متستا كترد    مي

كتتافي از بتتاریم جهتتت اتستاع متتري نباشتتد، از نتان یتتا پنبتته آغشتته بتته بتتاریم جهتتت    اگتتر بیمتتار قتادر بتته بلتتا حجتم   . استت 

 . استفاده می شود( گیرکردن جامداه)بررسی میزان اتساع مری و پیدا كردن محل تنگی 

 . نیز استفاده می شود( گیر می كند) پنبه آغشته به باریم جهت تعیین محل جسم خارجی نظیر استخوان 

 پارگي مري

 . دهد روگرافین جهت بررسی پارگی معده یا مري بی خطر بوده و پارگی را نشان ميبلا گاست

ل ا هرني های كوچتك درحالتت ایستتاده    . یابد میزان هرنی درحالت ایستاده كاهش مي: هرني معده به بانی دیافراگم

 .گردند آنها در پوزیشن خوابیده آشکار مي. تشخیص داده نمی شوند

 چه کلیشه هایی تهیه می گردد   برای بررسی واریس مری

، فتیلم هتاي متعتدد از متري در فازهتاي مختلتف       (ستوپاین، پترون، ایستتاده، نیمته خوابیتده     )در پوزیشن هتاي مختلتف   

 . تنفس و با مانور والسالوا و مولر تواویر تهیه می گردند

 در باریم سوالو چه کلیشه هایی تهیه می گردد  : در مجموع

 از مری چه ایراداتی دارد   تهیه کلیشه های روتین

آیا می دانید استفاده از اقتداماه رادیولوژیتک معمتون در بیمتارانی صتوره متی گیترد کته مشتکوک بته ستريان یتا             

قابتل   UPGIزخمهتای معتده بتا    % 85در بهترین حالت فقط حتدود  . سایر بیماریهای پرخطر یا عارضه دار می باشند

لت ا در مراکتزی کته از روش    . واویر ایتن میتزان شتدیدا کتاهش متی یابتد      با کاهش کیفیت تکنیک و ت. تشخیص هستند

هتای روتتین استتتفاده متی گتتردد، نته تنهتا تشتتخیص بستیاری از بیماریهتتا غیترممکن متی باشتتد، بلکته بتته علتت گتتزارش           

نرمال در بیماری که دچتار ضتایعه استت، تشتخیص و درمتان بیمتاری بته تتاخیر افتتاده و ممکتن استت بته بهتای جتان               

 . بیانجامدبیمار 

 برای انتخاع تکنیک مناسب چه باید کرد  

تهیتته کلیشتته مناستتب نیتتاز بتته انتختتاع تکنیتتک مناستتب داشتتته و انتختتاع تکنیتتک مناستتب بتتا شتترح حتتال و تشتتخیص       

 . احتمالی بدست می آید

 . باید شعار هر بخش رادیولوژی باشد" روتین آنست که هیچ کار روتینی نداشته باشیم"
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 UPGI نکودکا 

 

 

  هدر از انجام باریم میل در کودکان تشخیص چه بیماری هایی است 

 کودکان چند سی UPGIجهت تهیه اولین کلیشه 

 سی ماده حاجب خورانده می شود  

 کودکان در چه پوزیشنی تهیه می گردد   UPGIاولین کلیشه 

 .بیماری های آنها اغلب انسداد است

 . ا، چرخش غیريبیعی روده ها استیکی از بیماری های مهم انسدادی روده ه

 . معده بچه ها عرضی است

لت ا جهتتت جلتوگیری از روی هتتم افتتادن قوستتهای روده ای روی هتم، اولتتین     : بیمتاری هتتای آنهتا اغلتتب انستداد استتت   

 . کلیشه با جحم کم باریم تهیه می گردد

اولتین کلیشته در حالتت ستوپاین     لت ا  . یکی از بیماری های مهم انسدادی روده ها، چرخش غیريبیعی روده ها است

 . شکل دوازده تهیه می گردد Cبدون چرخش جهت بررسی کادر 

 . گرفته می شود( تقریبا پرون)ل ا کلیشه پرون ابلیک با زاویه کم : معده بچه ها عرضی است

 : انما در کودکان

  هدر از انجام باریم انما در کودکان تشخیص چه بیماری هایی است 

 م انما در کودکان چه آمادگی به بیمار داده می شود  جهت انجام باری

 اولین کلیشه باریم انما در کودکان در چه پوزیشنی تهیه می گردد  

 ی برای انجام باریم انما در کودکان در چه پوزیشنهایی تهیه می گردند  هاي ضرور كلیشه

 . تهیه می گرددم ل ا اولین کلیشه با جحم کم باری: بیماری های آنها اغلب انسداد است

ل ا اولین کلیشه در حالت لتترال کامتل و بتدون چترخش تهیته متی       : شایعترین محل انسداد ناحیه رکتوسیگموئید است

 . شود

لتت ا در بتتاریم انمتتای کودکتتان نزم . هتتر وقتتت محتتل انستتداد مشتتخص شتتد، تزریتتق بتتاریم اضتتافی ممنتتوع استتت : نکتتته

 . نیست تمام کادر کولون با ماده حاجب پر گردد

زیترا باعتث نترم شتدن     . در نوزادانی که هنوز دفا نداشته انتد، متاده حاجتب متورد استتفاده بایتد محلتول در آع باشتد        

 . قوام مواد دفعی جنینی در بیماری هایی که عدم دفا در آنها ناشی از سفت بودن مدفوع است

 

 

  



 

IVP  کودکان 

IVP  شود  در کودکان برای چه تشخیص چه بیماریهایی استفاده می 

 آمادگی خاصی وجود دارد   IVP آیا برای انجام 

 کودکان تهیه می شود   IVPچند کلیشه در 

 استفاده می شود  ( نزیکس)در چه مواردی از داروی ُمدر 

 اگر از داروی مدر استفاده می شود در چه زمانی تزریق می شود و کلیشه آن در چه زمانی بدست می آید  

هتتا از متتواد دفعتتي و گتتاز تاکیتتد زیتتادی   شتتکمی و پتتاک شتتدن روده، بتتر آمتتادگی کامتتل  IVP در گ شتتته قبتتل از انجتتام

زیترا اغلتب بیماریهتایی کته متواد متدفوعی متانا تشتخیص         . گتردد  شد، ولی امروزه بر این موضوع كمتر تاكید مي می

تشخیوتي بیمتار را   لت ا نبایستتي بررستي    . آنها بود، امروزه با سونوگرافی و یا ستی تتی استکن قابتل تشتخیص هستتند      

 . اي بیمار به تاخیر انداخت بخاير كمي آمادگي روده

 . شایعترین بیماریهای سیستم ادراری کودکان، برگشت ادرار و ضایعاه انسدادی است

IVP معموًن در بیمارانی که مشکوک به انسداد هستند، استفاده می شود . 

پیلتوگرام و  )بعتد از تزریتق    55و کلیشه دوم در دقیقه ( وگرامنفروگرام و پیل)بعد از تزریق  5کلیشه اول در دقیقه 

 . تهیه می شود( سیستوگرام

IVP with lazix 

،  55اگر اتساع در سیستم پیلوکالیسیل هر یک از کلیشه ها وجود داشته باشد، بلفاصتله بعتد از تهیته کلیشته دقیقته      

 . تهیه می شود 25داروی ُمدر نزیکس تزریق شده و یک کلیشه اضافی در دقیقه 

 :  IVPدوز ماده حاجب در 

( ستتي بتته ازاي هتتر كیلتتوگرم وزن بتتدن   ستتي 5)گتترم یتتد بتته ازاي هتتر كیلتتوگرم وزن بتتدن    میلتتي 355-255: روتتتین

ستي بته ازاي هتر كیلتوگرم وزن      ستي  3)گرم ید به ازاي هر كیلوگرم وزن  میلي 055-055: اورژانس یا عدم آمادگی

) 

، در تمتتام متتده  (اقتتداماه تشخیوتتي تهتتاجمي  )حاجتتب تزریقتتی استتتفاده متتی شتتود      در همتته بیمتتارانی کتته از متتاده   

 ري استضرو رماني،د جهت تزریق داروهای اورژانس یا سرم( آنيیوکت)بررسی، داشتن یك ره باز مناسب 
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  فصل دومفصل دوم

  

  

    

 رچوب حفاظتاچه



 

 چهارچوع حفاظت

 

  باشدلمی پرتونگاری حتماباتوجیه ع:  justification:توجیه

 :در سه سطح 

 (بیمار ضرر نداردبرای در صوره نیاز )عمومی.5 

بتا تکیته بتر دانستته هتا بترای هتر بیمتار روش خاصتی نیتاز استت کته بتدون توجته بته منتافا متالی                  )پایه یا ژنریک.3

 (بیمار و با در نظر داشتن پرتو گیری شغلی

  پزشک متخوص یا معالج انجام می گیرداین سطح برای روشهای اختواصی  پرتونگاری  که توسط :سوم.2

  نیست 2در رادیو گرافی های عام نیاز به توجیه سطح!

 

  :opinization:بهینه سازی

  گرافی با بهترین شرایط کیفی و کمی و با رعایت سطوح راهنما باشد

 دوز در پایین ترین حدقابل )یک اصل کلی ALARAدر

یتک ستازمان توصتیه    )ICRPدستتگاه و ابتزار وتکنیتک مناستب در    یعنی از لحتا    AS LOW ASتحت  عنوان( قبول

  .(گر روشهایی برای کاهش دوز پیشنهاد می کند

معنی بهینه سازی محدودکردن  انرِژ ی نیست بلکه کمک به تشخیص بهتر با حداقل دوز استت متثل بتا استتفاده از     

  برابر افزایش می یابد اما برای تشیص بهتر است 0-3گرید دوز

  کردup dateبا توجه به پیشرفت تکنولوژی و تکنیک باید تجدید نظر والبته 

 . پس سطوح راهنماباید قابل انعطار باشد

 رعایت همین سطوح  ALARAیکی از اقداماه 

  ..(استفاده از فیلم سبز،فولی سریا،دستگاههای مولتی فرکانس،تاریکخانه استاندارد،)راهنماست 

  دوز از حد مجاز فراتر نرود :dose limit:رعایت محدودیت دوز

  البته دوز پرتو گیری پزشکی خارج از حد مجاز است!

  

  

  

    ::سازماهنایی که برای حفاظت پرتو فعالندسازماهنایی که برای حفاظت پرتو فعالند

ICRPکمیته بین المللی توصیه گرrecomendation  

IAEA     استتتاندارد هتتای نزم ایمنتتی را بتترای کتتاربرد و اجتترا فتتراهم متتی کنتتد وکشتتور هتتا را موظتتف بتته اجتترای ایتتن
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  .قوانین می کند

UNSCEAR:United nation scientific committee for the atomic radation         مطالعه اثراه پرتو  

    شیلدشیلد،،فاصله فاصله ،،  زمانزمان  روشهای حفاظتیروشهای حفاظتی

   حداقل ممکن باشد زمان پرتونگاری باید

.  

  یشتر استباعکس مج ور فاصله رابطه دارد بنابراین هرچه فاصله بیشتر حفاظت ب:  فاصله

ستتانتی متتتر 25=میلتتی متتتر ستترع5)کتته شتتامل ستترع و بتتتون متتی باشتتدbariarستتپر حفتتاظتی:پروتکتتتور:نیتته محتتافظ

  )بتون

  :پرتو یا تشعشع 

بطتور ستاده   . عباره است از انرژي كه به صوره امواج یا ذراه در ختلء یتا در محتیط متادي منتشتر متي شتود        

برختتي از پرتوهتتا داراي جتترم و بعضتتي فاقتتد آن متتي باشتتند و بتتا   .پرتوهتتا را متتي تتتوان انتترژي عبتتوري تعریتتف كتترد 

و ( یونستتاز)پرتوهتتا بتته دو دستتته پرتوهتتاي یتتونیزان    . توجتته بتته میتتزان انتترژي، داراي قتتدره نفتتوذ در متتاده هستتتند     

معمتون وقتتي همتراه بتا واژه پرتتو كلمته دیگتري بكتار         . يبقته بنتدي متي شتوند    ( غیتر یونستاز  )پرتوهاي غیر یونیزان 

  .پرتوهاي یونیزان مورد نظر مي باشدنرود 

 

  :پرتو یونیزان 

منابا مولد پرتوهاي یتونیزان متي   . مي كنند پرتوهاي یونیزان با عبور از محیط، تولید ذراه باردار منفي و مثبت 

 ، انرژي هسته اي و زباله هاي ساخت بشر باشتد، یتا متي توانتد ماننتد پرتوهتاي كیهتاني حاصتل از        Xتواند مانند پرتو 

یتتا انتترژي ختتالص بتتدون جتترم و بتتار  ( تشعشتتا ذره اي)خورشتتید یتتا متتواد رادیواكتیتتو پوستتته زمتتین كتته بوتتوره ذره  

  .تابش مي شوند زمینه يبیعي داشته باشند( پرتوهاي الكترومغنايیسي)الكتریكي 

ايیس متتي و گامتتا ماننتتد نتتور مرئتتي امتتواج رادیتتویي و میكروویتتو، امتتواج الكترومغنتت    Xپرتوهتتاي : و گامووا Xپرتووو 

 Xبا این وجود در میان موارد ذكر شده فقتط پرتوهتاي   . باشند و بخشي از يیف الكترومغنايیسي را تشكیل مي دهند

و گامتا از بیشتترین فركتانس     Xپرتوهتاي  . و گاما هم پرتو یونیزان و هتم امتواج الكترومغنتايیس محستوع متي شتوند      

این داراي كوتاهترین يتول متوج هستتند از ایتن رو بیشتترین      در بین همه امواج الكترومغنايیس برخوردارند و بنابر

، بتتا شتتتاع الكترونهتتا در ولتتتاژ بتتان و برختتورد بتته یتتك هتتدر فلتتزي،    Xپرتوهتتاي . مقتتدار انتترژي را حمتتل متتي كننتتد  



 

از فعتل و   Xپرتوهاي گاما از فعتل و انفعتانه درون هستته اتتم و پرتوهتاي      . ترجیحا با عدد اتمي بان تولید مي شوند

  .فعانه خارج هسته اتم منشا مي گیرند ان

  ::رادیوبیولوژیرادیوبیولوژی

اثراه بیولوژیکی ناشی از پرتوهای یونیزان به دلیل برخورد انرژی به سلول بافتت هتا و ایجتاد تغییتراه شتیمیایی      

آع %  05. این تغییراه از ساختار رادیکالهای آزاد و ملکول های برانگیختته ناشتی متی شتود     . درون بافت هاست 

. موجتتود در آن هتتدر ختتوبی بتترای فعالیتتت ایتتن بافتتت هتتا متتی باشتتد    OHو H بافتتت هتتا بختتاير رادیکتتال هتتای   درون

 Indirectation ) با ملکول هتای مهتم بیولتوژیکی واکتنش غیتر مستتقیم پرتتو         واکنش و فعالیت این رادیکال های آزاد

of radiation ) ی ناشتتی از پرتتو هتتای یتتونیزان بتتر روی  واکتتنش مستتیم پرتتتو بتته تتاثیر ستتریا فیزیکتت  . نامیتده متتی شتتود

هر کدام از ایتن دو مکانیستم متي توانتد صتدماه ملکتولی را تقریبتا        . ملکول های بیولوزیک حیاتی و مهم برمی گردد

 . پس از مواجهه با پرتو ایجاد نماید ( 552-5550)بلفاصله 

 اثرات بیولوژیكي پرتوهاي یونساز 

شتده و بعتد از    چند ماه پس از کشف پرتتو ایكتس توستط رونتتگن گتزارش      نخستین شناخت از اثراه سوء پرتوها• 

 .اولین مورد سريانزائي پرتو ایكس در یكي از مجله علمي بچا  رسید 5883آن در سال 

 .حد زیادي شناخته شده است  اخوشبختانه امروزه خطراه پرتوهاي یونسازت• 

پرتوهتاي یونستاز بتا     ه از نظر میتزان حساستیت نستبت بته    سلولهاي تشكیل دهنده اندامهاي مختلف بدن موجود زند• 

 .یكدیگر تفاوه دارند 

تفاوه حساسیت اعضاء مختلتف بتدن انستان توستط برگونیته وتریبانتدوتعیین شتد و بوتوره قتانوني بنتام ایتن دو               

 . بیان مي شود

  تئوري حساسیت سلويلتئوري حساسیت سلويل

یعنتي هتر چته ستلول بیشتتر تقستیم شتود آستیب         . حساسیت سلولي با قدره تولیدي و تكثیر آن نسبت مستتقیم دارد . 5

 پ یر تر است

ستلول بیشتتر باشتدمقاومت کمتتري در برابتر پرتوهتاي یونستاز نشتان         ( متابولیسم) هر چه میزان سوخت و ساز . 3

 .میدهد

 .هر چه فعالیت تقسیم سلول زیاد تر و مده تقسیم آن يونني ترباشد، سلول حساس تر است. 2 

  .موجوداه در مقابل ج ع پرتوهاي یونساز مي باشد جزء حساسترین انسان

 بافتهاي حساس و مقاوم

 : بافتهاي حساس به پرتو • 

مغز استخوان، سلول هاي جنسي، بافت هتاي لنفتاوي، مختاط دستتگاه گتوارش و گلتو، اپیتدرم پوستت و فولیكتول              

 .ها

 بافتهاي مقاوم به پرتو• 



[Type text] 
 

83 
 

شتکیل شتده انتد مقاومتت     تدون تقسیم سلولی یا همراه با تقسیم سلولی آهسته بافت هایی که از سلول های بال، یا ب    

بیشتتتری در برابتتر اشتتعه دارنتتد ن استتتخوان هتتا و بافتتت هتتاي استتتخواني، عضتتله و بافتتت هتتاي عضتتلني و بافتتت         

 مثل بافت های کبد ، کلیه ، غضرور و استخوان . عوبي

 مراحل مختلف تاثیر اشعه   

  :مرحله تاثیر فیزیکی   

از . شتود  این مرحله از موقا تابش اشعه به بدن شروع و به یونیزاسیون و تحریک اتمهتا و مولکولهتای منتهتی متی    

  .باشد حدود ثانیه میدرلحا  زمانی مده این تاثیر 

 :فیزیوشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتیمیایی مرحلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته تاثیر   

ادیکالهتای شتیمیایی   ای چتون ر  محوونه اولیه حاصله از تابش اشعه بته یتک متاده موجتب ایجتاد محوتونه ثانویته       

  .باشد ثانیه می مده زمان ایجاد این رادیکالها حدود . شود می

 :مرحلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاثیر شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتیمیایی      

متده زمتان ایتن تتاثیر حتدود      . باشتد  این مرحله بته تتاثیر رادیکالهتای شتیمیایی حاصتله بتر روی مولکولهتا و اتمهتا متی         

  .باشد ثانیه می

 :مرحلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاثیر بیولتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوژیکی      

رادیکالهتتای حاصتتله در مراحتتل قبلتتی بتتر روی اجتتزای بیولتتوژیکی ستتلول و داختتل ستتلولی تتتاثیر گ اشتتته و         یونهتتا و

 . سالها باشدتوانداز ثانیه تا مده زمان این تاثیرمی. شوند نها میموجب تغییر در آ

لوژیتک  اثراه بیولوژیک پرتو های یتونیزان در انستان بستته بته شترایط مختلتف مواجهته و فاکتورهتا و عوامتل بیو         

  :مهمترین آنها عبارتند از. تغییر می کند

 (dose fractionation) م بندی دوز یتقس، (( dose rateمیزان دوز

  ( linear energy transfer) جابجایی خطی انرژی 

  ( Tissue sensitivity)   حساسیت بافتها

  ( Dose distribution) توزیا دوز ،(  Age) سن 

  : dose rateمیزان دوز

) ایتتن تغییتتر اثتتر. تتتاثیراه وعتتوارض ایجتتاد شتتده بوستتیله پرتوهتتا ، بتتا تغییتتر میتتزان دوز دریتتافتی کتتاهش متتی یابتتد   

DREF (dose rate effectiveness  یا فاکتور بی اثری میزان دوزنامیده می شود . 

محستتوس رونتتد جبتتران بیولتتوژیکی عتتوارض برختتورد اشتتعه ، وقتتتی زمتتان بیشتتتری داشتتته باشتتد بتته صتتوره           

کاهش اثراه بیولوژیتک هتر دوز در مقتادیر زیتاد نستبت بته مقتادیر دوزکمتتر در یتک فتاکتور           . افزایش خواهد یافت 

)  Gy/min 5.5مقتتتادیر دوز زیتتتاد بایتتتد بتتتانی . استتتت 2مناستتتب تتتترین حالتتتت آن مقتتتدار  . نوستتتان دارد 55- 3حتتتدود

>5rad/yr )باشد . 

  (dose fractionation) تقسم بندی دوز   



 

 

 

تقستتیم بنتتدی یتتک دوزبتته تقستتیماه کتتوچکتر معتتین در زمتتان هتتای جتتدا از هتتم باعتتث کتتاهش صتتدمه بیولتتوژیکی       

از لحتا  عتوارض ، تقستیم بنتدی دوز مشتابه دوز      . در یتک زمتان متی شتود     ( زیتاد ) نسبت به بعضتی دوزهتای کلتی    

 . ارائه می دهد ( ترمیم ) کمتر است و زمان بیشتری برای جبران 

  ( : linear energy transfer) ی انرژی جابجایی خط  

پرتوهتتتای بزرگتتتتر از قبیتتتل ذره هتتتای آلفتتتا و ( جابجتتتایی خطتتتی انتترژی  )  LETاز  ه بیولوژیتتتک بیشتتتترتتتاثیرا     

  .نوترون ناشی می شود 

  ( Tissue sensitivity)   حساسیت بافتها  

یی کته دیرتتر تقستیم متی شتوند      بت بته بافتهتا  تقستیم شتدن دارنتد نست     بافتهایی کته ستلول هتای باقتدره بیشتتر بترای          

 . حساسیت بیشتری در مقابل اشعه دارند 

 (  Age) سن 

 . در زمان رشد جنینی و همچنین در بچه های با سن کم بیشترین حساسیت نسبت به اشعه وجود دارد     

  ( Dose distribution) توزیا دوز   

شتده متفتاوه بته قستمت هتای متفتاوه بتدن بته صتوره آشتکاری            عتوارض ناشتی از اشتعه بته وستیله دوز تابیتده          

 . متفاوه است 

 :اثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلول           

تاثیراه بیولوژیکی اشعه بر روی یک موجود زنده پتر ستلولی در اثتر تغییتر در     . باشد واحد موجود زنده ، سلول می

مطالعته اثتر   . ولها دارای اهمیتت استت  تتاثیر اشتعه بتر اجتزا و متواد بتین ستل       . شتود  اجزا آن ، یعنی سلولها ، ظتاهر متی  

پرتوها بر روی موجوداه تک سلولی نستبتا ستاده استت، لتیکن ایتن مطالعتاه در متورد موجتوداه پتر ستلولی بستیار            

  .مشکلتر است

از ایتتن . یکتتی از مهتتترین آثتار پرتوهتتای یتتون ستتاز ، ایجتاد متتره ستتلولی استتت  ( : Necrosis)متره ستتلولی  -  5   

  .شود استفاده میخاصیت در رادیوتراپی 

در اثر تابش اشعه به سلولها ، ممکن است دوز دریافت شده بوستیله ستلول بته حتد     : تاخیر در تقسیم سلولی  - 3    



[Type text] 
 

85 
 

عمتتدتا ایتتن اثتتر در متتورد  . توانتتد باعتتث تتتاخیر در تقستتیم ستتلول شتتود   کتتافی نباشتتد و موجتتب متتره نشتتود و لتتیکن متتی  

 .افتد به تاخیر می میتوزدر این گونه سلولها ، مرحله . سیم هستندافتد که نزدیک به شروع تق سلولهایی اتفاق می

تواند بر روی سلول بگت ارد، تتاثیر بتر روی هستته ستلول استت        مهمترین اثری که اشعه می:  سیستم کروموزومی      

ش احتمتال موتاستتیونهای  توانتتد موجتب افتتزای  اشتعه متی  . باشتتد و مهمتترین بختش آن ، تتتاثیر بتر روی کروموزومهتتا متی    

 .مختلف شود

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ه ژنتیکی ممکن است در اثر یکی از موارد زیر باشدتغییرا

توانتد موجتب تغییتراه ارثتی      ایتن متی  . استت  DNAموتاسیون ژنی در اثر تغییتر ستاختمان   : موتاسیون ژن          •

  .شده و در نتیجه نسلهای بعدی تحت تاثیر آن واقا شوند

 

 

توانتتد موجتتب تغییتتر در  وزومهتتا در حتتین تقستتیم متی خطاهتتا در توزیتا کروم : تغییتر تعتتدادی کروموزومهتتا           •

در اکثتر حتانه کرومتوزوم اضتافی موجتب      . تکامل فردی شود که سلولهایش حامل کرومتوزوم اضتافی یتا کتم باشتند     

  .شود مره سلول می

  شکست کروموزوم         •

  تقسیم بندي اثراه بیولوژیك

  اثراه قطعی

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B2
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%85


 

 

 زودرس-3دیررس      -5

 ..(مثل التهاع پوست،تغییراه خوني ، آع مرواریدو) گیري از یك حد آستانه بیشتر باشد هنگامي که پرتو

 :ویيگیهاي این اثراه

 .قبل از آنكه یك علمت مشخص ظاهرشود باید مقدار دز از یك دزآستانه معین تجاوز کند: الف

  .هر چه مقدار دز بیشتر باشد اثر آن بیشتر و نمایان تر است: ع

 

 

 

 حتمالی اثراه ا
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 ..(سريانها، اثراه ژنتیكي و) این اثراه براي بروزشان معمون آستانه دز وجودندارد 

این اثراه بطور توادفي پدیدار مي شوند و حتي ممكتن استت در افترادي کته در معترض تتابش پرتتو قرارنگرفتته         

 .اند مشاهده شود 

 :ویيگیهاي این اثراه 

 ه وجود نداردآستانه دزبراي بروز این اثرا: الف.

 احتمال بروز این اثراه با افزایش دز زیاد میگردد : ع.

  .تندي دز ارتبايي به بروز اثراه احتمالي ندارد : ج

 اثراه دراز مده پرتو های یونیزان  

 (long term effect of radiation   ) 

ت و عقیمتتی مثتتال اکتتکاتار رادیودرماتیتتت ،. برختتی عتتوارض ناشتتی از اشتتعه یتتونیزان ، تتتاثیراه دراز متتده استتت 

ستريان و  : عارضته هتای دیگتر کته بتا افتزایش دوز ایجتاد متی شتود عبارتنتد از           . هایی از این نتوع عارضته هستتند    

 اختلنه ژنتیکی

  :اثراه  دیررس

 رادیو درماتیت مزمن 

 

تل قستمت هتای مبت   . استت  ی و آتروفتی  عوارض رادیو درماتیت مزمن به صوره خشتکی پوستت ، کچلتی ، قرمتز    

بعتد از بهبتود در بختش هتای مبتتل از بتین رفتتن        . به تروما مقاومت چندانی نداشته و به آسانی دچار آسیب می شتود  

نیتز   B.C.Cشتایعترین ستريان پوستتی ناشتی از اشتعه استت امتا ستريان          S.CC  .رنم يبیعی پوست دیده می شود 

ز ستريان پوستتی ناشتی  از اشتعه بته تنهتایی نیتز        حتی اگر صدمه به پوست وجود نداشته باشد ، بترو . دیده می شود 

افتتزایش متتی یابتتد ن یعنتتی اشتتعه یتتونیزان بتته هتتر صتتوره باعتتث افتتزایش ستتريان پوستتت متتی شتتود حتتتی اگتتر ستتبب        

بتا ایتن وجتود پوستت جتزء اعضتای حستاس نستبت بته اشتعه           . رادیودرماتیت و یا آسیب مستقیم بته پوستت نشتده باشتد     



 

  .اشعه به پوست ، برای ایجاد عوارض پوستی نزم است  Gy10یونیزان نیست و تابیدن بیش از 

  :کاتاراکت در انسان

 

یتتک .سالهاستت رادیولوژیستتتها بته احتمتتال آستتیب دیتدگی عدستتی هتتای چشتم دراثتتر تتابش گیتتری واقتتف متی باشتتد          

يلعتاه و  ا-دز دریافتت شتده بته چشتم رستیده استت       کته بخشتی از  -با اشعه ایکس یا گاما بررسی بیماران معالجه شده

 .شواهدی را در مورد کاتاراکتزایی تشعشا در انسان فراهم آورد

یتک لکته،معمون واقتا     با افتالماستکو  قابتل مشتاهده استت و بته صتوره       ،کاتاراکت زود رس ناشی از تشعشا    

بتتا بتتزره شتتدن لکتته در ايتترار آن گرانتتول هتتای کوچتتک و واکوئتتل هتتا شتتکل متتی   .ظتتاهر متتی شتتوددر قطتتب پشتتتی 

تیرگتی هتای گرانتونرو واکتوئلی در ناحیته      .قطر تیرگی به چند میلیمتر می رسدبزرگتر و وسیعتر شدن لکه  گیرندبا

زیتر کپستولی جلویی،معمتتون در ناحیته پتتاپیلری ظتاهر متی شتتوند در ایتن مرحلتته اغلتب کاتاراکتت باحتتالتی ثابتت بتته          

گی دارد اگتر تیرگتی پیشترفت کنتد غیتر      سول پشتی محدود می شود که این وضعیت به دز دریتافتی بستت  پناحیه زیر ک

 . اختواصی شده و ازدیگرانواع کاتاراکت قابل تشخیص نیست

 

 

 درجه تیرگی

کم،تیرگتتی در ستتطحی کتته تتتاثیر چنتتدانی بتتر بینتتایی نتتدارد ثابتتت بتتاقی   کتتن استتت پتتس از تتتابش گیتتری از دزهتتای  مم

 .ی منجر میشودازدست دادن بینای  در دزهای بانتر تیرگی پیشرفت میکند تا به.بماند

درصتدآنان  53گری به چشمشان میرستد،فقط در حتدود  0/5گری تا3/3از بیماران پرتودرمانی شده،که مقادیر دز کم

درصتد آنتان    53گری فقتط   55/5تاگری 0/5گروه های با دزبانتر     برعکس در .ابدی تیرگی پیشرونده توسعه می

 .از تیرگی ثابت برخوردار بودند
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 دوره نهفته

ستال گتزارش شتده    25متاه تتا  0تحقیقاه،زمان تابش گیری وظهورتیرگی عدسی درانسان به يور متغیتری از  در    

ستتتتتال 9ه نهفتتتتتته متوستتتتتط رادریافتتتتتت کتتتتترده بودنتتتتتد،دور(راد055راد تتتتتتا355)gy3/5دربیمتتتتتارانی کتتتتته دز .استتتتتت

ستتال کتتاهش دوره نهفتتته متوستتط تاحتتدود چهار(راد5555راد تتتا055)گتتری11/5اگتتری تتتا  55/0بیندردوزبتتانتر.بتتود

 .این مورد ودیگر شواهد نشان میدهند که دوره نهفته با افزایش دز دریافتی کوتاهتر میشود. یافت

 .میباشد msv555حدود تابش گیری شغلی برای چشم ها حدود  

 .می باشد msv 55برای افرادعام جامعه

 کوتاهی عمر   

اشعه کوتاه می شود و پدیتده پیتری زود رس ایجتاد     در مطالعاه انجام شده دیده شده که يول عمر در اثر تابش    

 . البته بعضی از این کوتاهی عمر می تواند به علت ایجاد سريان در افراد اشعه دیده باشد . می گردد 

  

  : : تاثري پرتو بر سلول هاي جنسي تاثري پرتو بر سلول هاي جنسي 

:testisالف) 

را استپرماتوژنز  ( استپرماتوزوئید ) تا انتهتا ( اسپرماتوگوني ) تمام مراحل تكاملي سلول هاي جنسي مردانه از ابتدا 

 یفروسد كه این مراحل در لوله هاي سمینمي گوین

میمتون تقریبتا مشتابه استت      از آن جایي كه مراحل مختلف استپرماتوژنز در انستان و،  . شخص بال، انجام مي گیرد 

نز میمتون مطالعته   مرحلته متفتاوه در استپرماتوژ   Clermand  5و  Lebland بتراي اولتین بتار دو محقتق بته نتام هتاي       . 

تیمیدین رادیواكتیو اشخاص داويلب نشان دادند كته استپرماتوژنز در انستان نیتز      نمودند و متعاقب آن با به كار بردن

 در. مانندمیمون مي باشد با این تفاوه كه مراحل رسیدگي از نظر مده زمان متفاوه است

 مثال به عنوان. مقاوم تر است انسان اسپرماتوگوني از همه حساس ترو اسپرماتوزوئید نسبتًا 



 

كشتتته متتي شتتوند ولتتي ذخیتتره  راد بتته دستتتگاه تناستتلي مردانتته ستلول هتتا ي استتپرماتوگوني  055بتا یتتك تتتابش حتتدود   

ماه یا بیشتر يول متي كشتد تتا استپرماتوزوئید دیگتر دیتده        اسپرماتوزوئید از قبل وجود دارد و به این جهت حدود یك

راد بته بتان عقیمتي پایتدار بته       055اد در جنس م كر حالتت عقیمتي موقتت و دز    ر255به يور كلي دز حدود . نشود

 . وجودمي آورد

 :تخمدان ها ( ع 

مراحتتل رستتیدگي یتتا تكامتتل ستتلول هتتاي جنستتي زنانتته را اووژنتتز متتي نامنتتد كتته از ستتلولهاي اووگتتوني شتتروع و بتته   

لتي حستاس تتر هستتند چتون تعتداد ستلول        تخمدان ها از بیضه هتا دربرابتر پرتتو خی   . گامت جنسي زنانه ختم مي شود 

هاي زاینده آنها كمتر است و به خووص در اینها تقسیماه اولیه سلول هاي تناسلي زنانه در مرحلته جنینتي تتا هفتته     

راد بته تخمتدان هتا متي      255-055تتابش پرتتو بتا دز حتدود     . هاي اول پس از تولد صوره گرفته و خاتمه متي یابتد   

خانمهتا در ستنین نزدیتك یائستگي حساستتر هستتند       . را نسبت به سن در خانم ها ایجاد نماید تواند عقیمي موقت یا دائم

 . راد مي رسد  5355تا  5555به يوري كه در سنین پایین تر دز عقیمي به حدود 

 سندرم حاد اشعه 

انتدازه و   بلفاصله بعد از برخورد پرتو با قسمت هاي مختلف بدن ظاهر مي گردد و بتروز آن مربتوط استت بته       

نظربته ایتن كته عكتس العمتل پوستت بتدن در برابتر         . موقعیت ناحیه پرتو دیتده و نیتز میتزان و زمتان دز دریافتت شتده      

 : پرتو قابل رویت و مشخص است ل  ا به ذكرحالت هاي مختلف آن مي پردازیم 

 - Mild Erytema( : سرخي ملیم )-5

یم ایجاد مي گردد مانندسوختگي ناشتي از آفتتاع ایتن وضتا     در این حالت در ناحیه پرتو دیده پوست یك سرخي مل

روز مرتفتا متي شتود علتتش منبستط شتدن        2راد ایجتاد متي گتردد ودر متده حتدود       055بعد از برخورد دزي حدود 

 .ره هاي خوني محل پرتودیده و احتقان مي باشد 

  Wet dermatities(: مريوع درماتیت)-3

یتك   باشتد كته منجتر بته تولیتد وزیكتول میگتردد،این حالتت را متي تتوان بته           حالت التهاع و سرخي شتدید پوستت متي    

بازیتابي و  . راد ایجتاد متي گتردد     555تشتبیه كترد و در اثتر برختورد پرتتوي بتا دز بتاني         3سوختگي پوست درجه 

 .هفته يول دارد  0ترمیم در این حالت خیلي كند است وحدود 

 : اثرات روي عناصر خوني 

در خون مانند گلبولهتاي ستفید و پلکتهتا بتر حستب دز جت ع شتده عكتس العملهتاي متفتاوتي           عناصر مختلف موجود 

 کاهش گلبول سفید میتواند زمینه را جهت ابتل به عفونت مساعد کند.در مقابل پرتو دارند 

مقاومتت گلبولهتاي قرمتز ختون نستبت      .گري به بان شروع میشتود  5.35کاهش گلبولهاي سفید از دزهاي حدود     

چون يول عمر آنها از گلبولهاي سفید بیشتتر و تغییتر آنهتا در ختون کنتد تتر       ) پرتو بیشتر از گلبولهاي سفید است  به

حاصتل از  ( کم شتدن گلبولهتاي ستفید   ) ناشي از پرتوگیري ملیم تر از لوکوپني ( کاهش گلبول قرمز) ل ا آنمي (است

فتتتد و حالتتت  گتتري ممكتتن استتت اتفتتاق بی    5.5از کتتم شتتدن پلکتهتتاي ختتون در دزهتتاي بتتانتر     .پرتتتوگیري متتي باشتتد  

گتتري قطتتا کامتتل آن گتتزارش شتتده  0گتتري کتتاهش فعالیتتت مغتتز استتتخوان و در دز  3در دز .ختتونریزي پتتیش بیتتاورد
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 . است

 . راد مي باشد  055علئم زیر مربوط به پرتوي با دز حدود 

زختم  ) اولسترهاي  بعتد  و در روزهتاي  حدود چند ساعت بعد از پرتودیدگي سردرد ، استتفرار ، استهال ، تتب    : الف

 .كوچك در دهان و زخم گلو و كم شدن تدریجي وزن بدن( هاي جوش مانند 

بهبودي وضا ظاهر و از بتین رفتتنعلئم گفتته شتده قبلتي ،      : در عرض دومین هفته علئم زیر ظاهر مي گردد : ع

 كم شدن مداوم وزن با دامنه هاي متفاوه

بلي با شده بیشتر دوبتاره عتود متي كننتد و بتروز عقیمتي موقتت نیتز اضتافه متي           درعرض سومین هفته علئم ق: ج

شخص پرتو دیده اي كه در ستومین هفتته نیتز بته     .ثباه وزن علمت پیشرفت بیماري به يرر بهبودي است . گردد 

احتمتال متره و میتر دربرختورد     . تدریج وزنش كم مي شود در عرض چهتارمین هفتته بته احتمتال قتوي خواهتد مترد       

بته علتت   . مي باشد كه این دز را در انسان دز متوسط متره زا متي نامنتد    %  55را در حدود  055شعه اي با دز ا

افتتراد در مقابتتل متتره صتتد درصتتد نیستتت لتت ا بهتتترین نماینتتده  Median Lethal Dose ( LD 50 )ایتتن كتته مقاومتتت 

اقتداماتي كته بتراي نجتاه     . استت روز  25درصد به حساع مي آورند و زمتان آن معمتون    55حساسیت مره را در 

ایتتن گونتته بیمتتاران متتي تتتوان انجتتام داد جتتدا كتتردن بیمتتار و قتترار دادن آن در اتتتاق استتتریل استتت تتتا از ابتلبتته ستتایر    

تجویز دقیق آنتي بیوتیك و پیوند زدن مغز استتخوان در مراكتز بستیار دقیتق و مخوتوص      . بیماري ها در امان باشد 

وضعیت مریض اجتازه بدهتد مجتاز متي باشتد و ایتن عمتل بته عنتوان ریستك بتراي            پزشكي در صورتي كه موقعیت و

 . بهبودي بیماراست 

بان قرار گرفته چیتزي نیستت جتز ایتن كته در      براي درمان شخوي كه تحت تاثیر درزبنابراین كمك هاي اولیه     

ر درمتتان پرتودیتتدگي قتتدم بعتتدي د. استتتراحت مطلتتق قتترار داده شتتود و ایتتن استتتراحت ممكتتن استتت متتدتي يتتول بكشتتد  

بتته يتتوري كتته گفتتته شتتد در . حاصتتل از پرتتتو متتي باشتتد( از بتتین رفتتتن آع ستتلول هتتاي بتتدن ) جبتتران دهیدراتاستتیون 

دزهتتاي باناستتهال آبكتتي و گتتاه ختتوني بتته شتتخص دستتت متتي دهتتد كتته موجتتب كتتم شتتدن مایعتتاه بتتدن و بهتتم ختتوردن        

كه مخاط روده و معده ترمیم متي شتود درمتان و     هنگامي. الكترولیت هاي بدن كه خود باعث مره سریا مي گردد 

علئتم گفتته شتده فتوق در متورد      . مداواي كم آبي و عدم تعادل الكترولیتت هتاي بتدن ازمتره آنتي جلتوگیري متي كنتد         

بته يتور   . راد نیز صادق است تفاوه فقط در شده و زمان گستترش علئتم فتوق متي باشتد      055دزهاي بان و پایین 

مان علئم گفته شده بان به وجود مي آید با این تفاوه كه علئم در دوهفته متتوالي ظتاهر متي    راد ه 555مثال با دز 

، راد همتان علئتم    955- 055متي باشتد بترعکس پرتتوی بتا دز       5۱گردد با شده كم و احتمال مره در این حالت 

وم پتیش متي آیتد دز حتدود     در آختر هفتته د  %  555را با شده خیلي زیاد و فشرده ایجتادمي كنتد و متره بته احتمتال      

 . رادتشنج فراوان و مره آني پیش مي آورد55 555

ستتريان بتته وجتتود آمتتده بوستتیله . مهمتتترین عارضتته دراز متتده و دیتتررس اشتتعه یتتونیزان ایجتتاد ستتريان استتت      

بتتا انجتتام مطالعتتاه   . اشتتعه از ستتريان هتتایی کتته بتته يتتور معمتتول بتته وجتتود متتی آینتتد غیتتر قابتتل تشتتخیص استتت              

وژیک ثابت شده است افترادی کته در معترض اشتعه قترار گرفتته انتد بیشتتر از افتراد معمتولی دچتار ستريان             اپیدمیول



 

ستن فتترد  . مرحلتته نهفتگتی بتتین مواجهته اشتتعه  و ایجتاد ستتريان حتدود ده ستال یتتا بیشتتر يتتول متی کشتتد        . متی شتوند   

ایجتاد ستريان تیروئیتد بیشتتر      در ستن کتودکی احتمتال   . مواجهه دیده نیز عامل مهمی برای تغییر در این متده استت   

امتا بته نظتر متی     .در خانم هایی که کمتر از بیست سال سن دارنتد احتمتال بتروز ستريان برستت بیشتتر استت        . است 

. رسد هفتاد تا هشتاد درصد از متره هتای بته ختاير ستريان تحتت تتاثیر وضتعیت زنتدگی و عوامتل محیطتی باشتد             

  .جمله این عوامل مهم هستند  سیگار کشیدن ، مورر الکل و چگونگی تغ یه از

  انواع سرطان هاي ناشي از پرتوهاانواع سرطان هاي ناشي از پرتوها  

  لومسیلومسی

 

وقوع این بیماری در کودکی در مقایسته بتا ستنین بتانتر     . وقوع لوسمی در اثر تابش به شده وابسته به جنس است

بازمانتدگان  : استت دنیلی که شاهد بر تاثیر اشعه در ایجاد لوسمی است از منابا زیر بدستت آمتده   . خیلی زیادتر است

انتتتد، تتتابش گیریهتتای شتتتغلی ،    بمتتب اتمتتی در هیروشتتیما و ناکتتتازاکی ، بعضتتی بیمتتارانی کتته بتتتا اشتتعه درمتتان شتتده         

 . شود رادیوتراپی و تابش اشعه به لگن موجب افزایش وقوع لوسمی می

  .برابر زنان است 3تاثیر اشعه در ایجاد سريان خون در مردان 

 

 

 

  سرطان تیروئید  

 

توجه بته آنکته غتده تیروئیتد بستیار کوچتک استت، احتمتال وقتوع ایتن نتوع ستريان در اثتر تتابش پرتتو زیتادتر                  با  

برابتر متردان    3ستريان تیروئیتد در زنتان    . رسد که غده تیروئید نسبت به اشعه حستاس استت   و ل ا به نظر می. است

  .اند بیشتر است واقا شدهسالگی مورد تابش  35ریسک وقوع در زنان که قبل از سن . افتد اتفاق می

  سرطان استخوان 
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نقاشتان عمتدتًا زنتان جتوان شتاغل در کارخانته هتایی        . تومورهای استخوان در نقاشان اعداد بتا رادیتم مشتاهده شتد      

. بودند که اعتداد شتب نمتا در ستاعتها را بتا استتفاده از رنتم ختاص تهیته شتده بتا متواد رادیواکتیتو نقاشتی متی کردنتد                

در نتیجته  . سهای خود را در رنم فرو می بردند و برای دقت کارآن را با زبان نوک تیتز متی کردنتد    کارگران ، بر

، مقداری از رادیم بلعیده می شد که به دلیل تشابه موقعیت در جدول تنتاوبی عناصتر بتا کلستیم ، در استتخوانهای در      

در دهته هتای   . تومورهای استتخوانی شتد    باعث ایجاد α  علوه بر این تابش شدید اشعه. حال رشد ذخیره می گشت 

سابقه تومور استخوان در افراد دریافت کننده نمکهای رادیم به صوره تزریقتی بترای معالجته ستل      5825و  5835

 .یا اسپوندیولیت انکیلوزان مشاهده شد 

 سرطان پوست 

در بتدن استت    Dامین پوست بزرگترین عضو بدن و وظیفه آن ذخیره چربي، خنک نگهداشتن بتدن و ستاختن ویتت     

ستريان پوستت بیمتاري    . و بدن را از عفونت، نور، از دست رفتتن آع و ستایر مایعتاه و جراحتت حفاظتت متي کنتد       

اي تکثیتر و بته يریقتي از     گیرند و به يور نامنظم و فزاینتده  است که در آن سلولهاي بدخیم از بافت پوست نشاه مي

. العمل تدافعي و تهاجمي در سیستم ایمني بتدن شتوند   نکه موجب عکسکنند بدون ای سیستم ایمني دفاعي بدن عبور مي

سلول بر اثر اشعه ماوراي بنفش استت کته منجتر بته      DNAمهمترین عامل پیشتاز و مستعد سريان پوست، جهش در 

 . شود شروع تراریختي سلول و سرياني شدن آن مي

  آثارپرتوبررویان وجنینآثارپرتوبررویان وجنین

 

 

تشعشتا ، بجتز ستريان ، اثتر بتر جنتین در حتال رشتد و توستعه از نگرانیهتای           ( بتدنی  ) در میان آثتار ستوماتیک     

 . عمده می باشد 

  :آثار کلسیک به قرار زیر است 

  :آثار کشنده

آثار کشنده که به وسیله تشعشا قبل یا بلفاصله پتس از ننته گزینتی رویتان در دیتواره رحتم القتا متی شتود ن یتا                

سیار بانتر در مراحل توسعه و تکوین داخل رحمی به متره پتیش از تولتد یتا متره      آنکه با تابش گیری از دزهای ب

  .نوزاد در بدو تولد منجر می شود 

  :ناهنجاری ها

کتته از ویيگیهتتای اثتتر تشعشتتا بتتر رویتتان در دوره انتتدامزایی استتتن يتتی آن ستتاختمانهای بتتدن شتتکل متتی گیرنتتد و    



 

  .دام تابش دیده حایز اهمیت است بویيه در مراحل فعالیت زیاد تقسیم سلولی در ان

  :اختلل در رشد 

  .بدون بروز ناهنجاری فیزیکی در تمام مراحل توسعه به ویيه در اواخر دوره بارداری ایجاد می شود 

آهنتم دز نیتز مهتم     واهمیتت دز تشعشتا و مرحلته بتارداری استت       اصتلی و حتائز   عوامتل ازباید توجه داشت که    

از آثار آسیب شناختی در رویان به يتور قابتل ملحظته ای بتا کتاهش آهنتم دز کتاهش متی          زیرا بسیاری. می باشد 

 .یابنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد 

بایتتد توجتته داشتتت ناهنجتتاری هتتای متتادرزادی ، حتتتی بتتدون تتتابش گیتتری موتتنوعی و در حتتد دریافتتت شتتده از منتتابا    

 . يبیعی ، در تمام گونه های جانوری ایجاد می شود

میتتزان شتیوع نتتوزادان ناهنجتار بتته يتتور   . مارش ناهنجاریهتتا بستتگی دارد  میتزان بتتروز تتا حتتد زیتادی بتته زمتان شتت    

بعضتتی از ناهنجاریهتتا پتتس از تولتتد ناپدیتتد متتی شتتوند امتتا   . درصتتد استتت  1متوستتط بتترای انستتان در بتتدو تولتتد حتتدود  

 . بسیاری پس از مدتی ظاهر می گردند ن بنابراین در بدو تولد مورد شمارش قرار نمی گیرند 

هتتر گونتته . درصتتد  53کودکتتان بتته جتتای نتتوزادان شتتیوع کلتتی تقریبتتًا دو برابتتر استتت ، یعنتتی   در صتتوره بررستتی

سنجشی از تاثیر تشعشا در خووص القای آسیب در رحتم بایتد در مقایسته بتا ستطح يبیعتی ناهنجاریهتا در نتوزادان         

  .صوره پ یرد 

 

  تابش گیری از تشعشع پزشکی  

متتی از زمتتان متتورفی و ی از اشتتعه ایکتتس در يتتی زنتتدگی داختتل رح رابطتته ای بتتین میکروستتفالی و تتتابش گیتتر    

متوارد  . شتناخته شتده بتود    هتا را بته ایتن موضتوع جلتب کردنتد ،       توجته  5838که برای اولین بار در سال گلدشتاین ، 

 .  ندبسیار کم و دز دریافت شده اگر چه بیشتر در محدوده درمانی بودند از میزان مشخوی برخوردار نیست

میکروستتفالی ، عقتتب مانتتدگی ذهنتتی و نقتتایص گونتتاگونی از جملتته استتپینا بیفتتودا ، پاچمتتاقی دو يرفتته ،    عتتلوه بتتر 

نقایص استخوانی شدن صوره ، بدشکلیهای اندامهای فوقانی ، هیدروسفالی و کوری در بدو تولتد نیتز گتزارش شتده     

 . پرداخت ن به بررسی باردار ، دکابا برای مواردی از تابش گیری لگن با اشعه ایکس در زنان. است 

 

نتایج بررسی سرطاهنای دوران کودکی در نتایج بررسی سرطاهنای دوران کودکی در 

  آکسفورد آکسفورد 

سالگی و تابش گیری داخل رحمی از اشعه ایکس  45مبین رابطه ای بین مخاطره سرطان بویژه لوسمی تا سن   _به وسیله استوارت و نیل منتشر شد  4151که در دهه 

 . نفر تابش گیری اشعه ایکس در رح  داشتند  4414های دوران کودکی مردند ، کودکی که از لوسمی با سرطان 4.11از . تشخیص است 

نفر پیش از تولد تابش   22فقط   _که در آنان سريان دوران کودکی توسعه نیافت   _از گروه شاهد معادل 

 . کودکان تابش دیده ، دزی معادل یک تا پنج فیلم رادیوگرافی دریافت کردند . گیری داشتند 

دیگری که در نیوانگلند به وسیله مک ماهون انجام شد نیز رابطه ای را بین تابش گیری از اشعه ایکس  مطالعه
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 . د د و سريان دوران کودکی نشان می دهپیش از تول

هیچ کس در خووص وجود رابطه ای بین تابش . این موضوع مدتهای مدیدی مورد بحث دانشمندان بوده است 

ران کودکی مشکوک نیست اما صحبت بر سر آن است که آیا تشعشا یک عامل گیری داخل رحمی و سريان دو

 ستعد به سريان را انتخاع می کند ایجاد کننده است ، یا آنکه گروه خاصی از کودکان م

، دال و ویک فورد ضمن جمتا بنتدی تمتام شتواهد موافتق یتا مختالف ایتن متورد           5882در یک مقاله دقیق در سال 

 :سیدند به نتیجه گیری زیر ر

تتتابش گیتری جنتتین در رحتم بتتا دز کتم ، بتتویيه در سته ماهتته آختر موجتتب افتزایش مختتايره بتتدخیمیهای دوران           

 .کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتودکی متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتود  

درصتتد  5 بتته افتتزایش مختتايره ستتريان دوران کتتودکی بتته میتتزان    یتتک آزمتتون اشتتعه ایکتتس در دوران بتتارداری ، 

 .بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتیش از ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتريان خودبختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتود منجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتود    

  .مخايره را افزایش می دهد (  mGy 10 )rad 1ايرار دزهای تشعشعی  

  .درصد به ازای هر گری می باشد  1مخايره مطلق اضافی حدود  

    تابش گیری شغلی زنانتابش گیری شغلی زنان

میلتی ستیوره   5 )حد دز مجاز تابیده به جنین يی کل دوره بارداری بته علتت تتابش گیتری شتغلی متادر نبایتد از           

 .نباشتتتتتد (  رم55/5 میلتتتتتی ستتتتتیوره یتتتتتا 5/ 5)ماهانتتتتته متجتتتتتاوز ازتجتتتتتاوز کنتتتتتد و تتتتتتابش گیتتتتتری  ( رم5/5یتتتتتا

بته محتض مشتخص شتدن بتارداری ،      . مورد فوق توصیه شورای ملی حافظت رادیولوژیکی و انتدازه گیتری هاستت    

مواحبه پرتوکار بتا مستلول ایمنتی تشعشتا یتا رئتیس کمیتته ایمنتی تشعشتا بترای توتمیم گیتری در خوتوص تغییتر               

 . غلهای معدودی با احتمال تابش گیری از تشعشا برنامه ریزی نشده وجود دارد ش. وظایف او ضروری است 

اگر چه میزان تابش در اینگونه شغلها برای پرتوکار بتیش از حتد مجتاز نیستت امتا بته تتابش گیتری بتیش از حتد               

ی پتیش فرضتی   بتر مبنتا  ( رم5/5میلتی ستیوره یتا   5 )حد . مجاز پیشنهاد شده برای کودک متولد نشده منجر می شود 

استتت کتته در آن کتتودک متولتتد نشتتده بتته ایجتتاد نقوتتهای متتادرزادی یتتا افتتزایش مختتايره لوستتمی حستتاس استتت و بتتا          

عملکرد شغلی مادر تضتمین نمتی شتود ن اگتر چته ممکتن استت ارائته مراقبتهتای بهداشتتی در ایتن دوره تتابش گیتری              

 .جنین را تا حد قابل قبول کاهش دهد 

  رداریبیمار باردار یا مستعد با

بیشتتتر رادیولوژیستتتها يتتی دوران کتتار ختتود بتتا بیمتتارانی روبتترو متتی شتتوند کتته در متتی یابنتتد در گ شتتته هنگتتام         

 .بتتتتتتتتارداری تحتتتتتتتتت آزمونهتتتتتتتتایی بتتتتتتتتا اشتتتتتتتتعه ایکتتتتتتتتس در ناحیتتتتتتتته شتتتتتتتتکم و لگتتتتتتتتن قتتتتتتتترار گرفتتتتتتتتته انتتتتتتتتد            

پتیش از  . اق نیفتتد  تنها راه حل کامًل رضایت بختش ایتن مستأله در وهلته اول آن استت کته هرگتز چنتین وضتعیتی اتفت          

انجتتام هتتر آزمتتون رادیولتتوژی بایتتد در متتورد بتتاردار بتتودن یتتا نبتتودن بیمتتار پرستتش شتتود ن در متتواردی کتته آزمونهتتا     

مستلزم ارائه دزهتای زیتاد تشعشتا بته ناحیته لگتن استت انجتام دادن آزمتایش حتاملگی پتیش از پرتونگتاری ضتروری              

قیق ، هنتوز متواردی وجتود دارنتد کته گتاهی بته دلیتل فوریتت          علی رغم برنامه ریزی ها و پیش گیری های د  .است 



 

پزشکی یا رخداد سانحه غیر مترقبه ، یک رویان در حال رشد تحت تابش دزهای قابتل ملحظته در حتد چنتد ستانتی      

گتاهی اوقتاه مشتوره بتا یتک      . اولین گام ، تخمتین دز دریتافتی رویتان استت     . یا بیشتر قرار می گیرد ( راد ) گری 

زیتتک بهداشتتت مجتترع مفیتتد استتت تتتا بتتا شتتبیه ستتازی وضتتعیت بتتا استتتفاده از فتتانتوم انتتدازه گیتتری هتتای    متخوتتص فی

درصد جمعیت انسانی روی متی دهتد و غیتر ممکتن استت بتتوان یتک ناهنجتاری مشتخص را           55تا  1مادرزادی در 

  .به دز کم تشعشا دریافتی رویان یا جنین نسبت داد 

احتمال یک ناهنجاری را افزایش می دهد و این افتزایش تتابعی از دز استت     در نهایت می توان گفت که تشعشا    

اشاره می شود که دریافتت ایتن دز بته وستیله رویتان یتا جنتین در حتال رشتد در          (گری 5/5راد یا55  (اغلب به رقم . 

ی شتود  سن حساس بارداری به ایجاد ناهنجاریهای مادرزادی از جمله کاهش قطر سر و عقب ماندگی ذهنی منجتر مت  

این دوره ، روز دهم تا هفته بیست و ششتم بتارداری را شتامل متی     . و مهمتر از آن باید سقط درمانی صوره پ یرد 

  .شود

 

  :مبنای این توصیه به قرار زیر است 

 

 

 ژاپن نوزادبدنیاآمده پس ازبمباران

ر از یتتک دز آستتتانه داده هتتای حاصتتل از ژاپتتن در خوتتوص عقتتب مانتتدگی ذهنتتی شتتدید را متتی تتتوان برختتوردا       

انتدازه گیتری شتده     IQدر همان حتال ، کتاهش   . تفسیر کرد که مکانیزم اثر تشعشا با این نتیجه گیری همخوانی دارد 

تعمتیم داده شتود قابتل انتدازه گیتری      Gy 1/0 ( rad 10  )، اگتر بته يتور خطتی بته      Gy 1 ( rad 100  )بتا تتابش گیتری    

اگتر ایتن مقتدار دز يتی     . موافق نیستند و نقطته قطتا بته وضتوح مشتخص نیستت       البته همه با این دیدگاه .نخواهد بود 

دوره حستتاس داده شتتود ، متتی تتتوان بتتا مشتتوره پزشتتک مربويتته ، بیمتتار و ختتانواده وی محتايانتته خاتمتته دادن بتته       

  .بارداری را مدنظر قرار داد 

  :ل عبارتند از عواملی وجود دارند که باید در رابطه با دز در نظر گرفته شوند ، این عوام

 مخايره بارداری برای مادر 

  احتمال بارداری های آینده

 حد انتظار والدین برای خواستن فرزند 
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 در مورد داشتن فرزند معلول والدین وضعیت روحی 

  اثراه پرتو بر جنین

  :اثر پرتو بر جنین بستگی به مرحله رشد جنین دارد 

تخم لقاء یافته حساسیت بانیی به پرتتوگیری دارنتدودر اثتر تابشتگیری      در دو هفته اول بارداری گرچه سلولهای   

  .بان سقط میشود ولی بعلت عدم تمایز سلولی در دوزهای کمتر از سقط جنین با سلمت می تواند ادامه حیاه دهد

يتتی هفتتته ستتوم تتتا هشتتتم بتتارداری ستتقط ناشتتی از پرتتتوگیری گرچتته کمتتتر میشتتود ولتتی بتته علتتت شتتکل گیتتری             

دامهای حیاتی در دوران پرتوگیری جنین بسیار خطرنتاک بتوده وممکتن استت باعتث بتروز ناهنجاریهتای در جنتین         ان

  .ل ا این دوران را دوره بحرانی از نظر پرتوگیری جنین می نامند  ........(.اسپاینابیفیدا -اننسفالی) شود

ین افتزایش متی یابدگرچته بعلتت شتکل گیتری       از هفته هشتم تا پایان بارداری بتا افتزایش ستن مقاومتت پرتتوی جنت         

بطتور کلتی در سته ماهته اول بتارداری حساستیت پرتتوی          .اعضتای تناستلی بتروز ناهنجتاری همچنتان مطترح استت        

  .جنین بسیار بانست

در مواردیکه بارداری قطعی است آزمونهای رادیولوژیک بایستتی بته متوارد اورژانستی وحیتاتی منحوتر شتود           

پرتونگتاری زنتان در ستنین بتاروری در ناحیته تناستلی بته ده روز اول           (.شیلد مناستب -یک مطلوعتکن-دوز حد اقل)

  (.دوره امن)پریود ماهانه که احتمال بارداری صفر است موکول شود

 

  

  حفاظت کارکنان پرتوکارحفاظت کارکنان پرتوکار

اشتته  فقط افرادی که حضور آنها برای کمک بته بیمتار ضتروری استت و یتا بترای مقاصتد آموزشتی بایتد حضتور د          

 .باشند می توانند در هنگام پرتودهی در اتاق حضور داشته باشند

 .حفا  های  متحرک یا قابل تنظیم یا ثابت باید در  محل حضور کارکنان در حین پرتودهی وجود داشته باشد

 



 

 پرتونگاری معمولی

رل شتده استت کته پرتتو     روش هایی اتخاذ گردد تاايمینان حاصل شود که آهنم دز در اتاق کنترل به گونته ای کنتت  

این امر معموًن با حفا  گ اری اتتاق کنتترل امکتان    . گیری شغلی به میزان قابل ملحظه ای  از حدود دز کمتر است

 .پ یر است

 35کارکنانی که با دستگاههای ایکس قابل حمل و متحرک کار می کنند بایتد از روپتوش ستربی كته حتداقل معتادل       

روپتوش هتا ودستتكش هتای ستربي اضتافی بایتد همیشته بترای دستتگاههای ایکتس            .ینتد میلي مترسرع باشتد استتفاده نما  

قابتتل حمتتل و متحتترک در دستتترس باشتتد تتتا در متتواقعی کتته نیتتاز هستتت بیمتتار ثابتتت نگتته داشتتته شتتود یتتا بتته هتتر علتتت   

 .دیگری که بیمار نیاز به همراه دارد مورد استفاده قرار گیرد

 

  ف ورسکپی

 

جاوره بیمار در هنگام فلورسکپی قرار گیرنتد بایتد تتا آنجتایی کته منطقتًا شتدنی استت         کارکنانی که نزم است در م

 .در مقابل پرتوهای پراکنده محافظت شوند

 .فلوروسکپیست و هیچ شخص دیگری نباید در مقابل پرتوهای اولیه و تضعیف نشده قرار گیرند

ایتن امتر   . دوره  تخووی ویيه گ رانتده انتد   فلورسکپی فقط باید توسط افرادی انجام پ یرد که در زمینه این روش

 .هم در مورد دستگاههای فلورسکپی ثابت هم متحر  باید رعایت گردد

فلوروسکپیست یا هر فرد دیگری که باید هنگام پرتودهی در اتاق فلورسکپی حضتور داشتته باشتد بایتد از روپتوش      

 .ع باشد استفاده نمایندمیلی متر سر 5/5میلی متر و ترجیحًا  35/5سربی که حداقل معادل 

افرادی که نزم است در هنگام پرتودهی در اتتاق فلورستکپی حضتور داشتته باشتند نبایتد بتیش از مقتداری کته نزم          

 .است به بیمار نزدیک گردند

بتترای افتترادی کتته ممکتتن استتت از قستتمت هتتای پشتتت و یتتا بغلتتی بدنشتتان پرتوهتتای پراکنتتده دریافتتت نماینتتد بایتتد از      

 .دو يرفه استفاده نمود روپوش های سربی

در صوره امکان باید فلوروسکپیستی کته نزم استت بتا دستت جهتت معاینته بیمتار را لمتس نمایتد بایتد از دستتکش            

 .میلی متر سرع باشد استفاده نماید 5/5سربی که حداقل معادل 
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رادی در کنتار بیمتار   در مواقعی کته مقتدار پرتوهتای پراکنتده زیتاد استت ماننتد آنيیتو گرافتی قلبتی کته نزم استت افت             

قتترار گیرنتتد در صتتورتی کتته نتتتوان از  حفتتا  ثابتتت دیگتتری استتتفاده کتترد متتی تواننتتد از عینتتک هتتای ستتربی و حفتتا   

 .تیروئید استفاده کنند

 :حفاظت  افرادی که بیمار یا دریافت کننده توویر را نگه می دارند

ی یا نمل اشتعه ایکتس را در هنگتام پرتتودهی     هیچ شخوی نباید بیمار، کاست فیلم و یا سایر وسایل توویربردار

نگه دارد  مگر آنکه هیچ روش دیگتری بترای بته دستت آوردن توتویری کته از نظتر تشتخیص ستودمند باشتد وجتود            

 .نداشته باشد

 

 

 سی تی اسکن

فاکتورهتای تکنیکتتی در ستتی تتتی استتکن کتته متتی تواننتتد در دز بیمتار  متتلثر باشتتند بایتتد بتته نحتتوی انتختتاع شتتوند کتته    

 :بویيه. یت مورد نیاز تواویر تشخیوی را با کمترین دز تابش بیمار بدست دهندکیف

 .برای هر برش باید با توجه به کیفیت تواویر مورد نیاز کمترین باشد mAsمقدار 

 .ضخامت برش باید با توجه به بافت تحت توویربرداری، بیشترین پهنا را داشته باشد

تی اسکن که می توانند در دز بیمار متلثر باشتند بایتد بته نحتوی انتختاع       افزایش فاکتورهای تکنیکی در روش سی 

بتویيه حرکتت تختت بایتد     . شوند که کیفیت متورد نیتاز توتاویر تشخیوتی را بتا کمتترین دز تتابش بیمتار بدستت دهنتد          

 .بزرگتر یا برابر با پهنای برش باشد

بتتویيه بتترای بیمتتارانی کتته احتمتتال انجتتام  توجتته ویتتيه ای بایتتد بتترای بتته حتتداقل رستتاندن پرتتتوگیری چشتتم هتتا بشتتود،  

 .آزمایش  های پرتوی متعدد وجود دارد

زاویه دادن به گانتری در خلل توویربرداری از سر می تواند با توجه به نیازهتای کلینیکتی روش متورد استتفاده     

 .به نحوی انجام شود که نتیجه آن کاهش دز لنز چشم باشد

 مامو گرافی

موگرافی که می توانند در دز بیمتار متلثر باشتند بایتد بته نحتوی انتختاع شتوند کته کیفیتت           فاکتورهای تکنیکی در ما

 :مورد نیاز تواویر تشخیوی را با کمترین دز تابش بیمار ایجاد نمایند بویيه

 .اسکرین استفاده شود –باید از دستگاههای ماموگرافی مجهز به فیلم 

 .ای ماموگرافی استفاده شوداسکرین  های ویيه يراحی شده بر –باید از فیلم 

 .باید از دستگاه پروسسور مخووص بهینه شده برای فیلم های ماموگرافی استفاده شود

 .در کلیه روش های ماموگرافی باید از کمپرسور استفاده شود

به منظور جلوگیری از افزایش غیر ضروری پرتوگیری بیمتار، بتا استتفاده از میلتی آمپتر بته مقتدار کتافی بتان متی           

 .توان زمان پرتودهی را به حداقل رساند



 

گریتد بایتد بطتور ویتيه     . درمواردی که نیاز بته بهینته نمتودن کیفیتت توتویر استت متی تتوان از گریتد استتفاده نمتود           

 .برای  ماموگرافی يراحی شده باشد، و یک گرید متحرک باشد

  

  

  

  موانع حفاظتی استانداردموانع حفاظتی استاندارد

 حفا  در برابر پرتوهای اولیه( الف

 .باشند %55میلی متر سرع باخطای قابل قبول  3اظتی در برابر  پرتوهای اولیه باید حداقل معادل موانا حف

 .سانتی متر بزرگتر از اندازه میدان تابشی باشد 25موانا حفاظتی در برابر پرتوهای اولیه باید از هر يرر 

متاده بکتار گرفتته شتده      . محاستبه و اجترا شتده باشتد     معادل سربی که توضیح داده شد باید بترای حتداکثر کیلتو ولتتاژ    

 .برای حفا  سازی دارای ساختار کامًل یکنواخت باشد

 حفا  در برابر پرتوهای ثانویه( ع

  %55میلتتی متتتر ستترع بتتا خطتتای قابتتل قبتتول    5موانتتا حفتتاظتی در برابتتر پرتوهتتای ثانویتته بایتتد حتتداقل معتتادل    

 .باشند

متاده بکتار گرفتته شتده     . یح داده شد باید بترای حتداکثر کیلتو ولتتاژ محاستبه و اجترا شتده باشتد        معادل سربی که توض

 .برای  حفا  سازی دارای ساختار کامًل یکنواخت باشد

میلتی متتر کته     8برای  اتاق های ماموگرافی مانا نزم در برابر  پرتوهای ثانویه نباید از دو نیه گچ به ضتخامت  

همچنتین درع اتتاق بایتد دارای ستاختاری تتو  پتر بتوده یتا         . ده شده و یا معادل آن کمتتر باشتد  بر دو يرر دیوار  کشی

 .میلی متر گچ کمتر نباشد 59معادل 

میلیمتتر آلومینیتوم نبایتد      3برای دستتگاههای  متاموگرافی متحترک متانا نزم در برابتر پرتوهتای ثانویته از معتادل         

 .کمتر باشد

 ایکس استانداردهای حفاظ اتاق  اشعه

د رمجاور اتاق کنترل تمام اتاق های اشتعه ایکتس در صتوره امکتان بایتد یتک پتلک وجتود داشتته باشتد بنحویکته            

مشخواه حفا  ها شامل ابعتاد، جتنس و معتادل سترع متواد بکتار رفتته در دیوارهتای اتتاق و موانتا حفتاظتی، اتتاق             

 .کنترل و پنجره بر روی آن ذکر شده باشد

دیوارهتا و موانتا حفتاظتی مربتوط بته اتتاق اشتعه ایکتس بایتد منطبتق بتا ضتوابط حفتا  در              تمام سقف ها، کف ها و 

برابر  پرتوهای ثانویه باشندو هر سقف، کف دیوار و یا قسمتی از آنها که در مقابتل پرتوهتای اولیته قترار متی گیترد       

 .باید برای ساخت آنها ضوابط مربوط به حفا  در برابر پرتودهی اولیه را  لحا  نمود
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 :وقتی که یک دیوار بین دو اتاق اشعه ایکس مشترک باشد

 .باید ضوابط مانا ثانویه را برآورد نماید

اگر دیوار نسبت به هر دستگاه بعنوان مانا اولیه باشد باید ضوابط مربوط به مانا اولیه نسبت بته همتان دستتگاه یتا     

 .در صوره کارکرد همزمان نسبت به دودستگاه برآورد گردد

همچنتین بایتد پنجتره ای کته معتادل      . ک مانا ثانویه در قسمت میز کنتترل بترای حفاظتت اپراتتور ستاخته شتود      باید ی

 . سرع آن برابر مانا ثانویه است برای رؤیت بیمار وجود داشته است

در بعضی از مواقا که بار کاری دستتگاه پتایین استت و موقعیتت اپراتتور نستبت بته دستتگاه خیلتی دور استت           : نكته

 .میتواند با نظاره و مشوره مس ول فیزیک بهداشت و تأیید واحد قانونی مقدار کمتری  در نظر گرفته شودحفا  

 جنس موانع حفاظتی

 موانا حفاظتی در برابر پرتوهای اولیه(الف 

 :یک مانا اولیه مورد قبول میتواند یکی از موارد زیر باشد

اند بین دو ورقه چوع و یتا زیتر یتک نیته گتچ یتا پشتت        ورقه سربی فوق می تو. میلیمتر 3ورقه سربی با ضخامت

 . یک نیه تزئینی قرار گیرد

 555بتتتون، بلتتوک بتتتونی تتتوپر و یتتا بلتتوک بتتتونی کتته بتتا شتتن و ماستته و متتله پتتر شتتده باشتتد و ضتتخامت آنهتتا از     

 .میلیمتر کمتر نباشد

 .میلیمتر کمتر نباشد 555بلوکهای آجری دو نیه که ضخامت آها از 

 .میلیمتر %3میلیمتر سرع با خطای  3یواری با ضخامت معادل هر جنس د

 موانا  حفاظتی در برابر پرتوهای ثانویه(ع

 .یک مانا ثانویه مورد قبول در رادیو گرافی معمولی می تواند یکی از موارد زیر باشد

 هر مانا اولیه

 میلیمتر 5ورقه سربی با ضخامت 

میلیمتتر   5بلتوک بتتونی کته بتا شتن و ماسته و متله پتر کته حتداقل ضتخامت معتادل              موالح ساختمانی مانند بتون،

 .میلیمتر را داشته باشد %3سرع با خطای 

 .میلیمتر سرع5 %3شیشه سربی با حداقل ضخامت معادل 

 ر ضخامت داردسانتی مت 55بطور معمول شیشه فوق حداقل )شیشه مسطح معادل حداقل یک میلیمتر سرع 



 

  

  

حفاظت افرادي که بیمار یا دریافت کننده حفاظت افرادي که بیمار یا دریافت کننده 

  ::تصویر را نگه مي دارندتصویر را نگه مي دارند

هتتیچ شخوتتي نبایتتد بیمتتار، کاستتت فتتیلم و یتتا ستتایر وستتایل توتتویربرداري یتتا نمتتل اشتتعه ایكتتس را در هنگتتام    -5 

 پرتودهي نگه دارد 

 .د باشد وجود نداشته باشدمگر آنكه هیچ روش دیگري براي بدست آوردن توویري که از نظر تشخیص سودمن

نگه داشتن بیمار و کاست فیلم در هنگام پرتودهي بایتد توستط همتراه بیمتار انجتام شتود در صتورتیكه ایتن امتر           - 3

  قابل حوول نبود 

توسط کارآکنان غیر پرتوکار و یا کارکنان پرتوآار بوتوره داويلتب صتوره پت یرد توصتیه متي گتردد کته افتراد          

 غیرپرتوکار به نوبت 

ستال نیتز    59براي این کار انتخاع شوند و نباید همیشه از یك نفر استتفاده نمتود ازختانم هتاي بتاردار و افتراد زیتر        

 .نباید استفاده کرد

هتتر کستتي کتته در هنگتتام پرتتتودهي بیمتتار و یتتا کاستتت فتتیلم را نگتته متتي دارد بایتتد روپتتوش ستتربي بپوشتتد و در      - 2

 مواقعي که عملي است

هیچ قسمتي از بدن این افتراد نبایتد در مقابتل پرتوهتاي اولیته قترار گیترد        . یز استفاده گردد باید از دستكش سربي ن 

 حتي اگر با 

 .لباسهاي حفاظتي نیز پوشیده شده باشد

میلتي متتر    5کارکناني که بتا دستتگاههاي ایكتس قابتل حمتل و متحتر  کتار متي کننتد بایتد از روپتوش ستربي کته             - 0

  سرع باشد استفاده 

باید همیشه بتراي دستتگاههاي ایكتس قابتل حمتل و      35حداقل معادل / وشها و دستكش هاي سربي اضافه روپ. نمایند

متحر  دردسترس باشد تا در مواقعي که نیازهست بیمار ثابت نگه داشته شود یا به هر علت دیگري کته بیمتار نیتاز    

 به همراه دارد مورد 

 .استفاده قرار گیرد

  

ني باروري قرار ني باروري قرار پرتودهي به خامن هایي که در سنپرتودهي به خامن هایي که در سن

  دارنددارند

بایتتتد از انجتتتام رادیتتتوگرافي هتتتاي تشخیوتتتي خووصتتتًا رادیتتتوگرافي از ناحیتتته لگتتتن ختتتانم هتتتایي کتتته احتمتتتال    - 5
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 بارداربودن آنها وجود دارد 

 .خودداري بعمل آید مگر در که یك فوریت پزشكي براي فرد باردار وجود داشته باشد

دقیتتق عتتاده ماهیانتته ختتود را فرامتتوش کتترده باشتتد یتتا متتدتي       در صتتوره امكتتان بایتتد چنانچتته ختتانمي تتتاریخ     - 3

 اززمان مقرر عاده 

 .ماهیانه اش دیرکرد داشته باشد حامله محسوع گردد

بتته منظتتور کتتاهش پرتتتوگیري ناخواستتته جنتتین، بایتتد تابلوهتتاي هشتتداردهنده اي بتتا مضتتمون جمتتله زیتتر در          - 2

 محدوده بخش رادیولوژي 

 .نوب گردد( مثل رختكن)

 «احتمال مي دهید که حامله هستید قبل از عكسبرداري پرتو کار را مطلا نمائید  اگر» 

بر استاس آنچته گفتته شتد چنانچته بیمتاري، پرتوکتار را از بتارداري ختود مطلتا نمایتد، بایتد پرتتوکر موضتوع رابته                

 ايلع رادیولوژیست 

تشخیوتتي و یتتا بتته تتتأخیر   برستتاند تتتا ایشتتان در خوتتوص انجتتام رادیتتوگرافي یتتا انتختتاع روش  ( متخوتتص بختتش)

 انداختن رادیوگرافي 

 گیري نمایدتومیم 

  حفاظت در رادیولوژیحفاظت در رادیولوژی

 چقدر است   CXRمیزان رادیاسیون یك 

 است     CXRسیوره و چند برابر  حدود چند میلي  CTدوز ملثر 

 (هر چند سال یک سی تی اسکن )فاصله بین دو سی تی اسکن شکم باید چقدر باشد  

 ادیوگرافی لگن باید چقدر باشد  فاصله بین دو ر

 می توان برای بیمار تجویز کرد   Chest x rayسالی چند 

 فاصله بررسی های باریمی باید چقدر باشد  

 (پرتودهی)واحدهاي رادیاسیون 

اثتتر )رنتتتگن ، واحتتد دوز جتت بي آن راد یتتا گتتري، واحتتد دوز متتلثر آن   Xواحتتد تتتابش اشتتعه 

بترای  . نیتز رم یتا ستیوره استت    ( میزان ریسک برای یتک فترد  )معادل دوز موثر  رم یا سیوره، و واحد( بیولوژیك

تتابش یتا   )تعتداد کلمتاتی کته فترد ستخنران بیتان متی کنتد         : درک بهتر آن مثال، ستخنران و شتنونده را در نظتر بگیریتد    

دوز )همتد  ، میزانتی کته فترد متی ف    (ورودی یتا راد  -دوز جت بی ستطحی  )، تعداد کلماتی که شنونده می شتنود  (رونتگن

و میزانی کته تغییتر در رفتتار فترد ایجتاد متی       ( دوز موثر)، میزانی که احساساه فرد را بر می انگیزد (ج بی یا راد

معادل دوز متلثر نیتز بتر حستب رم یتا ستیوره بیتانگر میتزان ریستك اشتعه بتراي تمتام بتدن              (. معادل دوز موثر)کند 

، در نستج نترم یتك     Xیتك رونتتگن اشتعه    . عي اشتعه متي باشتند   بیان كننده اثر موضت ( دوز موثر)است، ولی راد و رم 

در آن ارگتتان و یتتک رم ریستتک بتترای   ( DNAاثتتر بتتر  )راد انتترژي گرمتتایي در آن ارگتتان و یتتك رم اثتتر بیولوژیتتك    



 

 . انسان ایجاد مي كند

 سیوره میلي 55= گري  میلي 55= رنتگن  5= رم  5= راد  5

 . شود برابر بیشتر و برآورد مي 5تر و براي افراد مسن تا حداقل معادل دوز موثر در ايفال تا دو برابر كم

ستتیوره  میلتتي 0هتتای هستتته ای کتته رادیوازوتتتو  از يریتتق ادرار دفتتا متتی شتتود، دوز تخمتتدانی حتتدود      در استتکن

 . است

 .دوز رادیاسیون های متوالی جما شونده است. مکرر منجر به کاهش دوز کمک می کند Voidingهیدراسیون و 

 میزان پرتودهی= زمان پرتودهی × (  ولتاژ)انرژي فوتونها × ( میلی آمپر)د فوتونها تعدا

Chest x ray: 0.01 - 0.1  ×120  ×500  

CT scan: 1-4 535 × × 500  

در جتتداول مختلتتف ذکتتر شتتده  ( ای روز دوز زمینتته 55روز تتتا  2معتتادل )ستتیوره  میلتتي 5.5تتتا  30/5دوز متتلثر  

 . سیوره را ذکر می کنند میلي 5.50ه در ایران و سایر تحقیقاه حدود است و تحقیقاه انجام شد

 عوارض اشعه 

، ریه و پوستت، آع مرواریتد چشتمی و    (لوسمی)در ایجاد سريان های پستان، گوارش،تیروئید، خون  Xاثر اشعه 

افتتزایش  متتورد 055پتتس از بمبتتاران هتتای اتمتتی هیروشتتیما و نازکتتازاکی،     . نقتتایص ژنتیکتتی اثبتتاه شتتده متتی باشتتد    

هزار نفر مشاهده شتد ولتی هتیچ افتزایش بیمتاری ژنیتکتی در فرزنتدان افتراد در معترض تتابش            555سريان در هر 

 . مشاهده نشد

 : حداکثر دوز مجاز توصیه شده برای اقدامات رادیولوژی تشخیصی

ICRP  :5 سیوره در سال  میلي 5در صوره نیاز تا  -سیوره در سال  میلي 

 NCRP : سیوره در سال  میلي 5مکرر و با فاصله  -سیوره در سال  يمیل 5یکجا 

USNRC  :5 سیوره در سال میلي 

سیوره در سال حداكثر دوز مجتاز استت یعنتي بتا ايلعتاه كنتوني، انتظتار نمتي رود كته ایتن دوز            میلي 1توصیه 

عمتل ستطح تشعشتا    در . كنتد  ایجاد اسیب قابل ملحظه بتدني در یتك شتخص در هتیچ زمتاني در دوران زنتدگیش نمتي       

 . باید در پایینترین حد ممكن نگاه داشته شود و ما نباید فكر كنیم كه دوز مجاز كامل بي خطر است

 

 

 

 میزان دوز

( 55/5حتدود  ) 559/5روزی = ای دوز زمینته )سیوره از يبیعتت اشتعه دریافتت متی کنتد       میلي 2یک فرد ساننه 

 (. سیوره میلي

 سیوره میلي 30/5 -5.5حدود  CXRپرتودهی یک 

 سیوره  میلي 5.3پرتودهی یک رادیوگرافی لگن حدود 
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 سیور میلي 0.0حدود  IVPیا یک  UPGIپرتودهی یک رادیوگرافی 

 سیوره میلي 8اسکن ریه یا شکم  CTپرتودهی یک باریم انما یا یک 

 . میکروسیوره در ساعت پرتودهی دارد 5.555اینچ  5آیا می دانید یک تلویزیون 

 سیوره پرتودهی دارد  از کلیه  سه میلي DTPAید یک اسکن هسته ای آیا می دان

 !اسکن درخواست شده در ایران نرمال است CT%  85آیا می دانید بیش از 

 : توصیه نهایی در مورد استفاده از اشعه

 ( پذیری توجیه)هرچه کمتر ممکن و معقول  

As low as reasonably achievable 

 

 

 

 

 

 

 

  فصل سوم فصل سوم 

  

  

  انداردهای خبش رادیولوژیانداردهای خبش رادیولوژیاستاست



 

  

 

 

 

  استانداردهای خبش رادیولوژیاستانداردهای خبش رادیولوژی        

 

 : رادیولوژي واحد  اهمیت

 مستتقیم  يتور  به بیمار از مراقبت در و بیمارستان هاي بخش مهمترین از یکي تشخیوي شناسي پرتو یا شناسي پرتو

 کته  استت  متخووتان  کتار  از يپشتتیبان  بتراي  حیتاتي  تشتخیص  وسیله یک شناسي آسیب همراه شناسي پرتو. است سهیم

 . کنند کار کارساز صوره به توانند نمي وسایل این کمک بدون

  ((دکرت درگاهيدکرت درگاهي:):)خط مشي هاخط مشي ها

A)بتازنگري  متورد  یکبتار   ستال  سه هر حداقل و باشد مکتوع و مستند هاي مشي خط داراي باید شناسي پرتو خدماه 

 .درآید اجرا مورد به سپس و شده اصلح نیاز صوره در و گرفته قرار

 :هستند مواردزیر شامل نظر مورد هاي مشي خطپ

 عفونتت  کنتترل (    حاجتب  متواد  تزریق درمقابل وجودآمده به هاي واکنش(2   اورژانسموارد(3  ایمني اقداماه(5

 .دارند قرار شده سازي جدا حالت به بیمارانیکه با بخش این کارکنان تماس خووص در

B)داشتته  قترار  دستترس  در رادیولتوژي  بخش در باید شناسي پرتو خدماه هاي روش و ها مشي خط راهنماي کتابچه 

 .باشد

C)بایتد  بختش  ایتن  کارکنتان  کلیه. باشد داشته وجود کتبي پروتکل باید رادیولوژي بخش در پزشکي هاي فوریت براي 

 .باشند خبر با پزشکي فوریتهاي بروز مواقا در خود نقش از و داشته ايلع پروتکل این از

D)آنها انهدام از قبل تا قدیمي هاي رادیوگرافي داري نگه براي مشخص زمان یینتع. 

 : ها روش

 حریق ضد هاي صندوق در خام هاي فیلم از داري نگه روش(5

  باني دز با بیماران برخورد از جلوگیري روش(3

 اشعه

 مقرراه و قوانین

 درخواست برگه مبناي بر رادیولوژیک مطالعاه انجام(5

 رادیولوژي بخش در و بیمار پرونده در رادیولوژي هاي گزارش از نگهداري و ظبط(3
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  رادیولوژي بخش به بخشهاسایر از بیماران همراهي(2

 بخش خدمه توسط

 روشنایي و نور بدون محل در خام فیلمهاي داري نگه( 

 :م یطي شرایط

 بان حراره و ريوبت به رادیولوژي تجهیزاه و وسایل و فیلم حساسیت(5

 بخش این کارکنان براي اشعه باني دز بودن ورآ زیان(3

 تخت روي بر بیماران کشیدن بان اثر در بخش این کنان کار به فیزیکي فشار(2

 زا عفونت عوامل با بخشها سایر در پرتابل واحد کارکنان برخورد( 

 :نیاز مورد مشاغل تعداد

 منشي(  تکنسین کمک(2 رادیولوژي تکنسین(3 رادیولوژیست(5

 : مستمر کیفیت ارتقا روشهاي

 وابستتگي  بیمارستتان  مستمر کیفیت ارتقاي برنامه به که رادیولوژیکي خدماه زمینه در مستمر کیفیت ارتقاي برنامه

 . است بخش این در آنها وسعت و مشکله شناسایي به کمک براي ها داده تحلیل و منظم آوري جما شامل دارد

  ((ري ال و جانوورري ال و جانووردکرت مادکرت ما))هدف خبش رادیولوژيهدف خبش رادیولوژي

 و هتا  آن ظرفیتت  و ها اتاق تمام از استفاده و موثر کامل روش نیاز،با مورد گرافي رادیو هاي آزمایش تعداد آن انجام

 بختتش کتته بیمتتاراني تعتتداد در کنترلتتي هتتیچ لتتوژي رادیتتو بختتش جائیکتته از باشتتد متتي بیمتتار بتتراي انتظتتار زمتتان حتتداقل

 بختتش در کتتار ظرفیتتت. استت  صتتادقانه وظیفتته یتتک فتوق  هتتدر انجتتام جهتتت شتتل  نداردلتت ا شتتوند متتي وارد رادیولتوژي 

 متاکزیمم  بتراي  بایتد  ریتزي  برنامته  یناکنتد،بنابر  فرق دیگر روز به روز یک از صد در 15 تا 31زیادي به است ممکن

 .کار ظرفیت میانگین براي شود،نه انجام کار ظرفیت

  رادیولوژي بخش در وجودم مدارک

 لوژيرادیو درخواست برگه

 شده انجام هاي گرافي رادیو ثبت دفتر

 رادیولوژي گزارش برگه

 بخش راهنماي دفترچه

 ( زاده اصف سعید) رادیولوژي بخش استانداردهاي

 بته  بایتد  رادیولتوژري  بختش  دیگتر  عباره به و دارد قرار سرپایي بیمار و بستري بیمار انتظار محل بین شیرپ  محل

 بتتا پتت یرش. گیتترد متتي قتترار بیمارستتتان در بستتتري وبیمتتاران (ستترپایي) رمانگتتاهد بیمتتاران دستتترس در بتوانتتد راحتتتي

 گتردش  بتراي  کتافي  فیزکتي  فضتاي  داراي و داشتته  مستتقیم  ارتبتاط  باید راکد فیلمهاي آرشیو و روزمره هاي فیلم بایگاني



 

 . باشد برانکارد

 گتزارش  تهیته  محتل  و پزشکان اتاق با همجوار همچنین و بوده پ یرش بخش نزدیکي در رادیولوژي بخش رئیس اتاق

 . باشد( بیماران عکسهاي درباره)

 .باشد داشته قرار کریدور و عکسبرداري اتاق مرز ودر باشد عدد دو باید عکسبرداري اتاق هر براي رختکن کابین

 پتیش  توالتت  بتا  بیمتار  کوتاه توقف محل .2 باریم آشپزخانه.3         ،تاریکخانه.5 محل برداري عکس اتاق دو ره بین

 .گیرد انجام استفاده حداکثر فوق سرویسهاي از تا گردد بیني

 .باشد داشته ارتباط فیزیولوژي آزمایشگاه و اورولوژي براي آندوسکوپي بخشهاي با باید رادیولوژي بخش

 هتایي تن بته  رادیولتوژي  اتتاق  هتر  .باشتد  داشتته  مستاحت  بایتد  متتر  25 حتدود  آن الحتاقي  قسمتهاي و رادیولوژي اتاق هر

 هتاي  بیمارستتان  در لتوژي  رادیتو  هتاي  اتتاق  تعتداد  .گیترد  متي  بتر  در را مستاحت  متتر   3 حتدود  هتا  دستگاه نوب جهت

 تختتت 155 تتتا 55  از و 1 ختتوابي تختتت 285 تتتا 225،   ختتوابي تختتت 255 تتتا355، 2ختتوابي تختتت 595 تتتا 515

 . باشد مي 2 خوابي تخت 235 تا 5 1 از خره بان و 1 خوابي

 بتتن  ضتخامت  و سترع  ورق قطتر . شتود  پوشتیده  بتتن  یتا  ستربي  ورقهتاي  توستط  بایتد  لوژي رادیو اتاق سقف و دیوارها

 اشتتعه بتتا زمتتایش آ 15 حتتدود بیمارستتتان در تختتت هتتر ازاء بتته ستتال در . دارد دیگتتر وعوامتتل ،ولتتتاژ فاصتتله بتته بستتتگي

 .گردد مي انجام ایکس

  ((دکرت صدقیانيدکرت صدقیاني:):)وظائف رئیس خبش رادیولوژيوظائف رئیس خبش رادیولوژي

 : زمینه در زيری برنامه(5

 بخش کردن اداره هاي ،هزینه نیاز مورد ،وسایل بخش پرسنلي احتیاجاه

 سالیانه بودجه تعیین(3

 :نظر از روزمره کارهاي سرپرستي(2

 آموزشي فعالیتهاي و دانشجویان تربیت

 دفتري کارهاي انجام

 تعمیراتي و تکنیکي خدماه سرپرستي

 روزمره امور برانجام نظاره( 

 و پرستتنل،تجهیزاه از استتتفاده در همتتاهنگي ایجتتاد و وقتتت بیمتتاران،تعیین توزیتتا و رادیتتوگرافي هتتاي هبرنامتت اجتتراي

 . بیمارستان پائي سر و بستري هاي واحد سایر با بخش فعالیت ،هماهنگي لوازم

 :باشد زیر تجربي و تحویلي سوابق داراي حداقل باید رادیولوژي واحد یک مدیر

 تخووي مدرک زمینه در معتبر شگاههايدان از یکي التحویل فارر(5

 لوژي رادیو بخش ریزي برنامه و مدیریت در کار تجربه بودن دارا(3

 ارشد تکنولوژیست عنوان به کافي تجربه بودن دارا(2

 شده یاد تجارع و لوژي رادیو در ،تخوص پزشکي دیپلم بودن دارا( 
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 (آذر عبادي  انواري،دکتر دکتر:)شناسي پرتو بخش کارمندان

 . است شده ابراز متفاوتي بسیار عقاید متفاوه حجم با  بیمارستانهاي در شناسي پرتو بخش کارکنان الگوي درباره

  . آورد دست به تجربه حسب بر توان مي را نیاز مورد کارمند تعداد  این وجود با

 ،پرستتار  خانته  یتک تار بتراي  ،دستتیار  نگتاري  پرتتو  کتاردان  بته  شتناس  پرتتو  متخوتص  بتر  عتلوه  شناستي  پرتو بخش

 پیترا  دیتده  آمتوزش  کتامل  کتاردان  یتک  نگتاري  پرتتو  کتاردان  .دارد نیتاز  هم بخش هاي سفارش مس ول و دفتري ،کارمند

 اتتتاق در هتتم شناستتي پرتتتو متخوتتص .برایتتد کتتار ایتتن عهتتده از بایتتد و استتت بستتیار مستت ولیت داراي کتته استتت پزشتتکي

X_RAY مقتدار  بته  متخوتص  کتار  بتودن  آمتد  کتار  .دارد ختود  دستتیاران  هبت  شتدید  وابستتگي  تاریکخانه کارهاي در هم و 

 .دهد مي دستور او به متخوص که دارد نگار پرتو بودن آمد کار به بستگي زیاد

 :دیگر کارکنان

 بیمارستتانها  در ایتن  وجتود  ،بتا  نیستت  نزم شناستي  پرتو بخش براي وقت تمام پرستار یک اختواص معمول يور به

 مستت ول عنتتوان بتته متتدیریتي پرستتتار یتتک وجتتود (نگتتاري پرتتتو اتتتاق   از بتتیش) دارنتتد هبتتزر شناستتي پرتتتو بختتش کتته

 : از بود خواهند عباره شناسي پرتو بخش کارکنان ،دیگر است دلخواه هماهنگي

 ساده ها،خدمتگزار پرونده براي دفتري پ یرش،کارمند براي دفتري تاریکخانه،کارمند دستیار

 : شود مي پیشنهاد زیر کارکنان آموزشي يخواب تخت 155 انبیمارست یک براي

 نفر سه عادي متخوص – نفر دو دستیار/ ارشد متخوص – نفر یک مشاور/استاد : شناسي پرتو متخوص

ساعات کار و حنوه دستیابي به کارکنان خدمات ساعات کار و حنوه دستیابي به کارکنان خدمات 

  ((دکرت درگاهيدکرت درگاهي))رادیولوژي تشخیصي رادیولوژي تشخیصي 

 ترافیتک  شترایط  ،در اخطتار  زمتان  از دقیقته  25 عترض  در بتوانتد  بایتد  باشتد  آنکتال  صتورتیکه  در لوژیستت  رادیو -5

 .برساند بیمارستان به را خود يبیعي

 انجتام  آنکتال  صتوره  بته  اگتر  یا و باشد داشته حضور بیمارستان در اوقاه کلیه در باید رادیولوژي لوژیست تکنو -3

 . برساند  بیمارستان به را خود يبیعي ترافیک شرایط ،در اخطار از بعد دقیقه 25 عرض در بتواند کند مي وظیفه

 بته  لوژیستت  رادیتو  نظتر  بتا  و رادیولتوژي  بختش  در بایتد  نیتاز  صتوره  در کتار  پروانه داراي شرایط واجد پرستار -2

 .باشد حاضر پرستاري وظائف دیگر انجام و دارویي مواد تجویز منظور

 :بیمار به خدمت ارائه ن وه

 انجتام  را رادیولتوژي  هتاي  کلیشته  تفستیر  همچنتین  و دارد عهتده  بته  را بخش کنترل و نظاره وظیفه رادیولوژیست -5

 بته  قتادر  نزم آمتوزش  و تجربته  داشتتن  صتوره  در و ختود  هتاي  تخوتص  نتوع  حستب  بتر  نیز پزشکان ،اگرچه دهد مي

 .هستند ها کلیشه تفسیر

 .بگیرند قرار تفسیر مورد انجام از بعد ساعت  3 عرض در باید رادیولوژي هاي کلیشه -3

 يتور  بته  دستتگاه  اینکته  گیرنتد،مگر  قترار  بیمتاران  دستترس  در ستاعت  یک عرض در باید صوه فرا هاي تکنیک -2



 

 .باشد نداشته قرار بیماران خدمت در ساعته  3 و دائم

 ایتتن انجتتام رادیولوژیستتت کتته هنگتتامي و بیمارستتتان در بتتودن فتتراهم صتتوره در اي رایانتته ترمتتوگرافي تکنیتتک - 

 .گردد فراهم آن امکاناه ساعت یک عرض در ایدب دهد تشخیص بیماران براي را روش

 در ستاعت  یتک  عرض در باید خدماه نوع این دارد وجود بیمارستان در اي هسته پزشکي خدماه صورتیکه در -1

 .نباشد فراهم آن به مربوط دارویي ترکیباه که این گیرد،مگر قرار بیماران دسترس در ها شیفت همه

 همتته در ستتاعت یتتک عتترض در بایتتد اي مداخلتته ي هتتا روش دیگتتر و گرافتتي آنيیتتو ماننتتد اختواصتتي هتتاي روش -1

 در ستتاعته  3 و دائمتتي يتتور بتته یتتا و ختتراع آن بتته مربتتوط دستتتگاههاي اینکتته مگتتر گیتترد قتترار دستتترس در هتتا شتتیفت

 .باشد نداشته قرار بیماران خدمت

 انتقتال  حتال  در یتا  و اند رادیولوژیکي اهخدم انتظارارائه در که بیماراني کنند تضمیین باید رادیولوژي کارکنان – 2

 بتر  را بیمتاران  انتقتال  و نقتل  مست ولیت  که افرادي و دارند نزم آسایش و راحتي باشند مي ها بخش سایر به بخش این از

  که کنند توجه باید نیز دارند عهده

 .ندگردان باز نظر مورد هاي بخش به سریعا را آنها بیماران شدن آماده از پس صله بلفا

 ختتدماه دیگتتر عنتتوان بتته بایتتد نیتتز پرتابتتل عکستتبرداري واحتتد و توتتویر تشتتدید کتکنیتت بتتا همتتراه فلوئوروستکوپي  -9

 .گیرد قرار بیماران دسترس در رادیولوژي بخش

 

 

دکرت حسن دکرت حسن ))حمل و طرز استقرار خبش پرتو شناسي حمل و طرز استقرار خبش پرتو شناسي 

  ((انصاري،عبادي فرد آذرانصاري،عبادي فرد آذر

 دسترستتي ان بتته آستتاني بتته بستتتري بیمتتاران و توتتادفاه، OPD بخشتتهاي کتته باشتتد جتتایي در بایتتد پرتوشناستتي بختتش

 شتود  متي  بترآورده  مت کور  التزام  ایتن  باشتد  ستاختمان  از بتازویي  صتوره  بته  بختش  يراحي که صورتي در. باشند داشته

 .باشد همکف ي يبقه در شناسي پرتو بخش محل است بهتر ،بنابرین

 .باشد دیگر بخشهاي بین در محوور شناسي پرتو بخش نباید

 .شود گرفته نظر در نیز بخش بعدي گسترش براي فضا مقداري دبای

 دخالتت  نگتاري  پرتتو  هتاي  اتتاق  آرایتش  يترز  بتراي  ولتي ) نتدارد  دخالتت  استتقرار  محتل  در هتا  پرتتو  برابر در حفاظت

 (دارد

 .باشد نظر در شناسي پرتو بخش محل تعیین هنگام باید بخش پ یري ارتقا و پ یري پ یري،گسترش انعطار

 

 : بخش تقراراس يرز

 :شوند گرفته نظر در عوامل این باید

 بیمارن نام ثبت و شیرپ  براي کافي محل
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 شد و مدآ شلوغي کمترین با و بیمارن آمد و رفت بودن راحت

 انتظار اتاق براي کافي محل

 فوریتي و توادفي موارد براي جداگانه ورودي

 

 : زیر شرح به جانبي هاي نیازمندي و فني کارهاي براي اتاق چند تدارک

 شناسي پرتو بخش رئیس

 شناسي پرتو متخوص پزشکان

 نگاري پرتو هاي اتاق

 ها فیلم خودکار پردازش اتاق/خانه تاریک

 فیلم انبار

 پرتونگاري هاي پرونده هاي اتاق

 کارمندان براي دستشویي و استراحت اتاق

 پرتونگاري قرائت محل و کنفراس اتاق

 ها فیلم براي کن خشک اتاق

 باریم(ي تنقیه) براي قاتا

 .شود مي انجام برایشان مخووص هاي بررسي که بیماراني براي ریکاوري اتاق

 بیماران براي دستشویي

 

 :الزم فضاي

 و آمتد  کتار  نحتو  بته  هتا  معاینته  و شتود  متي  ضتایا  جهتت  بتي  کارکنتان  وقت و تلش باشد نداشته وجود کافي فضاي اگر

 یتک  متخووتان  بتراي  هتم  و بیمارستتان  بتراي  هتم  شناستي  پرتتو  بختش  مناستب  نتا  استتقرار . رود نمتي  پیش برنامه يبق

 اهمیتت  بیشتتر  دارنتد  متخوتص  یتک  کته  کوچتک  هتاي  بیمارستان در خووص به موضوع این و آید مي شمار به نقص

 و بیمارستتتان بتتراي شتتناختي پرتتتو معاینتته بیشتتتري چتته هتتر تعتتداد انجتتام و شتتده زمانبنتتدي ي برنامتته رعایتتت چتتون دارد

 .است مزیت یک شناسي پرتو متخوص

 داشتتتن و تخووتتي هتتاي رشتتته تعتتداد و هتتا تخوتتص ،نتتوع تختتت بیمارستتتان،تعداد حجتتم بتته بستتته ژيرادیولتتو بختتش

 مستاحت  مربتا  متتر  31 يرفتدار  بوني گلي ماک آقاي . داشت خواهد نزم متفاوتي فضاي پيوهشي و آموزشي کارهاي

 منتدي  نیتاز  بایتد   بیمارستتاني  هتر  که کرده یادآوري بود،ولي بيخوا تخت 355 بیمارستان یک براي شناسي پرتو بخش

 زیتر  ح شتر  به متفاوه هاي بیمارستان براي نزم تقریبي فضاي .کند تعیین تفویلي هاي مطالعه اساس بر را خود هاي

 :است

 مربا متر 955        خوابي تخت 215



 

 مربا متر 115        خوابي تخت 155

 مربا متر 225        خوابي تخت 255

 مربا متر 521        خوابي تخت 355

 .مربا متر 11        خوابي تخت 555

 

 : مساحت توزیع

 ستو  یتک  از.شتود  متي  ستاخته  مهتم  ملحظتاه  بستیاري  گترفتن  نظتر  در بتدون  متوارد  از بسیاري در شناسي پرتو بخش

 پراکتتتدگي .دارنتتد فضتتایي یتتاتوز ختتود هتتاي کتتارکرد ي همتته بتتراي پزشتتکي علتتوم هتتاي دانشتتگاه رادیولتتوژي بخشتتهاي

 بختش  مستاحت  توزیتا  کلتي  يتور  بته . استت  دیگتر  بخشتهاي  بتین  در جایي در عمومي بیمارستان در بخش این اي فاصله

 :است زیر شرح به شناسي پرتو

 کنترل هاي اتاقک و ها درصداتاق55

 نگاري پرتو هاي اتاق درصد1/51

 ها فیلم تفسیر و پردازش کل صد در 8

 مدیریتي محل صد در1/35

 آموزش محل صد در1/9

 ریکاوري و انتظار محل درصد 1

 دیوارها و شد و آمد محل صد در1/38

  ::حمل پذیرش وانتظارحمل پذیرش وانتظار

 

 

 در تکمیتل  و  کتردن  بیماران،تایتل  مراجعته  محتل  وقتت  تعیتین  ،برنامته  بختش  شغلي موارد وثبت مدیریتي کارکردهاي

 کتافي  انتدازه  بته  محتل  ایتن  بایتد .باشتد  داشتته  قترار  بختش  بته  ورود محتل  نزدیتک  و وسط در باید پ یرش میز.پ یرش محل

 پرتتتو اتتتاق بتته یتتا بیمتتار محتتل ایتتن از.شتتود تهویتته ختتوع و باشتتد روشتتن باشتتد،خوع داشتتته نشستتتن بتتراي راحتتتي صتتندلي

 وقتت  بتراي  نوبتت  تعیتین .نمایتد  مراجعته  دیگتري  وقتت  تا شود مي داده نوبت او به یا و شود مي فرستاده مربويه نگاري
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 ختاص  نتوع  خاير به بیمار که واقعیت این یا و باشد معاینه از خاصي نوع فهرست در درج خاير به است مکنم دیگر

 چنتین . باشتد  حتال  بتد  بیمتاران  بتراي  داي گانه جدا اتاقک داراي باید انتظار محل.دارد نزم قبلي سازي آماده خود معاینه

 نگتته خووصتي  يتتور بته  محتتل ایتن  در را آنتتان تتوان  متتي و دارنتد  اي ویتتيه پرستتاري / پزشتتکي توجته  بتته نیتاز  بیمتاراني 

 رفتتار  و امیتز  محبتت  ستخنان  بتا  و باشتد  ملیتم  شخوي دفتري کارمند یا پ یرش کارمند که است ان مهم ي نکته . داشت

 .اند نارحت نآ از و آشنا نا محیط این با اندو ترس دچار معمول يور به بیماران این چون کند رفتار بیماران با خوش

  ::گاني پرتو نگاري هاگاني پرتو نگاري هابایبای

 

 تعتداد  ستال  هتر  در اگتر . شتوند  متي  داري نگته  ستال  55 بته  نزدیتک  تتا  نگتاري  پرتتو  هاي فیلم ها بیمارستان بعضی در

 در کته  شتوند  بنتدي  يبقته  يتوري  هتا  فیلم این باید است بزره هاي قفسه داشتن مستلزم کار این شود نگاري پرتو زیادي

 متورد  ایتن  در انبیمارستت  پزشتکي  بایگتاني  بختش  از گترفتن  کمتک .کترد  بازیتابي  را هتا  آن سانيآ به بتوان لزوم صوره

 در و انتد  شتده  بنتدي  يبقته  مناستب  يتور  بته  هتا  فتیلم  همته  یابد ايمینان شناسي پرتو بخش که است انآ آرماني .است نزم

 شتتده يا رایانتته پزشتتکي هتتاي پرونتتده کتته نتتوین بیمارستتتان در. داشتتت دسترستتي آنهتتا بتته تتتوان متتي ضتتروره صتتوره

 فضتاي  کتار  ایتن  بتا .کترد  ضتبط  دیسک فلپي یا نوار مغنايیسي هاي دیسک در توانید مي را نگاري پرتو هاي ،توویر

  شودمی کم ها فیلم بازیابي زحمت و قتو و یابد مي کاهش شده به نزم

 

 

 

 



 

  دفرت متخصصان پرتو شناسي دفرت متخصصان پرتو شناسي 

 

 بتته عتتادي مراجعتتان و دارد قتترار شناستتي وپرتتت هتتاي اتتتاق نزدیتتک شناستتي پرتتتو متخووتتان دفتتتر کتته آنستتت مرستتوم

 قرائتت  هتا  آن روي را هتا  نگتاري  پرتتو  متخووتان  کته  دارد ستکوع  تتو  نگتا  چند دفتر این ندارند دسترسي آن به آساني

 .نویسند مي را خود گزارش و کنند مي

 :خانه تاریک

 پرتتو  بختش  آیتي  کتار  از گتي بزر بخش. است شناسي پرتو های قسمت مهمترین واز است نگاري پرتو اتاق به چسبیده

 و باشتد  داشتته  متبتوع  تهویته  تاریکخانته  استت  بهتتر  دارد بستتگي  خانته  تاریتک  کارمنتدان  و آن ي خانه تاریک به شناسي

 جاهتاي  در تتا  باشتد  داشتته  گرمتا  تنظتیم  کتار  و ستاز  و باشتد  داشتته  ختود  ستر  دماستنج  بایتد  فیلم ثبوه و ظهور ظرر گرنه

 کتار  ختود  ثبتوه  و ظهتور  دستتگاه  از استت  زیتاد  کار مقدار که جاهایي در . شود یريگ جلو فیلم شدن خراع از گرمسیر

 يتترر از دقیقته  چنتتد متده  در و شتتود متي  وارد يتترر یتک  از شتتده برداشتته  هتتاي فتیلم  آن در کرد،کتته استتفاده  تتتوان متي 

 کتار  اگتر  . انتد  شتک خ هتم  و ثابت هم شده خارج هاي فیلم ، شوند مي خارج کار خود يور به نشده ظاهر هاي فیلم دیگر

 ایتن  گونتاگون  هتاي  متدل .کترد  نوتب  تتوان  متي  کوچتک  خودکتار  پردازشتگر  باشتد  بیشتتر  روز هتر  در فتیلم  15 از بختش 

 .شود مي ارائه تجهیزاه فروشندگان وسیله به پردازشگر

 و نگتاري  تتو پر اتتاق  بین شده برداشته فیلم جعبه انتقال تا  باشد  X-RAY اتاق دو بین تاریکخانه محل که است آن رسم

 بتا  عمتومي  موتارر  دستشتوئي  یتک  فتیلم  وثبتوه  ظهور داروئي ظرر بر علوه تاریکخانه در .باشد آسانتر تاریکخانه

 بایتد  .شتود  متي  استتفاده  آن از هتا  دستت  شستتن  و شتیمیایي  هاي محلول کردن مخلوط براي که هست هم کننده خارج لوله

 نزم گرنته  و باشتد  تاریکخانه به خارج نور رسیدن مانا تا شود ساخته زیگزاه صوره به تاریکخانه به منتهي راهرو

 موقتا  در تاریکخانته  بته  کارکنتان  ورود امکتان  تتا  باشتد  داشتته  درونتي  قفتل  داراي درهتاي  بته  مجهتز  نتور  متانا  یک است

 .باشد نداشته وجود فیلم پردازش

 :نگاري پرتو هاي اتاق

 روز هتر  در کته  بیمتاراني  تعتداد  بته  هتا  اتاق تعداد . است آن نگاري پرتو هاي اتاق شناسي پرتو بخش قسمت مهمترین

 متورد  این در .دارد بستگي شوند نگاري پرتو باید و کنند مي مراجعه فوریتي یا و سرپایي،بستري،توادفي صوره به
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 متان ز و معاینته  زمتان  باشتد  زیتاد  گیترد  انجتام  بایتد  کته  اي ویتيه  هتاي  پرتونگتاري  تعتداد  اگتر  کته  داشتت  ختاير  به باید هم

 شد خواهد زیاد اتاق اشغال

 توزیتا  نظتر  متورد  عوامتل  مطالعه ندارد وجود پرتوشناسي خشب يبرا یکسان آرایش یا آرایش استاندارد یک چند هر

 وجتود  بتا  . شتود  متي  منجتر  بختش  هتاي  واحتد  استقرار يرز مورد در گیري تومیم ،به بخش درون اي فاصله و فضایي

 بختش  یتک  در تغییتر  ایجتاد  یتا  بختش  بتر   تکته  تکه افزودن چون شود نمي صیه وت( کردن خراع و ساختن) رویکرد این

 عمتل  در آنکته  ولو شود ریزي برنامه یکباره بخش تمامي براي آغاز همان از است بهتر.است نامطلوع همیشه کوچک

 .شود بندي مرحله ساختمان تکمیل موجود اعتبار و ها نیازمندي به بسته

 استتقرار  يترز  نتوع  سته  از مثتال  عنتوان  بته .هستت  هتم  بختش  استتقرار  يرز و اور،يرحومش معمار مهندسان تعداد به

 . برد نام توان مي

  طرز استقراراتاق هاي پرتو نگاريطرز استقراراتاق هاي پرتو نگاري  حمل وحمل و

 ستاختمان  بتال  انتهتاي  یتک  در نگتاري  پرتتو  هتاي  اتتاق  محتل  که صورتي در بخش کاربردي هاي نیاز معمول يور به

 بیمارستتان  هتاي  بختش  دیگتر  بته  شتد  و آمتد  بتا  بختش  درون فعالیتت  ترتیتب  یتن ا بتا  چتون .شتود  مي تامین بهتر همه باشداز

 . شد خواهد نزم کمتري گ اري نیه خارجي دیوارهاي وجود علت به و شد نخواهد مختل

 :کرد بندي گروه توان مي نکته دو به توجه با را نگاري پرتو هاي اتاق

 کند کار نگاري پرتو اتاق چند براي اریکخانهت یک فقط که صورتي در: تاریکخانه به آمد کار دسترسي.5

 سربي حفاظتي هاي صفحه از استفاده ترین امد کار و بیشترین.3

 یتک  ي انتدازه  تترین  مناستب .باشتد  متتر   /1 کم دست ها پهناي و باشد مربا نه و مستطیلي باید نگاري پرتو هاي اتاق

 دراز یتا  بستتري  بیمتار  بته  Xي اشتعه  تابي پرتو اورهد لوله نوع یک پرتونگاري اتاق در.است  /1* 1 پرتونگاري اتاق

 هتا  اتتاق  از یکتي  کته  باشتد  تتر  مطلوع است ممکن اقتوادي دنیل به این وجود با. کند مي آسانتر را برانکارد در کشیده

 کتف  بته  کته  هتایي  ستتون  ي وستیله  بته  را آن تتوان  مي رود مي کار به اورهد نوع اگر. باشد سقف به کف مسیر به مجهز

 بهتتر  ستقف  از آویتزان  صتوره  بته  نوتب  ایتن  وجتود  ایتن  بتا . کترد  تقویتت  استت  دیتوار  روي کته  هتایي  گیره یا است تاقا

 .است

 گرفتت  کتار  به اتاق دو هر براي میتوان را خانه تاریک یک شوند ساخته جفتي صوره به نگاري پرتو هاي اتاق اگر

 کمتتر  متتر  35 از نباید پرتونگاري اتاق یک براي مساحت کمترین.شود مي جویي صرفه عملیاه و فضا از نتیجه ودر

 .باشد

 

 

 

 

 



 

 :انتظار زمان

 

 

 . باشد فراهم بیماران انتظار زمان براي نگاري پرتو اتاق بیرون در کافي محل باید

 از پتتیش بیمتتار زنتتان ویتتيه بتته بیمتتاران کتته باشتتد داشتتته وجتتود نگتتاري پرتتتو اتتتاق در لبتتاس تعتتویض محتتل یتتک بایتتد

 بایتد  لبتاس  تعتویض  محتل  یتا  وهراتاقتک   بپوشند دوباره نگاري پرتو از درآورندوپس تن از را خود شاکپو پرتونگاري

 درونتي  قفتل  بته  مجهز اتاقک در باید شود کامل بیماران محافظت که آن براي.باشد داشته آینه و آویز ،لباس صندلي یک

 .باشد

 : X پرتو تولید هاي دستگاه

 .باشد پنجره یا خانه ،تاریک کنترل واحد جهت در یدنبا هرگز X اشعه تولید هاي لوله

 .باشد X-RAY میز از دورتر چه هر المقدور حتي  کنترل پانل

 و پرتتو  تولیتد  ي لولته  بتین  ي فاصتله  مجت ور  بتا  معکتوس  نستبت  نگتاري  پرتتو  اتتاق  درون اشتخاص  به تابي پرتو خطر

 .دارد افراد

 بتاز  تاریکخانته  بته  کته  اي پنجره ي دریچه يریق از تاریکخانه به نگاري پرتو اتاق از فیلم ي جعبه گ راندن راهروي

 تاریکخانته  بته  پراکنتده  هتاي  پرتتو  ورود از باشدتا داشته سربي نیه کافي ي اندازه به دریچه این باید.گیرد مي قرار شده

 .کند جلوگیري

 هتاي  نیته  باید هم نگاري پرتو اتاق هاي پنجره و درها که است آن شود فراموش رود مي احتمال که مهم ي نکته یک

 .شود جلوگیري بیرون به اتاق این از شدن پراکنده از تا باشد داشته سربي

 بیمتار  بتتوان  است دار شیب حالت در میز وقتي حتي که باشد محلي در فرمان اتاقک است نزم(:کنترل)فرمان اتاقک

 اتاقتک  در کته  کتارداني  تتا  باشتد  شتده  گت اري  جتا  ناستبي م مانا یا باشد داشته در  درمان اتاقک است نزم.کرد مشاهده را

 .شود حفاظت پراکنده نگاري پرتو برابر در است فرمان

 در هتا  دستتگاه  وقتتي  تتا   شود کشي سیم نگاري پرتو اتاق هر از خاج در واقا راهنما چرار یک به کنترل پانل از باید

 نوتب . نشتوند  وارد نگتاري  پرتتو  اتتاق  بته  ناگهتاني  و نستهنادا کارکنان سایر و شود داده نشاني بیرون از است کار حال

 . است کافي راهنما عنوان به قرمز چرار یک

 کترد  استتفاده  معمتولي  نگتاري  پرتو براي اتاق دو از توان مي باشد داشته نگاري پرتو اتاق سه شناسي پرتو بخش اگر
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 مشتغول  بیمتار  یتک  کته  متدتي  در.است گیر توق کاري نیز لباس تعویض زیرا باشد داشته رختکن یک از بیش باید ولي

 متي  ختودرا  لبتاس  دیگتر  رختتکن  در نگتاري  پرتتو  پایتان  از پتس  دیگتر  ،بیمتار  استت  رختکن در خود لباس آوردن بیرون

 . پوشد

 استت  ایتن  توجته  قابتل  ي نکتته .گرفت کار به باریم با آزمایش مانند ویيه هاي نگاري پرتو براي توان مي را سوم اتاق

 کتتار قطتتا دفعتاه  کتته شتود  متتي باعتتث اتتاق  ایتتن در متبتوع  ي تهویتته باشتد،وجود  داشتتته دستشتتویي یتک  بایتتد اتتاق  ایتتن کته 

 نگته  گترم  هتا  اتتاق  باید زمستان در شوند مي دراز X-RAY میز روي لباس بدون بیماران بیشتر چون یابد کاهش دستگاه

 (فرد ،عبادي انواري حسن دکتر.)شوند داشته

  در خبش در خبش ایل و جتهیزات مورد نیاز ایل و جتهیزات مورد نیاز وسوس

 تکنولتوژي . گیترد  قترار  بیمتاران  اختیتار  در فتوري  صتوره  بته  هتا  شتیفت  ي کلیته  در بایتد  ریتوي  قلبي احیاي فناوري  

 :است اجرا قابل زیر تجهیزاه و وسایل از استفاده با مزبور

                       نمایش ي صفحه و یبریلتوردف -

  اورژانس هاي دارو -

 تنفسي احیاي وسایل -

 ئوروسکوپي فلو جهیزاهت -

 خودکار یا دستي تاریکخانه -

 نگاتوسکو  -

 سربي دستکشهاي پیشبند -

 پایه چهار -

 فیلم ي دهنده برش دستگاه -

 :تابي پرتو برابر در حفاظت

 آن هتاي  دیتوار  بته  متتري  یتک  ي فاصتله  از نتواننتد  مردم که شوند ساخته يوري و جداگانه نگاري پرتو هاي اتاق اگر

 بایتد  نیستت  ممکتن  همیشته  امتر  ایتن  بته  دستتیابي  چتون  ،ولتي  یابتد  نمتي  ضتروره  حفتاظتي  دیتوار  نتوع  ند،هیچشو نزدیک

 .شود تقویت و حفاظت کافي ي اندازه به دارند قرار آن در نگاري پرتو هاي دستگاه که هایي دیواراتاق

 نگتاري  پرتتو  اتتاق  هتاي  ردیوا  اتمي هاي پيوهش مرکز از تابي پرتو برابر در حفاظت بخش هاي توصیه يبق چون

 پراکنتده  هتاي  پرتتو  برابتر  در اولیته  حفاظتت  راي،بت  باشتد  بنتایي  فشترده  آجتر  ایتنچ   5 یتا  بتون از اینچ 8 ضخامت به باید

 ستربي  هتاي  نیته  از کته  شتود  متي  توصتیه  باشتد  کمتتر  مت کور  ارقتام  از دیوارهتا  ضتخامت  که جا هر در است کافي، شده

 (انواري حسن دکتر.)شود استفاده

 

 

 



 

 :از عبارتند دارند الزم ویژه حفاظت که جاهایي

 مجاور هاي اتاق و شناسي پرتو اتاق بین دیوارهاي

 شناسي پرتو اتاق در صدري ي قفسه نگاري پرتو هنگام ایستادن محل پشت دیوار

 دار سترع  نستتیکي  هتاي  دستتکش  و کتار  موقا در دار سرع نستیکي روپوش پوشیدن یعني شخوي حفاظتي تدابیر

 .کنند مي ایجاد کافي حفاظت که فلوئورسکوپي نگامه

 .یکبار ماه 2 هر آنها آزمایش و DOSIMETER هاي فیلم از استفاده

  ش پذیرش بیمار در خبش رادیو لوژيش پذیرش بیمار در خبش رادیو لوژيرورو

 بتا  پت یرش  و مطلتوع  صتوره  بته  کتار  دستگاه،تقستیم  هتر  کتار  ظرفیتت  تعیتین  رادیولوژي بخش مدیریت در مهم اصل

 استتفاده  .شتوند  خوانتده  فترا  بختش  بته  مرکتزي  نقطته  یک از باید بیماران تمام موثر سیستم یک در .است قبلي وقت تعیین

 بتتراي کتتامپیوتر از کته  استتت بتدیهي  . آیتتد متي  شتتمار بتته مطلتوبي  و متتوثر روش قبلتي  وقتتت تعیتین  زمینتته در کتامپیوتر  از

 .کرد استفاده توان مي نیز بخش مالي امور و آماري ايلعاه

 مست ول  .استت  نزم بیمتار  پت یرش  متوتدي  نفتر  3 دهتد  متي  انجام را نفر 355 کار روزانه که رادیولوژي بخش براي

 تلفنتي  ارتبتاط  555 از متجتاوز  استت  ممکتن  بتزره  بختش  یتک  در .دارد عهده بر نیز را ها تلفن به پاسخ وظیفه پ یرش

 .شود برقرار روز در

 :قب ي وقت تعیین روش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :است زیر شرح به قبلي وقت تعیین برنامه اساس

 شتود  ارستال  رادیولتوژي  بختش  بته  قبتل  روز بعتدازظهر    ستاعت  تتا  بایتد  بستتري  بیمتاران  تمتامي  آزمتایش  درخواست
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 تلفتن  بتا  هتا  کلینیتک  و سترپایي  بیمتاران  بتراي  بتزره  بیمارستتانهاي  در .هستند مستثني برنامه این از اورژانس بیماران

 تعیتین  بیمتار  بتراي  را ممکتن  وقتت  نزدیکتترین  ختود  امکانتاه  استاس  بتر  نیتز  رادیولوژي بخش .گردد مي اخ  قبلي وقت

 از ايتلع  و قبلتي  ریتزي  برنامته  بتا  . گیترد  انجتام  بلفاصتله  بایتد  آزمتایش  شتود  متي  بختش  وارد بیمتار  که هنگامي .میکند

 .بود خواهد پ یر امکان آزمایش بموقا ،انجام آزمایش براي نزم مده يول

 . است ،ضروري مخووص کارهاي منظورانجام به تاقا هر اختواصي صحیح ریزي برنامه

 بتا  تکنولوژیستتها  از برختي  .شتود  ،انجتام  دارد اختوتاص  ستینه  هتاي  رادیتوگرافي  بتراي  کته  اختواصتي  اتتاق  یک در

 کامتل  يتور  بته  روز متده  در اتتاق  ایتن  کته  دارنتد  عقیتده  زیرا دارند مخالفت سینه رادیوگرافي براي اتاق یک اختواص

 .است سینه رادیوگرافي به مربوط کار ظرفیت از درصد 5  حداقل که داشت توجه باید حال هر به شد، نخواهد اشغال



 

  

  

  

  فصل چهارم فصل چهارم 

  

  

  

طراحی و ساخت تاریکخانهطراحی و ساخت تاریکخانه
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  ((  llooccaattiioonn))حمل تاریکخانهحمل تاریکخانه

A)کاستت  پتاس  يریتق  از و باشتد  رادیتوگرافي  هتاي  اتتاق  وسط که گیرد قرار اي ناحیه در  (HATCH) در آنهتا  تمتام  بتا 

 .باشد طارتبا

B)شود ساخته ريوبت و حراره از دور محل در. 

C)باشند داشته دسترسي برق و آع به راحتي به که شود ساخته نقايي در. 

D)باشد داشته قرار خروجي فیلمهاي کنترل براي محلي آن کنار در(VIEWING AREA .) 

 (: SIZE)تاریکخانه اندازه -2

 بایدباشتد،  استتفاده  متورد  دائتم  يتور  بته  و شود استفاده تاریکخانه یک زا روزي شبانه و مداوم يور به که صورتي در

 خانته  ازتاریتک  دائتم  يتور  بته  کته  صتورتي  در ستاخت  نشتان  ختاير  بایتد  . شتود  ستاخته  متتر 2-3.1بتین   آن ستقف  ارتفاع

 .ساخت نیاز مورد و کوچکتر ابعاد در آنرا توان مي نشود استفاده

 (: RADIATION PROTECTION) ازتشعشا حفاظت -2

 بتته و بتتود خواهتتد تشعشتتا تتتابش معتترض در شتتود ستتاخته بتترداري توتتویر هتتاي اتتتاق بتتین تاریکخانتته کتته صتتورتي در

 بته  کته  صتورتي  در .شتود  انجتام  کامل حفاظت باید موجود هاي فیلم و کارکنان توسط اشعه دریافت از جلوگیري منظور

 دزیمتتتتر از استتتتفاده روش ،بهتتتترین باشتتتد تابشتتتي اشتتتعه از تاریکخانتتته دیوارهتتتاي کتتتردن چتتتک بتتته نیتتتاز دلیتتتل هتتتر

 بررستي  متورد  هفتته  یتک  از پتس  و نمتوده  متوتل  تاریکخانه دیوار به را دزیمتر این . باشد مي (TLD )ترمولونیسانس

 (.باشد مي روش این استاندارد روش ولي دارد وجود نیز ي دیگر راههاي البته) دهند مي قرار

 (: FLOOR)تاریکخانه کف -4

 متي  عمتل  اي گونته  بته  آنهتا  استتقرار  در و شود مي انجام اتوماتیک دستگاههاي با ثبوه و ظهور عملیاه تمام امروزه

 بته  نتدارد  کتار  سترو  شتیمیایي  متواد  بتا  تاریکخانته  درون بنتابراین  .استت  تاریکخانته  درون آنهتا  تغ یته  ستیني  فقتط  کته  شود

 نگته  زیترا  باشتد  متي  پلستتیکي  هتاي  کاشتي  کترد  استتفاده  تاریکخانته  کتف  بتراي  تتوان  متي  کته  اي ماده بهترین دلیل همین

 روشتن  رنتم  هتاي  کاشتي  از کته  استت  ،بهتر محیط بودن تاریک علت به .دارند هم خوبي دوام و بوده راحت آنها داري

 کتف  در متوادي  از بایتد  متي  باشتد  تاریکخانته  درون ثبتوه  و ظهتور  دستگاه قسمتهاي تمام که صورتي در و شود استفاده

 .ندهند نشان واکنش شیمیایي مایعاه برابر در و نباشد لغزنده و دار منف  که شود استفاده تاریکخانه

 (: WALLS/CEILLING)تاریکخانه سقف و دیوارها -5

 :باشند داشته خووصیت دو باید سقف و دیوارها

A ) چته  نتد،هر کن متنعکس  کامتل  يتور  بته  را تابشي نور تمام که باشند شده ساخته اي گونه به و باشد روشن آنها رنم 

 در کتردن  کتار  نتور  بیشتتر  پختش  علتت  بته  همچنتین  استت  نیتاز  ي کمتتر  ایمنتي  نتور  شتده  باشد بیشتر نور انعکاس مقدار

 . بود خواهد راحتتر تاریکخانه

B ) باشد دردسر بدون و راحت آنها کردن پاک. 



 

  //vveennttiillaattiioonn))هتویه و گرم کردن تاریکخانههتویه و گرم کردن تاریکخانه  --66

hheeaattiinngg  ))  

 :شود رعایت تاریکخانه کردن گرم و تهویه میباید یکخانهتار يراحي در زیر دنیل به

(A کارکنان کردن کار براي بخش رضایت شرایط ایجاد 

(B خوع وضعیت در ها فیلم از استفاده و داري نگه 

(C اتوماتیک ثبوه و ظهور سیستم کردن کار خوع 

 درجته  کتاهش  بته  منجتر  کته  ابتد ی متي  افتزایش  محتیط  نستبي  ريوبتت  نشتود  انجتام  ختوبي  بته  تهویته  عمل که صورتي در

 و دهتد  متي  افتزایش  را حتراره  درجته  آن جبران براي ثبوه و ظهور دستگاه .شد خواهد ثبوه و ظهور سیستم حراره

 دچتار  و کننتد  متي  پیتدا  دانستیته  افتزایش  حتراره  درجته  افتزایش  علتت  بته  ظهتور  داروي در فیلمهتا  کته  است حالت این در

 .شوند مي آلودگي

 :کرد گیري جلو مشکل این بروز از توانمی زیر نکاه از ايمینان صوره در

 درصد 15-5  بین نسبي ريوبت کنترل

 ساعت در بار  55 اقل حد تاریکخانه هواي تعویض

 سانتیگراد درجه 35-59 بین تاریکخانه حراره درجه داشتن نگه

 متي  مطلتوع  تهویته  ایجتاد  ظتور من بته  همچنتین  شتوند  متي  ایجتاد  مناستب  تهویه سیستم یک از استفاده با فوق موارد تمام

 انتقتال  داختل  بته  بیترون  از را شده صار و تازه هواي تا کرد استفاده تاریکخانه باني در نور ضد کش هوا یک از توان

 گترم  از نبایتد  هرگتز  کته  ایتن  توجته  قابتل  نکتاه  از .شود استفاده گرم آع هاي رادیاتور از باید دما کنترل منظور به .دهد

 . دارد وجود سوزي خطرآتش زیرا شود استفاده حرارتي یا یکيالکترون هاي کننده

  ttyyppee  ooff))نوع درب ورودي تاریکخانهنوع درب ورودي تاریکخانه  --77

eenntteerraannccee  ))  

 ،بایتد  تاریکخانته  بته  مرئتي  نتور  ورود از جلوگیري همچنین و تاریکخانه به روزانه خروج و ورود ضروره علت به

 (احمدي بني قاسم.)شود انجام تاریکخانه درهاي ساخت براي اي ویيه يراحي

  ::روشنایي تاریکخانهروشنایي تاریکخانه

 : گیرد مي قرار استفاده مورد نور نوع 3 تاریکخانه در کامل يور به

 سفید نور

 ایمني نور

 :سفید نور

 :تاریکخانه سفیددر نور از استفاده دنیل
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 کار محل کردنتمیز کننده تشدید صفحاه و ها کاست کنترل و بررسي

 

 ها دستگاه کردن سرویس

 تاریکخانته  ابعتاد  صتورتیکه  در و کرده نوب سقف در ( 25مهتابي) یا واه 15 حدود در تواني با ایدب را سفید نمل

 داشتته  ختاموش  و روشتن  کلیتد  دو بایتد  فتوق  نمتل  .کترد  نوتب  کتار  محتل  بتاني  در را نمتل  کته  است بهتر باشد بزره

 کته  دیگتري  ضتروري  کارهتاي  از .کترد  ختاموش  یتا  روشتن  را آن بتوان راحتي به زمان هر در نیاز صوره در تا باشد

 اینوتوره  غیتر  در زیرا باشد مجزا کامل ایمني نور کلید از سفید نمل کلید که است این شود رعایت کامل بایست مي

 نتیجته  در و کترده  روشتن  را ستفید  نمتل  ایمنتي  نتور  کلیتد  کتردن  روشتن  جتاي  بته  است ممکن و دارد وجود اشتباه امکان

 .وندش تابش مرئي نور با فیلمها

 :ایمني نور

 بته  داد انجتام  مطلتوع  يور به مطلق تاریکي در توان نمي را ها کاست کردن خالي و پر عمل دانیم مي که يور همان

 کارها دادن انجام بهتر براي تابشي نور یک به نیاز دلیل همین

 منبتا  بنتابراین  .نمتائیم  فادهاستت  فتوق  کتار  بتراي  نتور  ایتن  از تتوانیم  نمي سفید نور به ها فیلم حساسیت علت به .باشد مي

 :باشند داشته عمده خووصیت 3 باید تابشي نور

 را آلتتودگي متته و آستتیب کمتتترین ثانیتتا و باشتتد تاریکخانتته در کتتردن کتتار بتتراي نزم روشتتنایي میتتزان کننتتده تتتامین اون

 ایمتن  کتامل  کته  نتدارد  وجتود  ایمنتي  نتور  منبتا  هیچ آید مي بر دوم خووصیت از که يور همان . کند ایجاد ها فیلم روي

 کته  استت  ایتن  ایمنتي  نتور  انتختاع  در مهتم  کارهتاي  از یکتي  بنتابراین  .نکنتد  ایجاد ها فیلم روي بر آلودگي مه هیچ و باشد

 (احمدي بني) .کنیم انتخاع را ایمني بیشترین و فیلم روي بر منفي اثر کمترین با منبعي

 :آنها استقرار ن وه و تاریکخانه تجهیزات

 بته  لوژیستت  تکنتو  کته  باشتند  شده مرتب نحوي به تجهیزاه باید اتوماتیک ثبوه و ظهور دستگاه با کخانهتاری یک در

 .نشود ایجاد مشکلي هم باز یافت افزایش کارکنان تعداد که صورتي در و بدهد انجام را کارش بتواند راحتي

 : اند شده ذکر زیر قسمت در تاریکخانه ورود ضروري لوازم از بعضي

 اتوماتیک ثبوه و ظهور دستگاه

 کاست پاس

 ها فیلم داري نگه مخزن

 کار میز

 

 

 

 



 

 

 

 :اتوماتیک ثبوه و ظهور دستگاه

 ظتاهر  فتیلم  کته  آن از پس و گرفته مي قرار تاریکخانه در ثبوه و ظهور سیستم کل گ شته در دانیم مي که يور همان

 قترار  کنتترل  متورد  را فتیلم  مکتان  آن در و ستاختند  متي  تاریکخانته  نزدیتک  در را اي ناحیه آن بررسي براي شد، ثابت و

 دنیتا  در ثبتوه  و ظهتور  و بترداري  توتویر  لتوازم  و ستایل  و تولیتد  در زیتاد  هتاي  پیشترفت  علت به امروزه اما .دادند مي

 هتا  پیشترفت  ایتن  جملته  از .انتد  کترده  پیتدا  بستیاري  هتاي  تفتاوه  قتدیمي  هتاي  مدل با ها تاریکخانه ساخت و يراحي نحوه

 در فتوق  وستایل  جتایگزیني  بتراي  و باشتند  متي  غیتره  و لیتزري  ستازي  توتویر  هتاي  سیستم و نیت دي هاي یستمس تولید

 ولتي  گیترد  صتوره  جهتاني  استتانداردهاي  با مطابق باید مي ها تاریکخانه يراحي در کلي تغییراه به نیاز ، تاریکخانه

 در .باشتد  متي  بیشتتر  آشتنایي  جدید هاي راحيي توضیح از هدر ، کشورمان در فوق دستگاههاي وجود عدم به توجه با

 اهمیتت  آن انتدازه  و شتد  متي  استتفاده  هتا   بخش در استفاده قابل غیر ساختمانهاي از تاریکخانه ساخت براي بیشتر گ شته

 دادن قترار  منظتور  بته  امتروزه  امتا  داد جتاي  آن در را ثبتوه  و ظهتور  وستایل  بتتوان  کته  بتود  کتافي  فقتط  و نداشت چنداني

 .باشد مي تاریکخانه ساخت براي تر مناسب و بزرگتر فضاي به نیاز جدیدتر دستگاههاي

 :فی م ثبوت و ظهور دستگاه استقرار م ل

 وي تتا  باشتد  تکنولوژیستت  کتار  محتل  بته  نزدیک که بگیرد قرار اي نقطه در باید تاریکخانه در ثبوه و ظهور دستگاه

 استت  بهتتر  بیشتتر  ثبتوه  و ظهتور  دستگاههاي به نیاز کاهش ظورمن به همچنین .دهد انجام را خود کار راحتي به بتواند

 تعتدا  شتدن  کتم  عمل این دیگر مزایاي از .ساخت خانه تاریک ايرار در را برداري توویر هاي اتاق تمام امکان حد تا

 .باشد مي ها تکنولوژیست کار حجم و ها تاریکخانه

  ((حمل ورورد و خروج کاست هاحمل ورورد و خروج کاست ها))پاس کاستپاس کاست

 دري .باشتد  داشتته  درع دو بایتد  ایتن  بنتابر  کنتد  متي  آستان  تاریکخانه و رادیوگرافي اتاق بین را ستکا تبادل وسیله این

 بته  بایتد  آن بتدیگر  در شتود  پوشتیده   3MMضتخامت  بتا  سترع  وستیله  بته  بایتد  شتود  متي  بتاز  رادیتوگرافي  اتتاق  داخل به که

 .شود باز تاریکخانه داخل

 :از عبارتند و باشد داشته هم را دیگر خووصیت 3 باید کاست پاس این بر علوه

 صتوره  ایتن  غیتر  در زیترا  شتود،  آنهتا  همزمتان  شدن باز از مانا که باشند بخووصي  سیستم داراي باید ها در (الف

 .یابد مي راه تاریکخانه درون به نور

 گ اشتته  نشتده  تتابش  آن دیگتر  شتده  تتابش  هتاي  کاستت  آن قستمت  یتک  در شتود،  تفستیم  قستمت  دو بته  باید کاست پاس(ع

 .شود
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 (FILM HOPPER)  :ها فی م نگهداري مخزن

 مختزن  ایتن  کننتد  متي  داري نگته  مخزن این در بگیرنتد قرار استفاده مورد باید کوتاه زمان مده براي که را هایي فیلم

 نایت  .) باشتد  شتده  بنتدي  تقستیم  هتا  فتیلم  ابعتاد  استاس  بتر  بایتد  مختزن  ایتن  درون .دهنتد  متي  قترار  کار زمین زیر در معمون

 حستاس  متدار  یتک  و ستوئیچ  میکترو  یک از استفاده با توان مي بیشتر ایمني منظور به (.باشد نور ضد کامل باید مخزن

 (515 ص احمدي بني قاسم) .شد سفید نور تابش زیر مخزن درع شدن باز از مانا سفید، نور به

  ::اميين و هبداشت در تاریکخانهاميين و هبداشت در تاریکخانه

 :الکتریکي ایمني (الف

 .دارید تگه دور مريوع منايق از را لکتریکيا تجهیزاه تمامي (5

 .باشند زمین به متول سیم داراي باید الکتریکي وسایل (3

 .شود استفاده کرئن خاموش و روشن جهت کششي ينابهاي از ها نمل براي(2

 الکتریکي وسایل براي بلند کابلهاي از استفاده عدم( 

 .باشد دستگاه بودن خاموش یا روشن دهنده نشان که دباشن گکوچکي نمل داراي باید الکتریکي تجهیزاه(1

 باشد خارج در دیگري و تاریکخانه داخل در یکي فیوز دو به مجهز باید تاریکخانه برق و کشي سیم تمامي (1

 :عمومي ایمني(5

 ها فیلم حساسیت با ایمني نور تابش بودن منطبق/5

 مناسب تهویه/3

 آسوزي آتش ابربر در ایمني براي اضطراري خروج وجود/2

 :شیمیایي ایمني(3

  داروهاي ظهور و ثبوتداروهاي ظهور و ثبوت

 :از عبارتند سمي مواد این شوند نقل و حمل مراقبت با باید و باشند مي سمي شیمیایي مواد از بسیاري شامل 

 هیتدرو -2فنیتدون -1ستدیم  ستولفیت -1اتیلنگلیکتول  دي- هیتدروکنیون -2آلدهیتد  گلتوتر -3استتیک  استید -5:ظهور داروي

 پتاسیم کسید

 آمونیوم سولفاه-2آمونیوم سولفاه تیو-3استیک اسید-5:ثبوه داروي

 در بتتار55)شتتود تهویتته کتتامل بایتتد تاریکخانتته درون هتتواي متتواد ایتتن بتته مربتتوط نتتامطلوع اثتتراه کتتاهش منظتتور بتته

 از بایتد  عتلوه  بته . نکنتد  پیتدا  پوستت  بتا  تماستي  گونته  هتیچ  کته  شتود  دقتت  کامل باید ونقل حمل هنگام در همچنین( ساعت

 .کرد پرهیز مواد این خوردن و استنشاق

 اتیکیتت  انتقتال  و نقتل  از قبتل  بایتد  هستتند  شتیمیایي  داروهتاي  ایتن  نقتل  و حمتل  کتار  در کته  کارکنتاني  تمامي علت این به



 

 حتتاوي کیتتف یتتک از تاریکخانتته در کتته شتتوند متتي توصتتیه وجتتود ایتتن بتتا.کننتتد مطالعتته را نظتتر متتورد ترکیتتب بتته مربتتوط

 متتواد کنتتترل و تنظتتیم بتتراي امتتا.شتتود استتتفاده پلستتتیکي  بنتتد پتتیش و نستتتیکي دستتتکش و عینتتک و صتتوره ماستتک

 تهدیتتد متتواد کنتترل  نتتام بتته روش ایتن . گرفتتت بهتتره شتده  ارئتته5899 ستتال در کته  روشتتي از بایتتد ستاز  خطتتر و خطرنتاک 

 وستتایل و استتاندارد  تجهیتزاه  از استتفاده  بتر  عتلوه  قتانون  ایتتن استاس  بتر . استت  شتده  نامیتده  (COSHH) ستلمتي   کننتده 

 بتا  تنهتا  بنابراین.داد قرار کنترل مورد است شده گ اشته کنان کار از کدام هر عهده بر که را مس ولیتي بایست مي ایمني

 از استتفاده  کته  ساخت نشان خاير باید البته. رسانید حداقل به را مواد این خطر توان نمي استاندارد تجهیزاه از استفاده

 نامته  استاس  تنظتیم  همتراه  به تجهیزاه این بودن توام روش بهترین ولي باشد مي معقول کاري ایمني وسایل و تجهیزاه

COSHHباشد مي. 

 

  

CCOOSSHHHH  

 متي  COSHH نامته  استاس  تنظتیم  شتود  رعایتت  تشخیوتي  رادیولتوژي  هتاي  بختش  در بایتد  کته  مهمتي  نکتاه  از یکي

 : از عبارتند .شود مي شبخ زیر موارد انجام بر مدیران نظاره باعث COSHH نامه باشداساس

 .دارند سلمتي براي شیمیایي مواد این که خطري مقدار تشخیص

 شیمیایي مواد از استفاده از قبل ضروري تومیماه ذاتخا   

 خطر کاهش براي آن رساندن حداقل به و استفاده مورد مقادیر کنترل

 آنها اثراه از آگاهي با کار روش و کار مقدار تنظیم و کنترل

 دارد وجود بیماري تولید احتمال که مواردي در افراد نظاره

 کلیدي وظایف با افراد به کافي هاي العمل ستور ود ايلعاه ارائه

 تمتامي  کتار  در ایمنتي  و ستلمتي  قتانون  براستاس  کته  استت  ایتن  دارو ستازنده  هتاي  شترکت  قتانوني  وظتایف  از همچنین

 بتتراي کامتتل يتتور بتته استتتفاده حتتین در آنهتتا نتتامطلوع اهاثتتر و خطتتراه و را تولیدشتتان ثبتتوه و ظهتتور داروي اجتتزاي

 ایتتن مطالعتته.موادیافتتت ایمنتتي ايلعتتاه حتتاوي بروشتتور در  میتتتوان را ايلعتتاه گونتته ایتتن.دهنتتد توضتتیح خریتتداران

 ( احمدي بني قاسم.)گیرد انجام بخش مدیر توسط باید حتما ايلعاه

  ::حنوه ي انبار کردن فیلم هاحنوه ي انبار کردن فیلم ها

 و زوال بته  شتروع  کارخانته  در تولیتد  از پتس  هتا  فتیلم  و هستتند  قیمتت  گتران  فتیلم  تولیتد  وادمت  دانتیم  مي که يوري همان

 و شتود  متي  تشتدید  فراینتد  ایتن  شتوند  داري نگته  مناستبي  نتا  وضتعیت  در هتا  فتیلم  کته  صتورتي  در و کننتد  متي  شدن خراع

 نگته  مناستبي  وضتعیت  در هتا  فتیلم  اگتر . شتد  خواهد برداري توویر در شدید ودگيآل مه ایجاد و کنتراست کاهش موجب

 . اورند نمي وجود به منفي اثر هیچ فیلم روي نهایي توویر در و نرسیده ها فیلم به اسیبي هیچ شوند داري

 :فیلم داري نگه هاي قسمت
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 :از عبارتند و دارد وجود نشده تابش فیلمهاي داري نگه براي ناحیه سه کلي يور به

 (فیلم هذخیر) لوژي رادیو بخش انبار یا بیمارستان

 روزانه استفاده براي تاریکخانه

 روزانه استفاده براي برداري توویر اتاق

 : رادیولوژي بخش انبار

 مخووصتا  و لتوژي  رادیتو  بختش  بته  و بتوده  راحتت  ان بته  دستتیابي  شودکه يراحي محلي در باید اتاق این: انبار محل

 .باشد نزدیک تاریکخانه

 

 

 

 :فیلمها از ومحافضت مراقبت

 :شوند محافضت زیر رموارد براع در باید مي آنها از مطلوع استفاده و ها فیلم از داري نگه منظور به

 فیزکي آسیببهاي

 نور

 زیاد حراره درجه

 زیاد نسبي ريوبت

 مضر گازهاي و ها دود

 حراره و اتش

  دستگاه هاي رادیو گرايف متحرکدستگاه هاي رادیو گرايف متحرک

 لتتوژي رادیتتو بختتش از ختتارج محیطتتي در انبیمتتار از تتتوان ،متتي متحتترک گرافتتي رادیتتو هتتاي دستتتگاه از استتتفاده بتتا

 بختش  ستایر  بته  رادیولتوژي  بختش  از رادیتوگرافي  ستتگاه  د انتقتال  امکتان  دیگتر  عبتاره  بته  آورده عمتل  بته  ،رادیوگرافي

 متحترک  رادیتوگرافي  هتاي  دستتگاه  شتوند  مي برده کار به منظور این براي که تجهیزاتي دارد،به وجود بیمارستان هاي

 .گویند مي

 در مثتال  عنتوان  بته .استت  لتوژي  رادیتو  بختش  بته  بیمتاران  انتقتال  از ،جلتوگیري  هتا  دستتگاه  ایتن  بتردن  کتار  بته  از هدر

 رادیتو  بختش  بته  آنهتا  انتقتال  و هستتند  بستتري  یتا  اورژانتس  جراحتي  ، ویتيه  مراقبتهاي بخش درون بیماران موارد برخي

 رادیتو  انجتام  امکتان  متحترک  دستتگاههاي  از ادهاستف با تنها موارد گونه این در دارد همراه به را زیادي مشکله لوژي

 . دارد وجود گرافي

 

تولستتتتتوی   ” .    محبتتتتت همتتتته چیتتتتز را شکستتتتت متتتتی دهتتتتد و ختتتتود شکستتتتت نمیختتتتورد     



 

“ 

لحظتته هتتا را گ رانتتدیم کتته بتته خوشتتبختی برستتیمن غافتتل از آنکتته لحظتته هتتا همتتان خوشتتبختی  

  ”علی شریعتی“. بودند 

 

س شتتده استتت ، درلحظتته ای کتته ختتود نمتتی دانیتتد ،    گنجتتی کتته در اعمتتاق نامحتتدود شتتما حتتب  

  . .کشف خواهد شد

  “جبران خلیل جبران  “

 

پرتوهتای خورشتید   . تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهیتد متمرکتز کنیتد    

  ”گراهام بل  .“ تا متمرکز نشوند نمی سوزانند 
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