
 

 

 توموسنتز(ماموگرافی دیجیتال سه بعدي  

  
یک روش جدید براي تصویربرداري از پستان به نام توموسنتز دیجیتال است که در سال هاي اخیر به وجود آمده و 

در نتیجه به جاي یک . وش از چند زاویه مختلف از پستان تصویربرداري می شوددر این ر. تحت بررسی بوده است
هاي مختلف پستان به دست می آید و در کامپیوتر می توان این  مجموعه تصاویري از سطح مقطع  تصویر منفرد،

پستان که ممکن  این تکنیک با رفع کردن مشکل روي هم افتادن ساختارهاي. بعدي بازسازي کرد تصاویر را به صورت سه
این شیوه در عین حال احتمال . دهد امکان تشخیص ضایعات سرطانی را افزایش می   است سبب مخفی شدن ضایعات شود،

 .را کاهش می دهد) False positive(نتایج مثبت کاذب 

  
رخـد و حول پستان که توسط کمپرسور فیکس شـده، مـی چـ 15    در ایـن روش تیـوب اشعـه ایکـس روي یک کمان

تمام . در این حالت از پستان در چندین زاویـه تصـویـر گـرفتـه مـی شـود. اشعه را به صورت پالسی تابش می کند
مقاطع نازك یک میلیمتري از بافت پستان  CT   اطالعات حاصله وارد سیستم کامپیوتري شده و در پروسه اي شبیـه بـه

دزي که در هر پالس به پستان داده می شود کسري از دز مجموعی است که . موازي با سطح دتکتور بازسازي می شود
دز مجمـوع ، مشـابـه دز مـامـوگـرافـی دیجیتـالـی    بنابراین در آخر. در ماموگرافی دیجیتال پستان دریافت می کند

  .دپستان می شو

     نحوه بازسازي تصاویر  
اطــالعــات ثـبـت شـده تـوسـط دتـکـتـور وارد کامپیوتر می شود و در آنجا کامپیوتر با استفاده از الگوریتم بک 

بازسازي با استفاده از . پروجکشن این اطالعات را که به صورت دیجیتالی هستند، به تصویر سه بعدي تبـدیـل می کند 
کــامـپـیــوتــر تـمـام .شــود وجکشن هاي مختلف و تلفیق آن ها بــا یـکــدیـگــر انـجــام مــیتصاویر حاصل از پر

سپس براي بازسازي مقاطع یک مـیـلـیـمـتـري، . پروجکشن هاي به دست آمده را در کنار یکدیگر قرار می دهد
ز الیه هاي دیگرروي آن مقطع سوپرایمپوز شده داشته و بقیه اطالعاتی را که ا اطـالعـات مـربـوط بـه آن مـقطع را نگه

به این ترتیب در هر الیه فـقــط اطـالعـات مـربـوط . اند توسط دو روش اضافه کردن و جابه جا کردن، حذف می کند
هاي مختلف و سپس کاهش کنتراست  بنـابـرایـن کـامپیـوتـر بـا جمـع کـردن پروجکشن. بـه همـان الیـه قـرار دارد

توسط آرتیفکت حرکتی ، تصویر بیضی را به صورت واضح در ارتفاع مربوط به خودش ) محو شدن آن(ستاره تصویر 
تصاویر . تصاویر بازسازي شده را می توان به صورت مقطع به مقطع یا به روش سینمایی نمایش داد   .نشان می دهد

پزشک تصاویر را بر روي مانیتور مشاهده می  .حاصله به دلیل ضخامت نازك یک میلیمتري، داراي رزولوشن باالیی است
در روش سینمایی مقاطع مربوط به تصویر پستان به صورت متوالی و پشت هم نمایش داده می شوند و پزشک . کند

  .قادر است در هر لحظه و هر ضخامتی از پستان، نمایش تصاویر را متوقف و به بررسی بیشتر ناحیه بپردازد

  سنتزدستگاه با قابلیت تومو 
  :این دستگاه داراي قابلیت هاي زیر است  



  
  قابل استفاده براي ماموگرافی غربالگري و تشخیصی 
  قابلیت تولید تصاویر دوبعدي و سه بعدي 
  :قابلیت تصویربرداري در سه حالت زیر 
  )D(2دیجیتالی 
  )D(3توموسنتز 
  )D(3D+2کومبو 

حالت اول دستگاه قادر به گرفتن تصاویر ماموگرافی دیجیتال دو در . این دستگاه داراي سه حالت تصویربرداري است   
چـرخـد و از بـافـت پـسـتـان در زوایـاي مـختلف تصویربرداري می  در حالت دوم تیوب حول پستان مـی. بعدي است

می دهد و  در حالت سوم دستگاه ابتدا روش توموسنتز را انجام. شود،که همان توموسنتز یا ایجاد تصاویر سه بعدي است
از روش کومبو بیشتر . سپس در انتهاي کمان دستگاه به نقطه صفر درجه بر می گردد ویک گرافی دیجیتال تهیه می کند
  .در زنانی با ریسک باالي سرطان و بنا به در خواست پزشک جهت تشخیص کامل استفاده می شود

  :اجزاء تشکیل دهنده دستگاه شامل
  سیستم پوزیشنینگ بیمار 
  م تصویربرداريسیست 

  دتکتور 
  ایستگاه کاري  

  HTC (high transmission cellular( گرید 
گرید در این دستگاه از نوع النه زنبوري است که پرتوهاي پراکنده را به میزان بیشتري جذب می کند و اجازه عبور 

جنس این . یر ماموگرافی می شوداز این جهت باعث بهبود بیشتر کنتراست در تصاو. پرتوهاي اولیه را به خوبی می دهد
  .است 5:1  تیغه ها از مس بوده و ماده بینابینی آن هوا است و معموال نسبت گرید

    دتکتور  
آشکارساز در این سیستم از نوع فلت پنل هاي مستقیم هستند، که ترکیبی از فوتو دیود و فیلم هاي ترانزیستوري نازك 

  .ورف است که حساسیت زیادي به اشعه ایکس داردماده حساس فوتو دیود، سلنیوم آم. است

    انواع طراحی براي دتکتور
. در طراحی اول دتکتور ثابت است و تیوب حول پستان چرخش دارد. دو نوع طراحی بر اساس حرکت دتکتور وجود دارد

است، هنگامی که در حالتی که دتکتور ثابت . در طراحی نوع دوم دتکتور همزمان با تیوب اشعه ایکس حرکت می کند
تیوب به انتهاي چرخش می رسد، دتکتور قادر به دریافت قسمت کوچکی از اطالعات نیست ولی در دتکتور متحرك 

  .وسیع تري نسبت به حالت اول دارد) Field Of View(  تمامی اطالعات توسط دتکتور ثبت می شود و میدان دید

     :سایر پارامترهاي دستگاه
  درجه 15   زاویه اسکن 
  نوع اشعه پالسی 
  نما 15تعداد نماها  



  ثانیه 5زمان اسکن  
  ثانیه 10زمان بازسازي  

  مزایاي روش توموسنتز  
  :مزیت هایی که براي این روش بر اساس تحقیقات صورت گرفته ، شامل موارد زیر است

اجـعـــات مـجـــدد، عدم همپوشانی، حساسیت بهتر، بهبود تشخیص سرطان، کاهش انجام بیوپسی، کـــاهـــش مـــر
وضـــوح در لـبـــه ضــایـعــات، تـشـخـیــص عـمــق مـحـل ضـایـعـات، کاهش فشار کمپرسور، استفاده از تشخیص به 

  CAD.کمک کامپیوتر 
     .عمده ترین مزیت این روش عدم همپوشانی بافتی است

که در تومو اسالیس عمق دو ضایعه متفاوت  در مـامـوگـرافـی دیجیتـال، دو ضـایعه در یک عمـق هستنـد در صورتی
   .است

  کاهش فشار کمپرسور  
  .یکـی از دالیـل استفاده از کمپرسور، کاهش ضخامت بافت پستان براي کاهش سوپرایمپوز شدن بافتی است

می    از آنـجــا کــه در روش تــومــوسـنـتـز روي هـم افـتـادگـی بـافتی تا حدود خیلی زیادي برطرف شده است
  .توان از فشار وارده بر کمپرسور روي پـسـتــان، کــم کـرد تـا بـیـمـار احـسـاس درد کمتري کند

روش توموسنتز انقالبی در ماموگرافی ایجاد کرده و مزایاي فراوانی را براي تشخیص سرطان پستـان فـراهـم کـرده   
  :طور که ذکر شد عبارتند از ترین آ ن ها همان اسـت کـه مهـم

  کاهش همپوشانی بافتی 
  تشخیص بهتر سرطان 
  کاهش مراجعات مجدد 
  کاهش بیوپسی 

  کاهش دز
  کاهش فشار کمپرسور 
  کاهش زمان بازخوانی 

اگــرچــه استفـاده از روش تـومـوسنتـز بـاعـث افـزایـش احـتـمـال کـشـف و تـشـخـیـص سـرطان پـسـتان می شود 
ش مرگ و میر را به دنبال داشته باشند ولی هیچ گاه به طور صد در صد نمی اما تمامی این روش ها ممکن است کاه

  .توان در باره فواید آن ها اظهار نظر کرد

     دیجیتال ماموگرافی استریوسکوپی
هــا روش دقـیــق تــري بــراي تـشـخـیـص سرطان  شــایــد روش تـصــویــربــرداري سـه بـعـدي از پـسـتــان

اولین برتري این تکنیک در . ن فناوري را ماموگرافی دیـجـیـتـال اسـتـریـوسـکـوپـی دیـجـیـتال می نامندپستان باشد، ای
هایی است که در ماموگرافی استاندارد و  مقایسه با دیگر روش هـاي تـصـویـربـرداري از بـافت پستان ها کشف تـوده

ه هاي حذف شده، خوش خیم هستند اما برخی دیگر برخی از این تود. می شوند missed  معمول حذف یا اصطالحا
مــزیــت دیـگــر . سرطان زا هستند که تشخیص به موقع و دقیق آن ها اهمیت بـسـیــار زیــادي دارد

این فناوري همچنین به . مــامــوگــرافــی دیـجـیـتــال اسـتــریـوسکـوپـی، کشـف کلسیفیکاسیون هاي بدخیم است
می دهد تا تصویر تمام حجم سینه را در نماي مقطع به مقطع در اختیار داشته باشد و از آنجا که  رادیولوژیست اجازه

رویت   تمام عمق بافت را به نمایش می گذارد کمک شایانی در تشخیص سرطان به پزشک می کند در ضمن این روش



پذیر  ـه قـابـل رویت نیستند را امکانتوده هایی که در روش هاي دیگر به علت همپوشانی توسط بـافـت نـرمـال سـیـن
  .ماموگرافی دیجیتال استریوسکوپی آینده اي امیدوار کننده را در تشخیص سرطان سینه نوید می دهد. می سازد

  ماموگرافی لیزري
   CTLASER(  در تـحـقـیـقی قابلیت یکی از تکنیک هاي عکس برداري جدید یعنی سی تی لیزر ماموگرافی

Mammography (یا  CTLM،   این تحقیق که توسط . براي تشخیص تومورهاي سرطانی و خوش خیم به اثبات رسید
زن با  100را که در breast   ضایعه 105محققان بخش هاي رادیولوژي ، ژینکولوژي و زایمان دانشگاه پزشکی انجام شد، 

و CTLM  ها عکس هاي یابی این ضایعهدر ارز. تـشخیص داده شده بود مورد ارزیابی قرار دادX  مـامـوگـرافـی اشـعـه
طبق . آنالیز بافت شناسی نیز به منظور تایید این یافته ها مورد استفاده قرار گرفت. ماموگرام، جداگانه تفسیر شدند

دیده breast   ، ارتباط و وابستگی قابل توجهی میان جذب لیزر و ظاهر تومورهاي سرطانیCTLMمشاهدات در اسکن 
   هاي گرفته شده با اسکن دانشمندان با عکس. این جذب به طور تناوب در تومورهاي مهاجم تر بیشتر دیده می شود. شد

CTLMو غیر سرطانی شده اند  قادر به یادگیري مطالب بیشتري درباره شکل و ظـاهـر تـومـورهاي سرطانی.  
CTLMب ماموگرافی نوري تکنولوژي نوید بخشی است که اجازه قادر به تشخیص اغلب ضایعات بدخیم است به این ترتی

بـرداري ساخته شده است، اولین  که به وسیله سیستم هاي تشخیص عـکـسCTLM  سیستم. تحقیقات بیشتر را می دهد
   باز است که تکنولوژي پیچیده لیزر و الگوریتم را براي ایجاد عکس هاي سه بعديbreast   سیستم عکس برداري
Cross-sectional ،breast این یک نحوه عکس برداري بدون درد است که بیمار را در . مورد استفاده قرار می دهد

سیستم هاي تشخیص عکس برداري براي . ندارد breast  معرض پرتو اشعه قرار نمی دهد و نیازي به فشار آوردن
  .ز صادرت دریافت کرده استمجو) FDA( از اداره دارو و غذاي آمریکاbreast  سیستم عکس برداري لیزري

CTLM  روشی جدید براي . انقالبی در تصویربرداري پزشکی و روشی جدید در تصویربرداري به کمک لیزر است
که در کنار دسـتـگاه هاي متداول ماموگرافی براي کاهش نمونه برداري ) Breast Cancer(  آشکارسازي سرطان سینه

هاي متداول  CT Scannerتا حدودي شبیه به CTLM  اصول عملکردي. گیرد هاي نگاتیو سینه مورد استفاده قرار می
است و کل سینه ) Near infra red( یا) NIR( این دستگاه شامل یک منبع انرژي نور لیزر نزدیک به مادون قرمز. است

مورد نظر را پس از اسکن کامپیوتر از اطالعات اپتیک به دست آمده تصاویر مقطع نگاري شده   .را اسکن می کند
بازسازي می کند مقادیر اپتیک به دسـت آمـده به طور مستقیم به ضرایب انتقالی مــوثـر اپتیـک بـافـت سینـه نسبـت 

 Dیا به صورت سه بعدي ) Single slice( داده مـی شـود تـصـاویـر مـمـکـن اسـت به صورت تک مقطعی

Volumes(3(شود   نمایش داده.  CTLMولــیــــن وســیــلــــه غــیــــر تــهــــاجــمــــی در تکنیکی جدید و ا
استفاده می کند و قادر به ایجاد تصاویر X  زمــیــنــــه تصویربرداري نوري است که از فن آوري لیزر به جـاي اشـعـه

تحت فشار  در روش ماموگرافی معمولی سینه معموال با دو صفحه. سه بعدي از ساختمان و ترکیب داخلی سینه است 
نیوتون می فشرد که  6تا  3قرار می گرفت که یکی از آن ها فیلم و دیگري صفحه پالستیکی بود و سینه را به قدرت 

شود که این روش آســـانـــی بـــراي  روشی ناراحت کننده است و در بعضی از مواقع سینه به حالت اولیه باز نمی
موگرافی معمولی محدودیت دیگري از نظر سنی وجود دارد که علت آن در سـیـسـتــم ما. خــانــم هــا نـیـســت

هیچ گـونـه مـحـدودیـت سـنـی و چـگـالـی بـودن سینه CTLM   در سیستم. چگال بودن بافت سینه در سن پایین است
شان داده خون را ن) بافت(لیزر نسج . حرکت خوابیده و دردي احساس نمی کند وجود ندارد و بیمار در طول آزمایش بی

و تومورهایی را که در حال شکل گرفتن هستند تشخیص داده که این تـشخیص به خوبی تشخیص لوله هاي خونی 
و امـکـانـات مــوجــود آن CTLM   پزشکان همگی در مورد فــن آوري مـنـحـصـر بـه فـرد. معمولی در سینه است

آن و عکس برداري از بافت هاي Optical   بعدي 3ک عکس بــراي افــزایــش کـیـفـیــت تشخیـص سرطان سینه و تکنی
متراکم و همچنین قـدرت تـفـکـیـک تـصـویـر لیزري براي تشخیص تـومـور از نـوع تـهـاجـمـی و غیر تهاجمی تعجب 

غده سرطانی براي بیشتر زنده ماندن و رشد کردن، منابع خونی در اطراف خود به وجود می آورند که در . کـردنـد



این فرایند را اصطالحا . میلی متر در اندازه رشد کنند 2ع بدون تشکیل منابع تغذیه جدید، قادر نخواهند بود بیشتر از واق
بــا آشـکــارســازي افــزایــش CTLM  نامند، تــکـنــولــوژي می) Angiogenesis(  رگ زائی یا افزایش عروقخونی

به تشخیص فرایند رگ زائی حاصل از وجود غدد سرطانی کمک می  هموگلوبین ها در زمینه تصاویر به دست آمده،
  .کند

    مزایاي استفاده از سی تی لیزر ماموگرافی
  )X-Rayبدون(استفاده از تابش غیر یونیزه  -1
    کمک به حذف نمونه برداري هاي غیر ضروري -2
     ابزار کمک تشخیص در کنار روش هاي ماموگرافی معمول و متداول -3
  )Dense(  ب براي سینه هاي با بافت متراکم و چگالمناس -4
  غیر تهاجمی و ساده -5
  عدم فشردگی بافت سینه و بدون درد -6
  کاربري ساده و کم هزینه در مقایسه با سایر روش ها -7
  بازدهی عملکردي باال -8

نمی تواند نظر CTLM  با اما در هر صورت با توجه به جدید بودن این دستگاه اطالعات تصویري و تصاویر گرفته شده
  در هر حال. قطعی براي پزشک باشد چرا که هنوز منبع و اطلس جامع این دستگاه روند تکمیلی خود را طی می کند

CTLMدر مقایسه با   MRI سریع تر و ارزان تر بوده و نیازي به تزریق مواد حاجب براي افزایش کنتراست تصویر ندارد .
نشان می دهد که هر دو به یک ناحیه مشترك و یکسان از ناحیه رگ زائی تومور، اشاره  MRI  و CTLM  ترکیب تصاویر

  .می کند 

  تشخیص سرطان سینه با ماموگرافی دیجیتال
. شود، نه روي فیلم رادیوگرافی در مـامـوگـرافـی دیـجـیتال، تصویر به صورت یک فایل دیجیتال کامپیوتري ذخیره می

  از آن جایی که تصویر اشعه ایکس به. ي عملی مهمی نسبت به ماموگرافی معمولی داردها  این تکنولوژي، سودمندي
تواند  تواند روي تصویر زوم کند تا آن را بزرگ کند یا می   شود، متخصص رادیولوژي می  صورت دیجیتال ذخیره می

. شدند، آشکار شوند   نمی هایی که به صورت معمول دیده  روشن تصویر را به نحوي تنظیم کند که ناهنجاري  سایه
کردن آن ها را آسان و دسترسی بعدي    این امر ذخیره. توان روي دیسک ثبت کرد  تصاویر ماموگرافی دیجیتال را می

توان در هر پایانه کامپیوتري در هر کجاي مرکز درمانی دید و براي   تصویر دیجیتال را می. کند   به آن ها را تسهیل می
شوند، در   ثانیه آماده می 10تصاویر دیجیتال پستان در کمتر از . کز درمانی دیگر هم فرستادمشاوره گرفتن به مرا

فناوري هاي جدید . برد  دقیقه زمان می 10تا  5حالی که ماموگرافی معمول با استفاده از فیلم اشعه ایکس 
ماموگرافی به عنوان روش اصلی  هاي پزشکی را دگرگون کرده است و جنبه هاي مراقبت  تصویربرداري، تقریبا تمامی

ماموگرافی دیجیتال به تدریج جایگزین ماموگرافی استاندارد می . غربالگري سرطان پستان نیز از این امر مستثنا نیست
  .شود

تا  85با این روش . درماموگرافی استاندارد، اشعه ایکس با دز پایین از بافت پستان عبور کرده و بر فیلم تاثیر می گذارد
در . درصد سرطان هاي پستان از جمله توده هاي بسیار کـوچـک غـیـرقـابـل لـمـس تـشـخـیص داده می شوند 90

درصد سرطان هاي پستان تنها با روش ماموگرافی  40زنانی که به طور منظم مورد غـربـالـگـري قـرار مـی گـیرند، 
  .تشخیص داده می شود

ولی از اشعه ایکس استفاده می شود، اما در اینجا به جاي اینکه فیلم روي در ماموگرافی دیجیتال شبیه ماموگرافی معم
در واقع عالوه بر استفاده از ابزارهاي بیشتر و . تصویر ثبت شود، به صورت بایت هاي کامپیوتري کدبندي می شود



دادن  و تحت فشار قرار شیوه قرار گرفتن پستان ها: مانیتورهاي کامپیوتري، بـیـمـار تـفـاوت دیـگـري احساس نمی کند
از اشعه کمتري استفاده می   هاي دیجیتالی نسبت به ماموگرام هاي قدیمی، ماموگرام. آن ها به همان شیوه سابق است

  .کنند اما براي برخی زنان ممکن است این مزیت تحت الشعاع نیاز به مشاهده بخش هاي بیشتري از پستان قرار بگیرد
در . الیلی که عکاسی به سوي دیجیتالی شدن پیش می رود، به این سمت حـرکـت مـی کندمـامـوگـرافـی بـه همـان د

نـگـهــداري و ارســال تـصــاویـر دیـجـیـتـالـی آسـان تـر از تـصـاویـر . اینجا بالفاصله تصویر به دســت مــی آیــد
که به آن ها در تفسیر تصاویر دیجیتالی  رادیولوژیست ها به تدریج از نرم افزاري استفاده می کنند. است  فـیـلمی

نمایی و دستکاري تصویر یه طور تئوریک به رادیولوژیست  تـوانـایـی افـزایـش کـنـتـراسـت، بزرگ. کـمــک مــی کـنـد
ت اما اثبا. ها این توانایی را می بخشد که تفاوت هاي پنهان را که در فیلم رادیولوژي قابل مشاهده نیستند، مشاهده کنند

از بررسی ها روش دیجیتالی را در مقایسه با   تعداد کمی. برتري مـامـوگـرافـی دیجیتـالـی کـار آسانی نبوده است
بالغ می شود،   شکست خورده می دانند و با توجه به هزینه باالي این روش که به چهار برابر روش فیلمی   روش قدیمی

    .می دهند  امتیازرا به روش قدیمی

  سه بعديماموگرافی 
در سال هاي اخیر به وجود آمده  "توموسنتز دیجیتال  "یــک روش جــدیــد بــراي تـصـویـربـرداري از پستان به نام 

در . شود  در ایـــن روش از چـنــد زاویــه مـخـتـلــف از پـسـتــان تصویربرداري می. و تحت بررسی بوده است
اویري از سطح مقطع هاي پستان به دست می آید و در کامپیوتر می توان مجموعه تص  نتیجه به جاي یک تصویر منفرد،

این تکنیک با رفع کردن مشکل روي هم افتادن ساختارهاي پستان . سازي کرد   بعدي شبیه   این تصاویر را به صورت سه
عین حال احتمال  این شیوه در. دهد  امکان تشخیص ضایعات پستان را افزایش می   که ممکن است سرطان را مخفی کنند،

  .نتایج مثبت کاذب را کاهش می دهد

   

  به کمک کامپیوتر ماموگرافی 
متخصصان رادیولوژي از شناسایی به کمک کامپیوتر بعد از انجام ماموگرافی استفاده می کنند تا مناطق دچار مشکل در 

  کنند که می    کامپیوتري استفاده می ها معموال از نرم افزارهاي پیچیده  این سیستم. تر تشخیص دهند  پستان را دقیق
تشخیص دهند و با هشدار دادن به متخصص رادیولوژي او را   هستند   توانند الگوهایی را که اغلب با سرطان همراه

استفاده از این کمک تشخیصی کامپیوتري، نیاز به آن دارد که ابتدا . تري به آن قسمت بیندازد  وادار کنند که نگاه دقیق
هاي ذرات کلسیمی و   تشخیص به کمک کامپیوتر، پیدا کردن محل. اموگرافی به صورت دیجیتال درآمده باشدتصویر م

هاي تشخیص    اند سیستم  ها نشان داده  پژوهش. اندازه چشم انسان، خوب عمل می کند  یابی توده ها به همان  مکان
 20اند و نهایتا احتمال شناسایی سرطان پستان را تا   افزوده برداري بافتی را  با کامپیوتر میزان تکرار ماموگرافی و نمونه

  .درصد افزایش داده اند

  MRIبا  ماموگرافی 
. کند  بـا ایجـاد یـک حوزه قوي مغناطیسی تصاویري از بدن ایجاد می) MRI(تصـویـربـرداري بـا تشـدیـد مغنـاطیسـی 

ممکن است از تزریق ماده حاجب به جریان خون . ز اسکن بخوابدبیمار باید به شکم روي می  پستان، MRIدر هنگام انجام 
هاي خونی غیرطبیعی را که مـشـخـصــه    ماده حاجب شبکه رگ هاي پستان و به خصوص تشکیل رگ. استفاده شود

ت ترکیب باف MRI. هـر دو پستـان را مـی تـوان در یـک بـار، تصویربرداري کرد. هـا اسـت، نشـان مـی دهـد سـرطـان
  تواند محل   تواند تومورها را به خوبی شناسایی کند اما نمی  دهد و بنابراین می   نرم و محتواي مایع آن را نشان می

هاي  تواند به شناسایی توده  در ترکیب با ماموگرافی و سونوگرافی می MRIبنابراین . کلسیم را نشان دهد  هاي رسوب



   درمانی و بررسی پستان   اند، شناسایی عود سرطان پس از شیمی   گذاشته پستانی در زنانی که ایمپلنت سیلیکونی کار
همچنین  MRI. مورد استفاده قرار گیرد  اند،  هایی که نتیجه قطعی به دست نداده   هاي با بافت متراکم در ماموگرافی

در زنانی که در گروه اما . ممکن است براي بررسی زنانی که در معرض خطر باالي سرطان پستان هستند، به کار رود
تواند    نیز مانند ماموگرافی به طور قطعی نمی MRI. شود   توصیه نمی MRIپرخطر براي سرطان پستان قرار ندارند، 

خیم فرق بگذارد، بنابراین ممکن است به اشتباه در محلی از پستان وجود   میان یک توده سرطانی و یک کیست خوش
  .گویند  آن نتیجه مثبت کاذب می سرطان را تشخیص دهد که اصطالحا به

با وجود مشکالتی که ماموگرافی در تشخیص درست سرطان پستان دارد، هنوز بـهـتــریــن ابـزار بـراي تـشـخـیـص 
به طور    شوند،  هایی که امروزه گرفته می کـیـفـیـت ماموگرافی. سـرطـان پـسـتـان در مـراحـل اولـیـه آن اسـت

رود کـاهـش یـافتـه   اي کـه بـراي گـرفتـن آن هـا بـه کـار مـی  اند و میـزان اشعـه   یدا کردهتوجهی بهبود پ  قابل
هاي پستان در بسیاري از کشورها   از مرگ هاي ناشی از سرطان   هاي منظم از زنان، توانسته انجـام ماموگرافی. اسـت
  .بکاهد

     گزروماموگرافی
است اما تصویر آن به جاي فیلم شفاف معمولی بر روي صفحات گرافیت ثبت می این تکنیک مشابه ماموگرافی معمولی   

این روش قادر است تنها با تابش یک نوبت اشعه جزئیات بافت نرم سینه دیواره قفسه سینه را از نظر متاستاز، . شود
ینه را می توان با یک جزئیات کامل پستان و بافت هاي نرم قفسه س. نشان دهد  نواحی محیطی سینه و ناحیه زیر بغل

  .نوبت پرتوافکنی ثبت کرد

    سیستم ماموگرافی دیجیتال
بــا پـیشـرفـت هـاي اخیـر در زمینـه تجهیـزات پـزشـکـی بـه خـصوص دستگاه هاي تشخیصی نـظـیــر دسـتـگــاه 

سیار پیشرفته جهت ایجاد هــاي دیـجـیـتــال رادیـوگـرافـی و استفاده این دستگاه ها از نرم افزارهاي هوشمند و ب
  .تصاویر سه بعدي ، امکان تشخیص به موقع ضایعات مختلف فراهم شده است 

مـامـوگـرافی یکی از رایج ترین تکنیک هاي تــصـــویـــربـــرداري جـهـــت تـشـخـیـــص زودرس ضایعات سینه در 
  .زنان است

بـل لـمـس بـرسـد مـی تـوان آن را تـوسـط مـامـوگـرافـی در برخی از موارد بسیار زودتر از آنکه توده به حــد قـا
البتـه معموال براي اثـبــات بـدخیـم بـودن ضـایعـه مشـاهـده شـده در مـامـوگـرافی یا احتماال اجتناب از ( تشخیـص داد 
زنان (االي چهل سال از این رو بر اساس توصیه بیشتر پزشکان، زنان ب) جا از بیوپسی استفاده می شود  نگرانی هاي بی

به صورت دوره اي و ســالـیـانـه بـایـد مـامـوگـرافـی شـونـد بـه عـالوه در صــورت وجــود ســابقـه ) بدون نشانه 
  .این فاصله زمانی بین ماموگرافی ها باید کمتر شود)  سینه( خـانـوادگـی از سـرطـان 

هـاي بالینی مورد استفاده در ماموگرافی سنتی جهت  انـنــد روشدســتــگــاه مــامــواسـکــن ارائــه شــده هـمــ
این دستگاه با استفاده از تابش هاي مکرر یک اشعه بسیار باریک به سینه و . تصویربرداري از سینه طراحی شده است

وشــن در زیر سینه قادر به ایجاد تـصــاویــر ســه بـعــدي بــا رزولــ) فلت پنل(حرکت همزمان آشکارساز 
  .خود است micron54توسط پیکسل هاي  cm22cm *28در ســـــایـــــز  pixels4096 *5560اسـتـانـدارد 

  :برخی از مزیت هاي این دستگاه در مقایسه با سایر دستگاه هاي ماموگرافی 
سال را بهبود  50شـانـس کـشـف سرطان در زنان کمتر از % 28که با افزایش کیفیت تصاویر در حـدود  FFDMسیستم  

  .می بخشد 
% 50بیش از ( که موجب کاهش دز اشعه مورد نیاز براي ثبت تصاویر شده است Anti - Scatterاستفاده از گرید  

  .)کاهش دز دریافتی 



  داراي طراحی منحصر به فرد و ارگانیک با قابلیت تنظیم زاویه چرخش و ارتفاع 
  Touch - Screenداراي پنل  
  ثانیه 6ثانیه اکسپوز و آماده کردن آن در عرض کمتر از  4/0الترین کنتراست ممکن در ثبت تصاویر با با 

    نحوه انجام ماموگرافی
 positionدر ادامه نشان داده می شود که چگونه نماهاي مختلف در ماموگرافی انجام می شود و چگونه بیمار باید 

  .بگیرد تا تصویري با کیفیت تهیه شود

  MLO (Medio - lateral oblique view (نماي 

MLO در ماموگرافی معمولی نماي. به طور ابلیک یا نماي زاویه دارگرفته می شود  MLO  ارجحیت    ،90بر نماي لترال
 4/1، عضالت ریه باید از باال تا MLOدر نماي . دارد زیرا قسمت اعظم بافت پستان می تواند به تصویر کشیده شود

شکل عضالت . فوقانی خارجی پستان و زیر بغـل به صورت ابلیک و تا زیر نوك پستان یا حتی پائین تر قابل رویت باشد
     .باشدMLO  حتی میان پستان باید نقطه سانتر. بودن عضالت است) شل ( باید هاللی باشد که نشان دهنده ریالکس 

در طول تصویربرداري انجام شود و نوك پستان باید در این نما، نشان داده شود compression   کهخیلی مهم است  -1
  .که تمام پستان در فیلد هست  و همچنین قسمتی از شکم باید قابل رویت باشد به عالمت این

دارنده ماموگرافی می دهد ، صفحه نگه  30 - 60، تکنولوژیست ماموگرافی به تیوب زاویه MLO   براي گرفتن نماي -2
صفحه نگه دارنده باید با عضالت قفسه سینه موازي . می دارد   که حامل کاست فیلم یا دتکتور دیجیتال است پستان را نگه

  .باشد و لبه باالیی صفحه نگه دارنده باید هم سطح زیر بغل باشد
تکنولوژیست از بیمار می خواهد . باشد درجه داشته  45ماموگرافی زاویه Stand  بیمار باید باMLO  در طی نماي -  3

که آرنج خود را باال برده و با دست دستگیره دستگاه را بگیرد، بیمار کمی به طرف جلو خم می شود، تکنولوژیست باید 
تکنولوژیست سپس کمپرسور را خواهد بست ، به . بازو و پستان را باال کشیده و قسمت وسط پستان را به طرف جلو بکشد

  .فقط استخوان کالویکل نمایان باشد طوري که 
. پس از اینکه کمپرسور ثابت شد و تکنولوژیست اطمینان حاصل می کند که هیچ مشکلی در فیلد تصویر وجود ندارد -4

  .سپس از بیمار پوزیشن داده شده می خواهد که همانطور بایستد و خودش براي اکسپوز، اتاق را ترك می کند

  CC (Cranio - Caudal view (نماي 
این نما هم در ماموگرافی معمولی و هم در ماموگرافی تشخیصی به . پستان از باال تصویربرداري می شودCC  در نماي

بافت چربی نزدیک عضالت پستان باید به . باید بافت غده هاي پستان کامال قابل رویت شوندCC   در نماي. عمل می آید
   باید) nipple(  نوك پستان. نان باید عضالت قفسه سینه دیده شود صورت نوارهاي تیره مشخص باشد و در پشت آ

  .مشخص باشد 
باال می آورد و ارتفاع صفحه نگه دارنده را تنظیم می  cm2   تـکـنــولــوژیـســت مـامـوگـرافـی ، پستـان را حداکثر  -1

  .در نتیجه بیمار می تواند صفحه نگهدارنده را با دستش لمس کند .کند 
ولوژیست، در امتداد خط میانی پستان مورد نظر یا پشت سر بیمار می ایستد و از بیمار می خواهد که سرش را به تکن -2

سـپـس تـکـنـولوژیست پشت و شانه بیمار را به سمت جلو برده و به صفحه نگهدارنده نزدیک مـی . سمت او برگرداند
. مـی گذارد >صفحه نـگـهـدارنـده <نگه داشته و آن را روي  تـکـنـولوژیست با دست دیگرش زیر پستان بیمار را. کـنـد
  .به طرف خود بـیـمـار چـرخـانـده مـی شـود، در نـتـیـجـه قـسمت خارجی پستان به سمت جلو می چرخد    پستان

. سپس تکنولوژیست کمپرسور را می بندد تا اطمینان حاصل کند که هیچ قسمتی در قسمت لترال به جا نمانده است -3
تکنولوژیست می تواند دسـت خـود را بـر روي شـانـه بـیـمـار گـذاشته و پوست بیمار را کشیده و اطمینان حاصل کند 



خواهد تا  وقتی کـمـپـرسـور فـیـکـس شـد تکنولوژیست از بیمار مـی.نیست X  که هـیـچ چـیز خارج از فیلد اشعه
  .می کند همانطور بایستد و خودش براي اکسپوز اتاق را ترك 

  ML (Medio - lateral view( نماي 
  اگر نماي ابلیک گرفته نـشـود، پـوزیـشـن. تصویربرداري می شود   از مرکز قفسه سینه به سمت خارجML  در نماي

Medio - lateralنماي مـمـکـن است بر  latero - medialنماي در. ارجحیت داشته باشد   ML تصاویر پستان از قسمت
ـتــــان بــــه ســمــــت قــســمـــت مـــرکـــز قــفــســـه تصویربرداري می شود تا ناحیه لترال خارجی پــسـ

به هر حال اگر پزشک . تر باشد پستـان جـایـی که بیشترین تغییرات پاتولوژیک یافت می شود به فیلم نزدیک) خارجی(
عـضــالت ریــه  ML  در نـمــاي. است انتخاب شود ممکنML   قسمت میانی پستان را بیشتر مد نظر داشته باشد نماي

نوك پستان باید در تصویر دیده شود و . بــایـد بـه صـورت باندهاي روشن باریک حداقل در نیمی از تصویر دیده شود
  .قسمتی از شکم باید در زیر پستان دیده شود 

  MLپوزیشن بیمار براي نماي 
درست انتخاب شده Marker  قرار می دهد و باید مطمئن شد که 90ه لترال را با زاویX  تکنولوژیست تیوب اشعه -1

    .است
تکنولوژیست ارتفاع صفحه نگه دارنده را تا حدود زیر بغل تنظیم کرده و از بیمار می خواهد تا بازوي خود را به سمت  -2

را از پـائیـن بـه سمـت خـارج  سـپــس پـسـتــان بـیـمــار. جلو کشیده و به موازات صفحه نگه دارنده قرار دهد
 standکشیـده و کمپـرسـور را مـی بنـدد، تکنولوژیست دست دیگرش را روي پشت بیمار گذاشته و بیمار را به سمت 

در بعضی . اگر پستان دیگر در فیلد قرار گرفت تکنولوژیست از بیمار می خواهد تا آن را از فیلد خارج کند. برد می
تکنولوژیست پالستر را به جناق سینه . ر کاغذي براي خارج کردن پستان از فیلد استفاده می شودازموارد از یک پالست

    .بیمار می چسباند و پستان را به عقب به سمت پشت بیمار می کشد
    .وقتی کمپرسور ثابت شد، تکنولوژیست از بیمار می خواهد همانطور بماند و براي اکسپوز اتاق را ترك می کند -3

   LM ( Latero - Medial view(   نماي
تصویربرداري پستان از قسمت خارجی به سمت مرکز قفسه است، وقتی که پزشک قسمت میانی پستان را  LMنماي 

  .استفاده می شودLM   بیشتر مد نظر داشته باشد نماي
مارکرهاي صحیح باید اطمینان حاصل کرد که . قرار می دهد 90تکنولوژیست تیوب را در حالت LM  براي نماي -1

ارتفاع صفحه نگه دارنده تا باالي استرنوم تنظیم می شود و صفحه نگه دارنده در بین دو پستان بیمار . استفاده شده است
  .قرار می گیرد 

تکنولوژیست از بیمار می خواهد که بازوهاي خود را باال برده و دست هاي خود را روي دستگیره دستگاه قرار داده  -2
ج هایش باال قرار گیرند و همچنین از بیمار خواسته می شود چانه خود را تا جایی که امکان دارد به سوي طوري که آرن

بیمار به . پستان بیمار از پائین به سمت خارج کشیده می شود و کمپرسور بسته می شود. لبه صفحه نگهدارنده ببرد 
    .ازوي بیمار تحت فشار نیستاطمینان حاصل کنید که ب.. سمت صفحه نگه دارنده برده می شود

  .می کند  طور بایستد و تکنولوژیست براي اکسپوز اتاق را ترك از بیمار خواسته می شود که همان -3

  یا دیگر آزمایشات براي تشخیص سرطان پستان MRIعدم استفاده از سونوگرافی ، 
آمــریـکـا بـراي کمـک بـه تـشـخـیــص  FDAاخیـراً ، مـامـوگـرافـی تنهـا آزمـایشی است که تــوســط ســازمــان 

ماموگرافی به تشخیص . نـدارنـد توصیه می شود) مثـل تـوده ( ســرطـان پـسـتـان در زنـانـی کـه هـیـچ عـالمتـی 



 10از مرگ و میرهاي ناشی از سرطان پستان در % 2هاي پستان کمک می کند و باعث کاهش   از سرطان% 85حداکثر 
و دیگر آزمـایشـات وقتـی مفیـدنـد کـه ابتـدا حـالـت غیـر طـبـیـعـی  MRIسـونوگرافی، . شـده اسـت سال گـذشتـه

  .تـوسـط ماموگرافی یا معاینات فیزیکی تشخیص داده شود 
به عنوان اولین آزمایش  FDAنـوشـتـه شـده اسـت تـوسـط  1این آزمایشات به خاطر محدودیت هایی که در جـدول

در حالی که . از کل سرطان ها را می تواند تشخیص دهد% 85 -90روي هم رفته ماموگرافی حداکثر .ود توصیه نمی ش
اکثر قــریــب بــه اتـفــاق حــالــت هــاي غـیــر نــرمــال بــا مــامــوگــرافــی قــابـل تـشـخـیـص اسـت، 

مواقع یک بافت غیر طیبعی قابل تشخیص نیست  بعضی. قـسـمـت کوچکی از حالت هاي غیر نرمال قابل تشخیص نیستند
هدف ماموگرافی سعی در تشخیص سرطان پستان در خانم ها است، بدون . آن با دانسیته بافت اطرافش یکی است  زیرا

سرطان یا بافت ( اگر بیمار توده یا یک تغییر دیگري در پستـان دارد و جـواب مـاموگرافی منفی است . توجه به عالئم آن
در موارد شبیه به این که . هاي بیشتر باید توسط پزشک انجام شود بیمار باید قانع شود که پیگیري) ك نداردمشکو
ماه  6مشکوك نیست ممکن است مسئله با معاینات بـالینـی پستـان یا ماموگرافی مجدد بعد از ) Lump( توده

نبـایـد ایـن طور معنی شود که هیچ احتمالی ) Negative(مـنـفــی   گــزارش مــامــوگــرافــی. بـــررســـی شـــود
بیشتر حــــالــــت هـــاي غـیـــر . براي سرطان وجود ندارد و همچنین به ایـن معنـی نیست که پستان نرمال است

ه فقط وقتی که آن ناحیه تغییر مهمی نسبت ب. دارند mass   طـبـیـعـــی تـغـیـیـــراتـــی مـثـــل کلسیفیکاسیون یا
شـــــود و ایـــــن دلـــیـــلـــــی  ماموگرافی بیماران دیـگـر داشـتـه بـاشـد حـالت غیر طبیعی گزارش مــــــی

  .هاي قبلی است   هاي منظم و مقایسه آن ها با فیلم بـــــراي ضـــــرورت ماموگرافی
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