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 اصْل هاهْگرافی

 ظِْر هقذهَ ّ تاریخچَ

 صًی کَ 8اص ُش  دس ایبلت هتسذٍ. عیٌَ دس خِبى دس زبل افضایؼ اعت  هیضاى اثتال ثَ عشطبى

اص  ایي عشطبى یکی. یکٌفش ثَ ایي عشطبى هجتال هی ؽْد   عبلگی ػوش هی کٌٌذ ،95تب عي 

ثبؽذ ّ هشگ ًبؽی اص عشطبى عیٌَ ،  هؼوْلتشیي عشطبًِبی تؾخیـ دادٍ ؽذٍ دس صًبى هی

ّ هیش ًبؽی اص  الجتَ دسفذ هشگ.  عبلگی دس صًبى دیذٍ هی ؽْد 54تب  15ثیؾتش دس عٌیي 

 تسمیمبت ،  آؽکبس کشدى ایتْلْژی. ثَ عشطبى عیٌَ  عشطبى سیَ دس صًبى ثیؾتش اعت ًغجت

فبکتْسُبی افلی هبًٌذ تبسیخچَ  دلیك عشطبى عیٌَ سا سد هی کٌذ ّ تٌِب تؼذاد کوی اص

الجتَ . هی ؽًْذ  اًذ کَ ثبػث افضایؼ اثتال ثَ عشطبى عیٌَ دس صًبى فبهیلی ؽٌبختَ ؽذٍ

 ثَ عشطبى عیٌَ هجتال هی ؽًْذ ُیچ عبثمَ ثیوبسی دس ٌُْص ُن تؼذاد صیبدی اص صًبًی کَ

 . خبًْادٍ خْد ًذاسًذ

صیشا ایي . ثبؽذ  هجتالیبى ثَ عشطبى عیٌَ ، ایي عشطبى لبثل دسهبى هی ػلیشغن تؼذاد صیبد

هغتمیوبً  ثَ  تالؽِب دس ایي صهیٌَ. لبثل دسهبى خْاُذ ثْد  عشطبى اگش صّد تؾخیـ دادٍ ؽْد

 . ّ ساُِبی تؾخیـ صّدتش ثْدٍ اعت عْی گغتشػ تقْیشثشداسی اص عشطبى عیٌَ

اص صهبًی کَ هبعتکتْهی  هِوتشیي ًْع آّسی دس کٌتشل عشطبى عیٌَ هی ثبؽذ ،  هبهْگشافی

،  ُذف اّلیَ اص اًدبم هبهْگشافی.  هؼشفی ؽذ 1898عبل  دس Halstead سادیکبل تْعظ

تؾخییـ عشیغ ّ . عشطبى ثشّص کٌذ  تؾخیـ عشطبى عیٌَ هی ثبؽذ ،  پیؼ اص ایٌکَ ػالئن

هشگ ّ هیش ًبؽی اص  دس ًتیدَ ثالخشٍ دسفذ. ًغجت صًذٍ هبًذى هی ؽْد  دسهبى ثبػث افضایؼ

 . کبُؼ یبفت عشطبى عیٌَ دس صًبى آهشیکبئی

 سادیکبل اثذاع گشدد ، عشطبى عیٌَ یک ثیوبسی کؾٌذٍ پیؼ اص ایٌکَ خشازی هبعتکتْهی

 عبل صًذٍ 4تؾخیـ عشطبى عیٌَ ثوذت   اص صًبى ثؼذ اص5%تٌِب کوتش اص . تلمی هی ؽذ 

 . اص خشازیِبی عشطبى عیٌَ دّثبسٍ ػْد هی کشد 80% هبًذًذ ّ زذّد
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هبًذى سا اص  اهب هبعتکتْهی سادیکبل دسفذ صًذٍ

عشطبى   افضایؼ دادٍ ّ هیضاى ػْد40% ثَ %5

 اگش چَ.  کبُؼ دادٍ اعت 10%سا تمشیجبً ثَ 

ایي ػول هطوئٌبً یک خِؼ ثضسگ ثغوت خلْ 

عبل ثؼذ اص آى ُیچ پیؾشفتی دس  60 ثْد اهب تب

ًغجت صًذٍ هبًذى دس صًبى هجتال  خِت ثبال ثشدى

ثب ایٌکَ . ثْلْع ًپیْعت  ثَ عشطبى عیٌَ

 ( management ) یکغشی دعتْسالؼول ُب

زفع کشدٍ  اثذاع ؽذ ّ تب اهشّص ًیض اسصػ خْد سا

 : اعت

 .دٌُذ پیذایؼ ثیوبسی ، ثَ دسهبى پبعخ ثِتشی هی ثیوبساى دس هشازل اّلیَ -1

 . ضؼیفتش ػول هی کٌٌذ ثیوبساى دس هشازل پیؾشفتَ ،  -2

 . ؽبًظ ثِتشی ثشای صًذٍ هبًذى اعت تؾخیـ صّدتش ، -3

دسعیٌَ ثشای دسهبى عشطبى  گشفتي ایي افْل ، تئْسی ثشداؽتي تْدٍ لبثل لوظ ثب دس ًظش

 ؽذ کَ هؼبیٌبت دلیك فیضیکی ساُی اعت ثشای تؾخیـ دسزبل گغتشػ ثْد ّ هؾخـ

، عشطبى عیٌَ تب سعیذى ثَ هشزلَ  ثب ایي زبل دس ثغیبسی اص هْاسد. صّدسط عشطبى عیٌَ 

ًغجت ثَ صًذٍ هبًذى دس  ایي ًتیدَ ثب آهبس هالهت اًگیض. دادٍ ًوی ؽْد  پیؾشفتَ تؾخیـ

ثَ اثضاسی  استجبط داسد ّ ایٌکَ ثشای تؾخیـ عشیغ عشطبى عیٌَ افشاد هجتال ثَ عشطبى عیٌَ

 . ًیبص هی ثبؽذ

  . ایي ًیبص سا ثشآّسدٍ کشدٍ اعت ؽکل  هبهْگشافی

عشطبى عیٌَ سا گضاسػ  تظبُشات سادیْگشافیکی (فیضیکذاى آلوبًی  ) Soloman  ،1913دس عبل 

 . کشد

سادیْگشافی اص عیٌَ  اّلیي کلیؾَ. اًتؾبس عشطبى عیٌَ سا تْضیر داد  اّ هکبًیضم چگًْگی

 دس کتبة هشخغ پضؽکی 1927عبختَ ؽذ ّ دس عبل  kleinschmidt تؾخیـ صًذٍ تْعظ
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ایبالت هتسذٍ ّ اسّپب هبهْگشافی   دس آهشیکبی خٌْثی ،30ًوبیؼ دادٍ ؽذ ّ دس دَُ  آلوبًی

 . تْخَ لشاس گشفت اص هبهْگشافی ثشای تؾخیـ عشطبى عیٌَ کوتش هْسد اعتفبدٍ. ؽشّع ؽذ 

اص  Gershon – cohen اص اّسگْئَ ، le Borgne  هٌِذعیي اص خولَ ایي کبس تْعظ چٌذ تي اص

تقْیشثشداسی  اداهَ دادٍ ؽذ ّ چٌذیي تکٌیک کلیٌیکی اص اص آلوبى Gros ایبالت هتسذٍ ّ

 . اُویت هیکشّکلیغفیکبعیْى ثغیبس تست هطبلؼَ ثْد دس آى صهبى. هبهْگشافی هٌتؾش ؽذ 

 ثبّلتبژ پبئیي ثب آًذ اص خٌظ x هبًٌذ تیْة اؽؼَ  ، هبهْگشافی ثؼلت ظشافتِبیی50دس هیبًَ دَُ 

ثؼٌْاى یک ّعیلَ کلیٌیکی ّالؼی تقْس هی  هْلیجذى ّ خضئیبت ثبال ، فیلن سادیْلْژی فٌؼتی ،

ثخبطشاعتفبدٍ اص هبهْگشافی ثشای  اص آلوبى Gros اص ایبالت هتسذٍ ّ Eganایي صهبى ،  دس. ؽذ 

 ّ Wolfc  تْعظ 60صیشّگشافی دس دَُ . عشطبى عیٌَ ثَ ؽِشت سعیذًذ  تؾخیـ ّ اسصیبثی

Ruzicka  دس همبیغَ ثب فیلن فٌؼتی صیشّگشافی. اثذاع ؽذ x-ray ٍتْعظ  دّص دسیبفت ؽذ

 . ؽخـ سا کبُؼ داد

اسصیبثی آعبًتش  ُبی فیضیکی ثغیبسی ، تقبّیش صیشّگشافی ثشای دسک ّ ثب دعتیبثی ثَ یبفتَ

اص  . ثشای اسصیبثی ثیوبسی عیٌَ هْسد اعتفبدٍ لشاس گشفت ؽذًذ ّ صیشّهبهْگشافی ثطْس ّعیؼی

 . تقْیشثشداسی ػوْهی ؽشّع ؽذ ایي صهبى ثْد کَ اّلیي تالؽِب ثشای

اّلیي ثبس تْعظ  ثب عشػت ثبال ّ ففسبت فْلی ، x-ray ثبال ، فیلوِبی تشکیجی اص سصّلْؽي

. کشد  هیضاى پشتْگیشی ثیوبس ثَ همذاس صیبدی کبُؼ پیذا چٌبًکَ. هؼشفی ؽذ  DuPont ؽشکت

دس ایي . ثِجْد یبفت  DuPont ّ Kodak  تْعظ دّ ؽشکت1975ففسَ دس عبل – تشکیت فیلن 

پشتْگیشی ثیوبس ًیض کبُؼ پیذا  ثب کیفیت ثغیبس ثبال تْلیذ هی ؽذ دس زبلیکَ صهبى فیلوِبیی

اعتفبدٍ اص گشیذ ثشای  عبل فیلوِبیی ثب دّص پبئیي تش ، تکٌیک ثضسگٌوبیی ّ دس ایي. کشدٍ ثْد 

 . هؼشفی ؽذًذ ( Scatter ) کبُؼ پشتُْبی ثبًْیَ

چک آپِبی هبُبًَ  هبهْگشافی ثب کیفیت ثبال ، هؼبیٌبت دلیك فیضیکی ، اهشّصٍ ثبثت ؽذٍ کَ

ثِتش آؽکبس ؽذى عشطبى عیٌَ دس هشازل اثتذایی  ثبػث ( BSE ) عیٌَ تْعظ خْد ؽخـ

 . یؼٌی دس هشازلی کَ عشطبى لبثل دسهبى هی ثبؽذ . هیؾْد

 اًدبم 1973دس عبل   Breast Cancer Detection Demonstration Project (BCDDP ) پشّژٍ

ًبزیَ اص ایبالت هتسذٍ هْسد  29 عبل اص 5 صى دس عبل ثشای هذت 280000ایي پشّژٍ  دس. ؽذ 
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 ّ ACS ( American cancer society ) ایي پشّژٍ تْعظ ؽشکتِبی . ػکغجشداسی لشاس گشفتٌذ

NCI ( National Cancer Institute ) اًدبم ؽذ . 

صّدتش  ثَ تؾخیـ BSE ثبلیٌی ، ػکغجشداسی ، هبهْگشافی ّ دس ایي پشّژٍ ثبثت ؽذ کَ هؼبیٌبت

هجتال ثَ عشطبى فمظ ثب هبهْگشافی هؾخـ  اص ثیوبساى% 41عشطبى کوک هی کٌذ ّ ثیؾتش اص 

هشازل اثتذایی ، تْعظ  دسفذ ثیؾتشی اص افشاد هجتال ثَ عشطبى عیٌَ دس ؽذًذ ّ زتی

تؾخیـ  اگش چَ پشّژٍ هْفك طشازی ًؾذٍ ثْد تب ثبثت کٌذ کَ . هبهْگشافی ؽٌبعبیی ؽذًذ

صًذٍ هبًذى هی ؽْد اهب دلیل هسکوی  عشیغ ّ صّدسط عشطبى عیٌَ ثبػث افضایؼ ًغجت

دلیمی اًدبم ؽْد کَ  ّ عْئذ ّ آلوبى کٌتشلِبی ػلوی Nether land کؾْسُبی ؽذ تب دس

 . عیٌَ ثبػث ثبال سفتي ًغجت ػالج پزیشی آى هی ؽْد ًؾبى داد تؾخیـ صّدسط عشطبى

 عبل ثبثت کشد 50هبهْگشافی ثشسّی صًبى ثبالی  عبصهبى ثیوَ عالهتی دس ًیْیْسک ًیض ثب اًدبم

 . هی دُذ تؾخیـ صّدسط عشطبى عیٌَ ، ًغجت هشگ ّ هیش سا کبُؼ کَ

کغبًیکَ  کیفیت ثبال ّ ثب ثِتشیي ؽشایظ لبثل لجْل تْعظ ایي ثْد کَ هبهْگشافی ثب MQSA ُذف

 . اًذ اًدبم پزیشد هغئْلیت کبهل ثشای اًدبم کبس سا پزیشفتَ

Risk factor ُا : 

 . صًبى ثشای گغتشػ عشطبى عیٌَ یک پشّعَ پیچیذٍ اعت اسصیبثی کشدى ازتوبل خطش دس

سادیْلْژیغت ایي . ثبیذ هؾخـ ؽْد  تبسیخچَ ػْد ثیوبس ثشای تؼییي کشدى ػلتِبی ًِبًی

 . اًدبم هبهْگشافی ّ گضاسػ آى ، تقْس هی کٌذ ػلتِب سا ثؼذ اص

عي ، عبثمَ فبهیلی ّ : ػجبستٌذ اص  خض خٌغیت فبکتْسُبی هْثش ثش اثتال ثَ عشطبى عیٌَ ثَ

 ُْسهًْی تبسیخچَ

 . ثب ثبال سفتي عي ، افضایؼ هی یبثذ دسفذ اثتال ثَ عشطبى عیٌَ :عي  -1

اًذ  خْاُش ّ یب هبدسػ لجالً هجتال ثَ عشطبى عیٌَ ؽذٍ خبًوی کَ دختش ،: عبثمَ فبهیلی  -2

اگش چَ هطبلؼبت ًؾبى دادٍ . ؽذى داسًذ  ثخقْؿ دس عٌیي پبئیي ، سیغک ثبالیی ثشای هجتال

 . فبهیلی ُغتٌذ اص افشاد هجتال ثَ عشطبى عیٌَ داسای عبثمَ %6/13 اعت کَ تٌِب

تبثیش ثبفت  ُْسهًِْب دس طْل هذت سؽذ ، لبػذگی ّ ؽیشدُی تست : تبسیخچَ ُْسهًْی -3

 دس ًتیدَ. ُْسهْى دس آغبص یبئغگی کبُؼ هی یبثذ  غذٍ ای عیٌَ ُغتٌذ ، اگش چَ همذاس
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 . menarch   دس طْل   carcinagens  ثبفت غذٍ ای عیٌَ زغبعیت ثیؾتشی داسد ثَ

ؽذٍ  ثَ عشطبى عیٌَ سا داسًذ کَ دس عٌیي پبئیي لبػذٍ صًبًی ازتوبل ثبالیی ثشای هجتال ؽذى

ّ یب  ( عبلگی 52ثؼذ اص  )دیش یبئغَ ؽذٍ اًذ  یب ( عبلگی 12ؽشّع لبػذگی لجل اص عي  )اًذ 

 .  عبلگی ثْدٍ اعت30اّلیي ًْصادؽبى ثؼذ اص  تْلذ

 

 

  هاهْگرافی تشخیصی

  هاهْگرافی تشخیصی چیست ؟

پغتبى  پغتبًِبثشای سد یب تبییذ ؽکبیبت یب آثٌشهبلیِبی هبهْگشافی تؾخیقی یک سادیْگشافی اص

 هبهْگشافی. هبهْگشافی هؼوْلی تؾخیـ دادٍ ؽذٍ اعت  اعت  کَ دس هؼبیٌبت فیضیکی یب

هبهْگشافی هؼوْلی هتفبّت اعت اص  گشفتَ ؽذٍ ثب ( view ) تؾخیقی اص ًظش تؼذاد ًوبُبی

 )هبهْگشافی هؼوْلی اعت  ًوبُب دس هبهْگشافی تؾخیقی ثغیبس ثیؾتش اص ایي ًظش کَ تؼذاد

ّلت ّ  ثٌبثشایي هبهْگشافی تؾخیقی . (دّ ًوب اًدبم هیؾْد  دس هبهْگشافی هؼوْلی فمظ

 . ُضیٌَ ثیؾتشی دس ثش داسد

  تشخیصی ُذف هاهْگرافی

ثَ تقْیش  آثٌشهبلیِبی پغتبى ّ( هکبى ) ّ هْلؼیت  (اًذاصٍ  ) ُذف تؾخیـ دلیك عبیض

 . کؾیذى ثبفت اطشاف تْدٍ هی ثبؽذ

آثٌشهبلیِبی خطشًبکی کَ ثغیبس ؽجیَ  ثغیبسی اص هْاسد هبهْگشافی تؾخیقی ثَ تؾخیـ دس

کبًغش همذّس ًجبؽذ  ّلتی تؾخیـ ثیي کبًغش ّ غیش. ُغتٌذ کوک هی کٌذ  ثبفت غیش کبًغش

اگش دس  .  هبٍ ثؼذ یک هبهْگشافی هؼوْلی ثَ ػول آّسد6ثیوبس  سادیْلْژیغت تْفیَ هی کٌذ کَ

ؽذین هوکي اعت هؼبیٌبت تکویلی اص  هبهْگشافی تؾخیقی ثَ ّخْد آثٌشهبلی هؾکْک

هطوئي ثشای تؾخیـ  ثیْپغی تٌِب ساٍ. عًْْگشافی یب ثیْپغی تْفیَ ؽْد  پغتبًِب هثل

 . کبًغش عیٌَ دس صًبى اعت

 

  شْد در هاهْگرافی تشخیصی گرفتَ هی چَ ًواُایی
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لتشال  ، ًوبی اثلیک (CC)ؽبهل ًوبی کشاًیْکْدال ًوبُبی هؼوْلی دس هبهْگشافی تؾخیقی

ایي ًوبُب ؽبهل ًوبی لتشال . ثشای هْاسد خبؿ  ّ ًوبُبی اضبفَ هْسد ًیبص ( MLO ) داخلی

 ML ، ّ ًوبی داخلی خبسخی chest اص طشفیي ثَ عوت هشکض سیَ (ثشای ُش طشف  ) LM داخلی

اختقبفی هبهْگشافی  ، ّ دیگش ًوبُبی CC خبسج سیَ ثضسگٌوبیی ًوبی اص هشکض سیَ ثَ عوت

  . کوپشط ؽذٍ هی ثبؽذ هثل ًوبُبی ثضسگٌوبیی ؽذٍ ّ

  تشخیصی قابل تشخیص هی باشذ ؟ چَ آبٌرهالیِایی تْسظ هاهْگرافی

تؾخیـ کلیغفیکبعیًِْب : هِوتشیي هْاسد  هبهْگشافی هْاسد تؾخیـ هتؼذدی داسد ، دّ تب اص

دس ثیي ًغْج پغتبى  کلیغفیکبعیًِْب رسات هؼذًی اضبفی. هی ثبؽذ  Masses ّ تْدٍ ُب

 دًّْع. فْست رسات عفیذ فضبگیش دیذٍ هی ؽًْذ  ُغتٌذ کَ دس کلیؾَ هبهْگشافی ثَ

  : کلغیفیکبعیْى ّخْد داسد

  هیکشّکلیغفیکبعیْى- 2هبکشّکلیغفیکبعیْى ،  -1

Mass: اطشافؾبى عخت تش تدوؼی اص گشٍّ علْلِب کَ اص ثبفت ( dens ) ُغتٌذ . 

cyst : َای اص هبیغ اعت کَ هوکي اعت ثَ فْست کیغ mass هبهْگشافی دیذٍ ؽْد  دس .

 . ُبی هبیغ اعتفبدٍ کٌٌذ cyst ّ mass تؾخیـ ثیي هوکي اعت اص عًْْگشافی ثشای

دیگر هْاردی کَ هوکي است در هاهْگرام  ، ّ masses کلیسیکاسیًِْا ، تْدٍ ُا

  دیذٍ شًْذ ؟

کلغین دس  (هیلیوتش  یب کغشی اص inch 50/1کوتش اص  )خیلی سیض رسات: هیکشّکلیغفیکبعیًِْب 

دیذٍ ؽًْذ  تؼذاد صیبدی اص هیکشّکلیغفیکبعیًِْب دس یک ًبزیَ ّلتی کَ. پغتبى ُغتٌذ  

 تمشیجبً ًیوی اص کبًغشُبی تؾخیقی دادٍ ؽذٍ ثب . ازتوبل یک کبًغش کْچک ّخْد داسد

هیکشّکلیغفیکبعیْى . ظبُش هی ؽًْذ  هبهْگشافی ثَ فْست تدوؼی اص هیکشّکلیغفیکبعیْى

یک کبًغش  ). ثبؽٌذ  هدبسی پغتبى هی in situػالهت هؾتشک دس کبسعیٌْهبی ُب هِوتشیي

 هدبسی پغتبى ثب in situ کبسعیٌْهبی% 90تمشیجبً  .( صّد ٌُگبم هدبسی پغتبى

هیکشّکلیغفیکبعیًِْب ُویؾَ ًؾبى دٌُذٍ یب  . هیکشّکلیغفیکبعیًِْب ُوشاٍ ُغتٌذ

ثَ سادیْلْژیغت کوک هی  ؽکل ّ اًذاصٍ هیکشّکلیغفیکبعیْى ُب. کبًغش ًیغتٌذ  ػالهت

 . کٌذ تب کبًغش سا تؾخیـ دُذ
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دس . دٌُذ کَ ًیبصی ثَ ثیْپغی ّخْد ًذاسد  دس ثؼضی اص هْاسد کلیغفیکبعیْى ُب ًؾبى هی

دس ثمیَ هْاسد ، . کٌذ   هبٍ سا تْفی6َپضؽک هوکي اعت یک هبهْگشافی ثؼذ اص  ػْك ،

 فمظ زذاکثش. هؾکْک ُغتٌذ ّ ثیْپغی تْفیَ هی ؽْد  هیکشّکلیغفیکبعیْى ُب خیلی

سادیْلْژیغت هوکي اعت  . اص کلیغفیکبعیْى ُبی ثیْپغی ؽذٍ کبًغش ُغتٌذ 17%

هبهْگشافی  دس سیپْست polymorphic یب pleomorphic فْست ؽکل کلیغفیکبعیْى ُب سا ثَ

 . گضاسػ کٌذ

 : هاکرّکلیسفیکاسیًِْا

هشدٍ تغییش  ُبی تغییش ؽکل یبفتَ یب ثب ًغْج cyst هؼوْالً ثب رسات عخت کلغیوی ُغتٌذ کَ

ضبیؼبت کٌَِ یب تْسم . ػشّق کلغیفیَ ؽذٍ لذیوی  ؽکل یبفتَ پغتبى ُوشاٍ ُغتٌذ ، هثل

. ثیْپغی تْفیَ ًوی ؽْد  هبکشّکلیغفیکبعیًِْب هؼوْالً غیش کبًغشی ُغتٌذ ّ . ُب

 .  عبل دیذٍ هی ؽًْذ50دس صًبى ثبالی  %50 هبکشّکلیغفیکبعیًِْب دس

 : masses تْدٍ ُا

ُغتٌذ کَ هوکي  ( تْدٍ ُب ) massesدس هبهْگشام دیذٍ هی ؽًْذ ،  تغییش هِن دیگشی کَ

اص  تدوؼی اص علْلِب اعت کَ mass یک تْدٍ یب. ثبؽٌذ  اعت ثب یب ثذّى کلیغفیکبعیْى ُب

تدوغ غیش عشطبًی اص هبیغ  ) ( cyst ) یک کیغت. اعت  (dense) ثبفت اطشاف خْد عخت تش

ًَ دس  cyst کیغت . دس هبهْگشام دیذٍ ؽْد mass اعت ثَ فْست یک تْدٍ هوکي (دس پغتبى 

 هبهْگشافی ثَ تٌِبیی لبثل تؾخیـ هی ثبؽذ زتی اگش هؼبیٌبت فیضیکی ثَ تٌِبیی ّ ًَ دس

اعت  cyst اطویٌبى اص ایٌکَ تْدٍ ثشای. ّخْد داؽتَ ثبؽذ  cyst ػالئن هؾخـ کٌٌذٍ

توبم هْاسدی کَ ُوشاٍ ثب  هثل. ثب عْصى تْفیَ هی ؽْد  Aspiration پغتبى ّ عًْْگشافی اص

 هوکي اعت کَ ثَ ػلت هْاسد کبًغشی یب غیش mass تْدٍ کلیغفیکبعیْى ُغتٌذ یک

 . کبًغشی ثبؽذ

ثشای  هبهْگشافی ُبی دّسٍ ای تؾخیـ دادٍ ؽًْذ دس زبلیکَ ثؼضی اص تْدٍ ُب هوکي اعت ثب

ؽکل ّ اًذاصٍ ّ ُوچٌیي ؽکل لجَ . ؽْد  ثؼضی دیگش اص تْدٍ ُب هوکي اعت ثیْپغی تْفیَ

هبهْگشافی ُبی . هی کٌذ  ثَ سادیْلْژیغت ثشای سد یب تبئیذ کبًغش کوک ( mass ) ُبی تْدٍ

ثٌبثشایي ثَ ُوشاٍ  . ثیْپغی ُبی غیش ضشّسی هوبًؼت ثَ ػول هی آّسد لجل ثغیبس هْثشًذ ّ اص
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هتذ  ثیوبس خیلی هِن اعت ثَ خقْؿ اگش ثیوبس ثخْاُذ اص داؽتي هبهْگشافی ُبی لجل تْعظ

 . دیگشی اص هبهْگشافی اعتفبدٍ کٌذ

Density : 

عفیذ سًگ دس فیلن هبهْگشافی  غذٍ ای پغتبًِب یب عفتی ُبی پغتبًِب ثَ فْست هٌبطك ثبفت

 . دیذٍ هی ؽًْذ

دس هبهْگشافی عفتی . صًبى هغي تش داسًذ  ػوْهبً ، صًبى خْاى پغتبًِبی عفت تشی ًغجت ثَ

لبثل تؾخیـ هی ثبؽٌذ ،  ثَ عختی اص هیکشّکلیغفیکبعیًِْب ّ دیگش تْدٍ ُب ُبی پغتبى

ثؼذ اص  . فْست هٌبطك عفیذ سًگ دس هبهْگشام دیذٍ هی ؽًْذ صیشا آثٌشهبلِبی پغتبى ثَ

 خبیگضیي هی ؽًْذ ثَ ُویي دلیل آثٌشهبلیِب دس یبئغگی ثبفت غذٍ ای پغتبًِب تْعظ چشثی

اکثش پضؽکبى هبهْگشافی عبالًَ  هبهْگشافی ثَ آعبًی لبثل تؾخیـ هی ؽًْذ ثٌبثشایي

کبًغش پیؾشفتَ دس آًبى   عبلگی تْفیَ ًوی کٌٌذ هگش ایٌکَ ازتوبل40عي  سادیْگشافی لجل اص

سّص اص صهبى  30 هبهْگشافی ثبیذ یک گضاسػ دلیك اص هبهْگشافی دس طی لبًًْبً هشاکض. صیبد ثبؽذ 

ثلکَ یک  ایي گضاسػ یک کپی اص سیپْست سادیْلْژیغت ًیغت ، . هبهْگشافی ثَ ثیوبس اسائَ دٌُذ

آثٌشهبلی ّ اطالػبت ػوْهی دسثبسٍ آى سا تْضیر  هذسک خذاگبًَ ای اعت کَ ثَ طْس ّاضر ّخْد

ُوچٌیي یک کپی اص سیپْست  خبًوی کَ هغتمالً خْدػ هشاخؼَ کشدٍ اعت ثبیذ. دُذ  هی

تقْیشثشداسی ُبی تکویلی یب ثیْپغی سا  ایي ًبهَ ُوچٌیي لضّم. سا دسیبفت کٌذ  سادیْلْژیغت

هشکض هبهْگشافی توبط  خبًوِب اگش ایي ًبهَ ثَ دعتؾبى ًشعذ ثبیذ ثب . هؾخـ هی کٌذ

 . ثگیشًذ

آبٌرهالیِای سیٌَ اًجام  یا پرّسَ ُا کَ هوکي است برای رد یا تائیذ دیگر آزهایشات

  : شْد

چَ ثؼضی  اگش. تْاًذ تؾخیـ دُذ کَ ضبیؼَ آثٌشهبل کبًغش اعت  هبهْگشافی ثَ تٌِبیی ًوی

اگش هبهْگشافی ازتوبل خیلی لْی کبًغش سا  .ثبؽٌذ malignancy اص آثٌشهبلیِب هوکي اعت

ثیْپغی پغتبى ، ثبفت ثشداؽتَ  دس.تقْیشثشداسی تکویلی یب ثیْپغی تْفیَ هی ؽْد  ثذُذ ،

تؾخیـ لطؼی کبًغش  هیکشّعکْپ آصهبیؼ هی ؽْد ، ایي تٌِب ساٍ ؽذٍ اص پغتبى دس صیش

 . ثیْپغی ُب غیش کبًغشی ُغتٌذ اص% 80تب % 65ثیي . پغتبى اعت 
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  : است تْصیَ شًْذ شاهل دیگر آزهایشات تصْیربرداری کَ هوکي

  ُب ُب اص تْدٍ cyst هخقْفبً ثشای تؾخیـ: عًْْگشافی  -

- MRI  پغتبًِبیی کَ ثب ػول صیجبیی پشؽذٍ اًذ هخقْفبً ثشای: پغتبى ( implant ). 

  . T – scan ثمیَ آصهبیؾبت هثل پضؽکی ُغتَ ای یب -

 کَ. خْاًذٍ هیؾْد  galactography پغتبى کَ گبهب یب گشافی اص هدبسی: داکتْگشافی  -

داکتْگشافی . دادى هدبسی پغتبى  هبهْگشافی ثب یک هبدٍ زبخت هخقْؿ اعت ثشای ًؾبى

ثغیبس ثب اسصػ  introductal papilloma آثٌشهبلیِبی ًْک پغتبى ّ تؾخیـ ثشای تؾخیـ ػلت

 . اعت

 

 :هٌبع

               Diagnostic Mammography 

                       www.imaginis.com         

 هاهْگرافی 

  .خبًوِب اعتفبدٍ هی ؽْد دعتگبٍ ثشای سادیْگشافی اص ًبزیَ پغتبى ثشای ایي

 .اعت هخقْؿ هبهْگشافی، ًگِذاسًذٍ کبعت ّ ّعیلَ کوپشط ؽبهل تیْة اؽؼَ ایکظ

 فیلن ُبی.اتْهبتیک دس دّ ّضؼیت افمی ثبثت ؽْد دعتگبٍ هی تْاًذ ثب صاّیَ دیگش ثَ طْس

دادٍ هی ؽْد ّ هؾخقبت ثیوبس ثَ  هخقْؿ هبهْگشافی دس ًگِذاسًذٍ عجک ّ هسکن لشاس

  .سّی فیلن ثجت هی ؽْد کوک عیغتن هؾخقبت

  :ژًراتْر

صهبى اکغپْژس کْتبٍ خْاُذ ثْد ّهسْی ًبؽی اص   پبلظ اعتفبدٍ هی ؽْد،دس ًتید6َاص ژًشاتْس 

  .ًیض ّخْد داسد mAs اهکبى کٌتشل.زذالل هی ؽْد زشکت

 :ایکس تیْب اشعَ

 ؽْد تیْة هخقْؿ ثب آًذ هْلیجذًیْهی اعتفبدٍ هی هؼوْال دسایي دعتگبٍ اص

  

http://www.imaginis.com/
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  Positioning تصْیربرداری ّ: شْد  هاهْگرافی چگًَْ اًجام هی

 

هختلف دس هبهْگشافی اًدبم هی ؽْد ّ چگًَْ  ایي هطبلت ًؾبى هی دُذ کَ چگًَْ ًوبُبی

اطالػبت گشدآّسی ؽذٍ دس ایي . تِیَ ؽْد   ثگیشد تب تقْیشی ثب کیفیت position ثبیذ ثیوبس

هتخققیي اهْس ثِذاؽت ّ  هٌظْس اطالع سعبًی ثَ تکٌْلْژیغتِبی هبهْگشافی ، لغوت ثَ

 ثذاًٌذ  ، تِیَ ؽذٍ اعت ثیؾتش position ساغجٌذ دسثبسٍ تقْیشثشداسی ّ عالهتی ّ ثیوبساًی کَ

. 

 :(Medio – lateral oblique view )MLO ًوای

MLO َهبهْگشافی هؼوْلی ًوبی دس. طْس اثلیک یبًوبی صاّیَ داسگشفتَ هی ؽْد  ث MLO  ثش

هی تْاًذ ثَ تقْیش کؾیذٍ ؽْد  اسخسیت داسد صیشا لغوت اػظن ثبفت پغتبى  90˚ ًوبی لتشال

ّ صیش ثغل ثَ فْست   فْلبًی خبسخی پغتبى4/1ػضالت سیَ ثبیذ اص ثبال تب  ، MLO ، دس ًوبی

ُاللی یب ثَ  ؽکل ػضالت ثبیذ. زتی پبئیي تش لبثل سّیت ثبؽذ  اثلیک ّ تب صیش ًْک پغتبى یب

ثْدى ػضالت  (ؽل  )ًؾبى دٌُذٍ سیالکظ  ؽذٍ ثَ عوت خبسج ثبؽذ کَ« ّلْ » فْست 

 . ثبؽذ MLO هیبى پغتبى ثبیذ ًمطَ عبًتش زتی. اعت 

ؽْد ّ ًْک پغتبى ثبیذ دس ایي  دس طْل تقْیشثشداسی اًدبم compression هِن اعت کَ خیلی

ػالهت ایٌکَ توبم  ّ ُوچٌیي لغوتی اص ؽکن ثبیذ لبثل سّیت ثبؽذ ثَ ًوب ًؾبى دادٍ ؽْد ،

 . پغتبى دس فیلذ ُغت

 هی دُذ ، 30 – 60˚هبهْگشافی ثَ تیْة صاّیَ  ، تکٌْلْژیغت MLO ثشای گشفتي ًوبی -1

دتکتْس دیدیتبل اعت پغتبى سا ًگَ   ًگَ داسًذٍ هبهْگشافی کَ زبهل کبعت فیلن ّ یب ففسَ

ثبؽذ ّ لجَ ثبالیی ففسَ ًگَ  ففسَ ًگَ داسًذٍ ثبیذ ثب ػضالت لفغَ عیٌَ هْاصی . هی داسد

 . صیش ثغل ثبؽذ داسًذٍ ثبیذ ُن عطر

. ثبؽذ   دسخَ داؽت45َ˚هبهْگشافی صاّیَ  Stand ثبیذ ثب ثیوبس MLO دس طی ًوبی -2

 سا ثبال ثشدٍ ّ ثب دعت دعتگیشٍ دعتگبٍ سا ثگیشد، تکٌْلْژیغت اص ثیوبس هی خْاُذ کَ آسًح خْد
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ثبصّ ّ پغتبى سا ثبال کؾیذٍ ّ  ثیوبس کوی ثَ طشف خلْ خن هی ؽْد ، تکٌْلْژیغت ثبیذ

خْاُذ ثغت ،  تکٌْلْژیغت عپظ کوپشعْس سا. ثَ طشف خلْ ثکؾذ  لغوت ّعظ پغتبى سا

 . ثبؽذ طْسیکَ فمظ اعتخْاى کالّیکل ًوبیبى

ّ تکٌْلْژیغت اطویٌبى زبفل هی کٌذ کَ ُیچ هؾکلی  پظ اص ایٌکَ کوپشعْس ثبثت ؽذ ، -3

ؽذٍ هی خْاُذ کَ ُوبًطْس ثبیغتذ  عپظ اص ثیوبس پْصیؾي دادٍ. فیلذ تقْیش ّخْد ًذاسد  دس

 . اکغپْص اتبق سا تشک هی کٌذ ّ خْدػ ثشای

 :(Cranio – Caudal view)CCًوای

هبهْگشافی هؼوْلی ّ ُن دس  ایي ًوب ُن دس. پغتبى اص ثبال تقْیشثشداسی هی ؽْد  CC دس ًوبی

کبهالً لبثل  ثبیذ ثبفت غذٍ ُبی پغتبى CC دس ًوبی. هی آیذ  هبهْگشافی تؾخیقی ثَ ػول

پغتبى ثبیذ ثَ فْست ًْاسُبی تیشٍ هؾخـ ثبؽذ ّ  ثبفت چشثی ًضدیک ػضالت. سّیت ؽًْذ 

ثبیذ  هؾخـ  ( nipple ) پغتبى ًْک. پؾت آًبى ثبیذ ػضالت لفغَ عیٌَ دیذٍ ؽْد  دس

 . ثبؽذ

Positioning : 

استفبع ففسَ ًگَ داسًذٍ سا  ثبال هی آّسد ّ cm 2 هبهْگشافی ، پغتبى سا زذاکثش تکٌْلْژیغت -1

 . ثیوبس هی تْاًذ ففسَ ًگِذاسًذٍ سا ثب دعتؼ لوظ کٌذ تٌظین هی کٌذ دس ًتیدَ

ثیوبس  پغتبى هْسد ًظش یب پؾت عش ثیوبس هی ایغتذ ّ اص تکٌْلْژیغت ، دس اهتذاد خظ هیبًی -2

عپظ تکٌْلْژیغت پؾت ّ ؽبًَ ثیوبس سا ثَ  . هی خْاُذ کَ عشػ سا ثَ عوت اّ ثشگشداًذ

تکٌْلْژیغت ثب دعت دیگشػ صیش  . ثشدٍ ّ ثَ ففسَ ًگِذاسًذٍ ًضدیک هی کٌذ عوت خلْ

پغتبى  ثَ طشف خْد  . هی گزاسد« ففسَ ًگِذاسًذٍ » داؽتَ ّ آى سا سّی  پغتبى ثیوبس سا ًگَ

 . ًتیدَ لغوت خبسخی پغتبى ثَ عوت خلْ هی چشخذ ثیوبس چشخبًذٍ هی ؽْد، دس

تب اطویٌبى زبفل کٌذ کَ ُیچ لغوتی دس  عپظ تکٌْلْژیغت کوپشعْس سا هی ثٌذد -3

سا ثش سّی ؽبًَ ثیوبس  تکٌْلْژیغت هی تْاًذ دعت خْد. ثَ خب ًوبًذٍ اعت  لغوت لتشال

 X اؽؼَ کؾیذٍ ّ اطویٌبى زبفل کٌذ کَ ُیچ چیض خبسج اص فیلذ گزاؽتَ ّ پْعت ثیوبس سا

 . ًیغت

 اص ثیوبس هی خْاُذ تب ُوبًطْس ثبیغتذ ّ خْدػ ثشای ّلتی کوپشعْس فیکظ ؽذ تکٌْلْژیغت
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 . اکغپْص اتبق سا تشک هی کٌذ

 :( Medio – lateral view) MLًوای

اگش ًوبی اثلیک . ؽْد  اص هشکض لفغَ عیٌَ ثَ عوت خبسج تقْیشثشداسی هی ML دس ًوبی

داؽتَ  اسخسیت latero – medial هوکي اعت ثش ًوبی Medio – lateral گشفتَ ًؾْد ، پْصیؾي

خبسخی پغتبى ثَ عوت لغوت هشکض لفغَ  تقبّیش پغتبى اص لغوت ML دس ًوبی. ثبؽذ 

ثیؾتشیي تغییشات پبتْلْژیک  پغتبى خبیی کَ (خبسخی  )ؽْد تب ًبزیَ لتشال  تقْیشثشداسی هی

پغتبى سا ثیؾتش  ثَ ُش زبل اگش پضؽک لغوت هیبًی. ًضدیکتش ثبؽذ  یبفت هی ؽْد ثَ فیلن

 ػضالت سیَ ثبیذ ثَ ML دس ًوبی. اعت اًتخبة ؽْد  هوکي LM هذ ًظش داؽتَ ثبؽذ ًوبی

ًْک پغتبى ثبیذ دس تقْیش . دیذٍ ؽْد  فْست ثبًذُبی سّؽي ثبسیک زذالل دس ًیوی اص تقْیش

 . لغوتی اص ؽکن ثبیذ دس صیش پغتبى دیذٍ ؽْد دیذٍ ؽْد ّ

 : ML برای ًوای پْزیشي بیوار

 ثبیذ هطوئي ؽذ کَ  لشاس هی دُذ 90ّ˚سا ثب صاّیَ لتشال  X تیْة اؽؼَ تکٌْلْژیغت -1

Marker دسعت اًتخبة ؽذٍ اعت . 

زذّد صیش ثغل تٌظین کشدٍ ّ اص ثیوبس هی خْاُذ  تکٌْلْژیغت استفبع ففسَ ًگَ داسًذٍ سا تب -2

 . ًگَ داسًذٍ لشاس دُذ ثبصّی خْد سا ثَ عوت خلْ کؾیذٍ ّ ثَ هْاصات ففسَ تب

تکٌْلْژیغت  پبئیي ثَ عوت خبسج کؾیذٍ ّ کوپشعْس سا هی ثٌذد ، عپظ پغتبى ثیوبس سا اص

اگش پغتبى دیگش . هی ثشد  stand ثیوبس سا ثَ عوت دعت دیگشػ سا سّی پؾت ثیوبس گزاؽتَ ّ

دس ثؼضی اصهْاسد . آى سا اص فیلذ خبسج کٌذ  فیلذ لشاس گشفت تکٌْلْژیغت اص ثیوبس هی خْاُذ تب دس

تکٌْلْژیغت پالعتش . اعتفبدٍ هی ؽْد  پالعتش کبغزی ثشای خبسج کشدى پغتبى اص فیلذ اص یک

 . پؾت ثیوبس هی کؾذ عیٌَ ثیوبس هی چغجبًذ ّ پغتبى سا ثَ ػمت ثَ عوت سا ثَ خٌبق

ّ ثشای اکغپْص  ؽذ ، تکٌْلْژیغت اص ثیوبس هی خْاُذ ُوبًطْس ثوبًذ ّلتی  کوپشعْس ثبثت -3

 . اتبق سا تشک هی کٌذ

 :( Latero – Medial view)LMًوای

کَ  پغتبى اص لغوت خبسخی ثَ عوت هشکض لفغَ اعت ، ّلتی تقْیشثشداسیLM ًوبی

 . اعتفبدٍ هی ؽْد LM ثبؽذ ًوبی پضؽک لغوت هیبًی پغتبى سا ثیؾتش هذ ًظش داؽتَ
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ثبیذ اطویٌبى زبفل کشد . دُذ   لشاس هی90˚تکٌْلْژیغت تیْة سا دس زبلت  LM ًوبی ثشای1 

ثبالی اعتشًْم تٌظین  استفبع ففسَ ًگَ داسًذٍ تب. اعتفبدٍ ؽذٍ اعت  کَ هبسکشُبی فسیر

 . ثیي دّ پغتبى ثیوبس لشاس هی گیشد هی ؽْد ّ ففسَ ًگَ داسًذٍ دس

 ثبصُّبی خْد سا ثبال ثشدٍ ّ دعتِبی خْد سا سّی تکٌْلْژیغت اص ثیوبس هی خْاُذ ک2َ 

لشاس گیشًذ ّ ُوچٌیي اص ثیوبس خْاعتَ هی  دعتگیشٍ دعتگبٍ لشاس دادٍ طْسی کَ آسًدِبیؼ ثبال

پغتبى ثیوبس اص . ًگِذاسًذٍ ثجشد  خْد سا تب خبیی کَ اهکبى داسد ثَ عْی لجَ ففسَ ؽْد چبًَ

ثَ عوت ففسَ  ثیوبس. خبسج کؾیذٍ هی ؽْد ّ کوپشعْس ثغتَ هی ؽْد  پبئیي ثَ عوت

 . زبفل کٌیذ کَ ثبصّی ثیوبس تست فؾبس ًیغت اطویٌبى. ًگَ داسًذٍ ثشدٍ هی ؽْد 

تشک   ثبیغتذ ّ تکٌْلْژیغت ثشای اکغپْص اتبق سا اص ثیوبس خْاعتَ هی ؽْد کَ ُوبًطْس  -3

 .هی کٌذ

 

 :هٌبع

                          How Mammography is Performed: Imaging and 

Positioning 

                                                         www.imaginis.com 

                             

          

                                Frequently asked questions about Mammography and breast 

cancer  

 هاهْگرام چیست ؟            

 ، Xدس هبهْگشافی اص دص پبئیي اؽؼَ .  ثشای ثَ تقْیش کؾیذى خضئیبت پغتبى اعت X  یک تقْیشثشداسی ثب اعتفبدٍ اص اؽؼَ 

 ّ دعتگبُی کَ اختقبفبً ثشای تقْیشثشداسی اص پغتبى طشازی ؽذٍ اعت اعتفبدٍ High resolutionکٌتشاعت ثبال ،  فیلن 

 دیدیتبلی ّ کبهپیْتش ثَ خبی کبعت ( Receptor ) اص دعتگبُی ثب گیشًذٍ ُبی ( digital )دسهبهْگشافی دیدیتبلی .هی ؽْد

هبهْگشافی  ًمؼ ثغضایی دس تؾخیـ عشطبًِبی پغتبى داسد کَ ایي ثبػث افضایؼ ؽبًظ .  فیلن اعتفبدٍ هی ؽْد 

http://www.imaginis.com/
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گضاسػ هی دُذ کَ هبهْگشافی هی تْاًذ  « FDA» ّصاست   داسّ ّ غزای آهشیکب . هْفمیت دسهبى ّ ثمبی ثیوبس هی گشدد 

.  ازغبط ؽًْذ تؾخیـ دُذ ( Lump )اص عشطبًِبی پغتبى سا چٌذیي عبل لجل اص ایٌکَ ثَ  فْست یک تْدٍ % 85زذاکثش 

 

 چرا بعضی هْاقع هاهْگرافی  ًاراحت کٌٌذٍ است ؟            

کیفیت .اگش ؽوب ازغبط ًبسازتی هی کٌیذ لطفبً تکٌْلْژیغت سا دس خشیبى ثگزاسیذ . ثیوبس ازغبط فؾبس ، ًَ دسد ، هی کٌذ 

.  پغتبى ثغتگی داسد کَ آى ُن ثؼضی ّلتِب ثبػث ًبسازتی هی ؽْد compressionهبهْگشام ثَ ؽذت  فؾشدٍ کشدى 

compressionضخبهت صیبد پغتبى. هی ؽًْذ   زشکبت پغتبى سا کبُؼ هی دُذ ، ایي زشکبت ثبػث ػذم ّضْذ تقبّیش 

scattering  َاؽؼ Xکل دص دسیبفتی دس پغتبى ثْعیلَ یک .دُذ کَ ثبػث  خشاثی تقْیش هی ؽًْذ   سا افضایؼ هی

compressionخْة کبُؼ هی یبثذ . compression  پغتبى ثبػث پِي ؽذى  آى ؽذٍ کَ دس ًتیدَ کل ثبفتِبی پغتبى دس

. تقْیش لبثل سّیت هی گشدًذ 

چَ ّقت بایذ هاهْگرافی اًجام داد ؟             

 ( screening ) عبلَ ُش عبلَ یب دّعبل یکجبس یک هبهْگشافی هؼوْلی 40  اًغتیتْ هلی عشطبى تْفیَ هی کٌذ خبًوِبی 

 کبًغش پغتبى خقْفبً High risk ثیوبساى.  عبلگی ُش عبلَ ثبیذ هبهْگشافی اًدبم ؽْد 50ثب  ؽشّع عي . اًدبم دٌُذ 

 عبلگی هؾْست 40کغبًیکَ عبثمَ فبهیلی کبًغش   پغتبى داسًذ ثبیذ ثب پضؽک خْد دسثبسٍ ؽشّع هبهْگشافی  لجل اص 

. ثغتَ ثَ ًتیدَ هبهْگشافی هؼوْلی یب ثَ ػٌْاى لغوتی اص پیگیشی ، هبهْگشافی تؾخیقی اًدبم هی ؽْد . ًوبیٌذ 

 .ثب پضؽک خْد هؾْست کٌیذ . خبًوِب هوکي اعت ثَ هبهْگشافی ُبی هدذد ّ آصهبیؾبت تؾخیقی دیگش ازتیبج پیذا کٌٌذ 

 

 آیا برای اًجام هاهْگرافی بَ ًسخَ پسشک ًیازهٌذم ؟            

  خیش ، اکثش هشاکض هبهْگشافی  اخبصٍ هی دٌُذ خبًوِب ثشای گشفتي ّلت هبهْگشافی  هؼوْلی ّ اًدبم آى ثذّى ًغخَ هشاخؼَ 

. هشکضی کَ  هبهْگشافی هؼوْلی سا تِیَ هی کٌذ ثَ ًبم پضؽک ًیبصهٌذ اعت تب سیپْست سا ثشای اّ اسعبل ًوبیذ . کٌٌذ 

ثٌبثشایي اگش یک . ثٌبثشایي ثیوبس هی تْاًذ اص ایٌکَ ایي   آصهبیؼ کلیٌیکبل ثشای پضؽک اّ اسعبل هی ؽْد اطویٌبى زبفل کٌذ 

هبهْگشافی تؾخیقی ثش اعبط آثٌشهبلیِبی تؾخیـ دادٍ . آثٌشهبلی پیذا ؽذ ، پضؽک لبدس خْاُذ ثْد آى سا     پیگیشی کٌذ 

دس هبهْگشافی  تؾخیقی . ؽذٍ ثب هبهْگشافی هؼوْلی اًدبم هی ؽْد ، یب ثشای خبًوِبیی   کَ هؾکالتی دس پغتبى داسًذ 

. زتوبً ًغخَ پضؽک الضاهی اعت 

هی گردد ؟  (دستی  )آیا هاهْگرافی  جاًشیي هعایٌات فیسیکی             

  خیش ، ثِتشیي ؽبًظ یک خبًن ثشای تؾخیـ صّد ٌُگبم کبًغش پغتبى تشکیجی اص هبهْگشافی ُبی هٌظن ُوشاٍ ثب هؼبیٌبت 

ثشای تؾخیـ لطؼی عشطبى هؼبیٌبت دعتی ّ هبهْگشام . پغتبى تْعظ یک پضؽک ثب تدشثَ اعت  (فیضیکی  )دعتی  

. یک خبًن ثبیذ هؼبیٌبت دعتی سا خْدػ ثَ طْس هبُبًَ اًدبم دُذ . تکویل کٌٌذٍ ُوذیگش   ُغتٌذ 

چیست ؟  (راٌُوا  ) Baselineهاهْگرام             
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 یک عشی تقبّیشی اعت کَ ثشای همبیغَ ثب آخشیي هبهْگشام اعتفبدٍ هی ؽْد ّ آى هؼوْالً اّلیي Baseline هبهْگشام 

ثیوبساى ثبیذ عؼی کٌٌذ فیلوِب سا ًگَ داسًذ ّ .هبهْگشام هؼوْلی ثیوبس اعت ، هگش ایٌکَ آى فیلوِب غیش لبثل دعتشعی ثبؽذ

هبهْگشام ُبی لجلی ثشای کوک ثَ تؾخیـ دس هبهْگشام ُبی فؼلی ّ . یب صهبى ّ هکبى اًدبم هبهْگشافی سا ثَ خبطش ثغپشًذ 

 ًذاسًذ ثَ ازتوبل صیبد ثَ ًوبی تکویلی ، پیگیشیِب ّ ثیْپغی ًیبص خْاٌُذ Baselineثیوبساًی کَ هبهْگشام . آتی ثغیبس الصهٌذ

 . هطبلؼبت ّ آصهبیؾبت تکویلی کوتشی ًیبص خْاُذ ثْد  اگش هبهْگشام ُبی لجلی دس دعتشط ثبؽٌذ.داؽت 

 

 اًجام هاهْگرافی چقذر طْل هی کشذ ؟            

 دلیمَ ، 15ّلی اص صهبًیکَ اعن ثیوبس خْاًذٍ هی ؽْد هبهْگشافی هؼوْلی . اص هشکضی ثَ هشکض دیگش هتفبّت اعت 

 . دلیمَ ّ ثیْپغی پغتبى هؼوْلی یکغبػت صهبى خْاُذ ثشد 30هبهْگشافی تؾخیـ دّ ثشاثش ؛ 

 

             Cleavage view چیست؟ 

 Cleavage view ًکَ هؼوْال ( Valley view ) خْاًذٍ هی ؽْد ، یک ّیْی هبهْگشام اعت کَ دس آى تقبّیش اص لغوت ّعطی 

 compressionّلتی تقْیشی اص یک پغتبى تِیَ هی ؽْد ّ پغتبى دیگش خبسج اص فیلذ . دّ پغتبى تِیَ هی گشدد    (هشکضی  )

ثشای . لشاس هی گیشد، لغوتی اص ثبفت پغتبى هْسد ًظش هوکي اعت ثَ خبسج اص فیلذ کؾیذٍ ؽذٍ ّ خبسج اص فیلذ لشاس ثگیشد 

ّعطی ، تکٌْلْژیغت ُش دّ پغتبى سا دس فیلذ لشاس دادٍ ّ اص لغوت هیبى ُش دّ  ثَ تقْیش کؾیذى ُش چَ ثیؾتش لغوت

صهبًی کَ یک داًغیتَ هؾکْک دس لجَ هیبًی پغتبى دس فیلن   ُوچٌیيCleavage view .پغتبى تقْیش تِیَ هی کٌذ 

هبهْگشام دیذٍ ؽْد ّ سادیْلْژیغت ًیبص داسد ایي داًغیتَ سا ثیؾتش ثجیٌذ ، 

 ثجیٌذ ّ ًتْاًذ آى (MLO)لتشال - ُوچٌیي صهبًی کَ سادیْلْژیغت یک ًمطَ هؾکْک دس ًوبی اثلیک هذیْ .تِیَ هی گشدد 

.  تِیَ هی ؽْد Cleavage viewکْدال پیذا کٌذ ًوبی –  کشاًیْ ( CC )ًبزیَ سا دس ًوبی 

اگر عول زیبایی پستاى اًجام دادٍ باشن بایذ هاهْگرافی اًجام دُن ؟ 

ثَ ُش زبل ثَ خبطش .  ؽذٍ ثبیذ هبًٌذ دیگش خبًوِب هبهْگشافی ُبی سّتیي سا داؽتَ ثبؽٌذ implantثلَ ، خبًوِب ثب پغتبًِبی 

 implantػول 

 لبثل سّیت ثبؽٌذ implantچٌذیي ًوبی اختقبفی کَ اخبصٍ هی دُذ ُن ًوبی لغوت طجیؼی پغتبى ّ ُن لغوت 

ثَ ُویي .الضاهی اعت

ایي ثیوبساى ُویؾَ ثبیذ . داؽتَ اًذ تْفیَ هی گشدد  implantدلیل هبهْگشافی تؾخیقی هؼوْالً ثشای ثیوبساًی کَ ػول 

 .پضؽک ّ تکٌْلْژیغت سا دس خشیبى ػول خشازی خْد لشاس دٌُذ 

 

MR Imaging: ّ ثشای تقْیشثشداسی اص ثبفتِبی پغتبى implant ثشای چک کشدى ؽشایظ ّ implant ، MR  ثغیبس هفیذ اعت. 
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MR Imaging هتذ تقْیشثشداسی ثشای چک کشدى خْد implant ( ٍاص ًظش ؽکغتگی ّ غیش)  اعت دس زبلیکَ هبهْگشافی

ثِتشیي سّػ ثشای  

.  ًوی ؽْد implantهبهْگشافی ثبػث ایدبد ًمـ یب ؽکغتگی دس . ثشسعی ثبفتِبی پغتبى اعت 

 سّی الیَ ای یب صیش الیَ ای ثکبس ثشدٍ ؽذٍ saline اعتفبدٍ ؽذٍ ثشای هبهْگشافی ًوی تْاًذ ثَ خْثی اص عیلیکْى ّ Xاؽؼَ 

. دس پغتبى ثگزسد

ثشای ثَ تقْیش .  پْؽبًذٍ ؽذٍ اًذ implantثٌبثشایي لغوتی اص ثبفتِبی پغتبى دس هبهْگشام دیذٍ ًوی ؽًْذ ، چًْکَ ثب 

کؾیذى ُش چَ 

 . ًوبی تکویلی دس هبهْگشافی تؾخیقی اًدبم ؽْد4 ؽذٍ ثبیذ implantثِتش ثبفتِبی پغتبى خبًوِب ثب پغتبًِبی 

 ثَ عوت implantلغوت . خْاًذٍ هی ؽْدdisplacement  implant ( ID ) هبهْگشافی  : X ایي تقبّیش تکویلی ثب اؽؼَ 

ػمت ثَ طشف دیْاسٍ 

دس ایي زبلت ثخؼ اػظن لغوت خلْیی .  لفغَ عیٌَ ُل دادٍ هی ؽْد ّ ثبفت پغتبى ثَ عوت خلْ کؾیذٍ هی ؽْد 

   Scare آًِب ؽکغتَ یب یک implantثشای خبًوِبیی کَ displacement  implant ًوبی . تقْیشثشداسی هی ؽْد  پغتبى

 آًِبدس صیش implant آعبًتشیي سّػ ثشای خبًوِبیی اعت کَ IDًوبی . خْد داسًذ هْفمیت آهیض ًیغتimplantعخت اطشاف 

 ػضالت لفغَ عیٌَ کبس گزاؽتَ ؽذٍ اعت

آیا اشعَ هاهْگرافی  هی تْاًذ باعث کاًسر شْد ؟  

 ثشاثش ثیؾتش اص 100 – 1000هطبلؼبت ػلوی ًؾبى هی دُذ کَ دصی کَ .  سا داسًذ Xهبهْگشافی ُبی هذسى زذالل دص اؽؼَ 

دص هبهْگشافی 

هبهْگشافی ًمؼ هِوی دس آعیت صدى ثَ ثبفتِبی پغتبى ًذاسد ّ . الصم اعت تب هٌدش ثَ افضایؼ آهبسی کبًغش پغتبى ؽْد

 MQSA ( Mammography Quality standards Act ) .اثشات هٌفی  ثبلمٍْ دس همبثل فْایذ هبهْگشافی هٌظن ثغیبس ًبچیضًذ

  دس طی (Safty) کَ دلت ّ زفبظت :  طشذ سیضی ؽذ ّ تْعظ کٌگشٍ ًیض تقْیت ؽذ( ACR )تْعظ کبلح سادیْلْژی آهشیکب 

ثَ ثیوبساى ثبیذ اطویٌبى داد کَ عیغتن هبهْگشافی  هذسى ثکبس ثشدٍ ؽذٍ ثش طجك کیفیت ّ . هبهْگشافی  الضاهی اعت 

 . هی ثبؽذ ACRاعتبًذاسد 

ُر چٌذ ّقت یکبار بایذ هاهْگرافی  اًجام داد ؟ 

ثب .  عبل ُش عبل یب ُش دّعبل یکجبس هبهْگشافی  هؼوْلی سا تْفیَ هی کٌذ 40اًغتیتْ هلی کبًغش ثشای خبًوِبی ثبالی 

 یب BRCA1 ّ یب کغبًی کَ آصهبیؼ هثجت ژى High riskصًبى .  عبلگی هبهْگشافی  ثبیذ ُش عبلَ اًدبم ؽْد 50ؽشّع 

BRCA2  داسًذ ثبیذ ثب پضؽک خْد 

 . عبلگی ؽشّع کٌٌذ 25فسجت کشدٍ ّ هبهْگشافی ُبی عبالًَ سا اص عي 

 یا دیگر آزهایشات برای تشخیص کاًسر پستاى بَ کار ًوی رّد ؟ MRIچرا سًْْگرافی ، 

 آهشیکب ثشای کوک ثَ تؾخیـ کبًغش پغتبى دس صًبًی کَ FDAاخیشاً ، هبهْگشافی تٌِب آصهبیؾی اعت کَ تْعظ عبصهبى 

ُیچ ػالهتی 
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اص کبًغشُبی پغتبى کوک هی کٌذ ّ ثبػث % 85هبهْگشافی ثَ تؾخیـ زذاکثش . ًذاسًذ تْفیَ هی ؽْد(هثل تْدٍ  )

 ّ دیگش آصهبیؾبت MRIعًْْگشافی، . عبل گزؽتَ ؽذٍ اعت10اصهشگ ّهیشُبی ًبؽی اص عشطبى پغتبى دس % 2کبُؼ 

ّلتی هفیذًذ کَ اثتذا آثٌشهبلی تْعظ  

.  هبهْگشافی یب هؼبیٌبت فیضیکی تؾخیـ دادٍ ؽْد 

 ثَ ػٌْاى اّلیي آصهبیؼ تْفیَ ًوی ؽْد FDAایي آصهبیؾبت ثخبطش هسذّدیتِبیی کَ دس لیغت صیش آّسدٍ ؽذٍ اعت تْعظ 

. 

 

                   ًمبط هٌفی                      ًمبط هثجت      آصهبیؼ

کٌتشاعت خْة ، ثشای تؾخیـ کیغتِبی غیش  عًْْگشافی

 . ػبلی اعتmassکبًغشی ّ 

فمذاى سصّلْؽي کبفی ، ثغتگی ثَ فشد اًدبم 

ًوی تْاًذ کلغیفیکبعیًِْب سا .دٌُذٍ داسد 

کَ هوکي اعت ًؾبى دٌُذٍ )ًؾبى دُذ 
  .(کبًغش ثبؽذ

MRIثشای ثَ تقْیش کؾیذى پغتبًِبی عفت،   پغتبى
 implant ، ُب یب صخوِبی کْچک 

  کبًغش stagingکوک ثَ

طْالًی ّ پشُضیٌَ ، ثَ عختی ثبفت کبًغشی ّ 
. غیش کبًغشی سا هتوبیض هی کٌذ 

 .کلغیفیکبعیًِْب سا هؾخـ ًوی کٌذ 

     

 

   

 چرا تشخیص هاهْگرافی صذدرصذ ًیست ؟ 

دس زبلیکَ اکثش لشیت ثَ اتفبق . اص کل کبًغشُب سا هی تْاًذ تؾخیـ دُذ % 85- 90 سّی ُن سفتَ هبهْگشافی زذاکثش 

ثؼضی هْالغ یک ثبفت . لبثل تؾخیـ اعت ، لغوت کْچکی اص آثٌشهبلیِب لبثل تؾخیـ ًیغتٌذ  آثٌشهبلیِب ثب هبهْگشافی

غیش طیجؼی لبثل تؾخیـ ًیغت صیشا  

. آى ثب داًغیتَ ثبفت اطشافؼ یکی اعت 

اگش ثیوبس تْدٍ یب یک تغییش .  ُذف هبهْگشافی عؼی دس تؾخیـ کبًغش پغتبى دس خبًوِب اعت، ثذّى تْخَ ثَ ػالئن آى

ثیوبس ثبیذ لبًغ ؽْد کَ پیگیشی ُبی (کبًغش یب ثبفت هؾکْک ًذاسد )داسد ّ خْاة هبهْگشافی هٌفی اعت  دیگشی دس پغتبى

 هؾکْک ًیغت هوکي اعت هغئلَ ثب ( Lump )دس هْاسد ؽجیَ ثَ ایي کَ تْدٍ . ؽْد  ثیؾتش ثبیذ تْعظ پضؽکؼ اًدبم

 ًجبیذ ایي ( Negative )گضاسػ هبهْگشافی  هٌفی .  هبٍ دسخْاعت ؽْد 6هؼبیٌبت ثبلیٌی پغتبى یب هبهْگشافی هدذد ثؼذ اص 

 )ثیؾتش . ثَ ایي هؼٌی ًیغت کَ پغتبى ًشهبل اعت  طْس هؼٌی ؽْد کَ ُیچ ازتوبلی ثشای کبًغش ّخْد ًذاسد،ُّوچٌیي

فمظ ّلتی کَ آى .  داسًذ massآثٌشهبلیِب تغییشاتی هثل کلغیفیکبعیْى یب  (ًَّ اکثش 

ًبزیَ تغییش هِوی ًغجت ثَ هبهْگشافی  ثیوبساى دیگش داؽتَ ثبؽذ آثٌشهبلی گضاسػ هی ؽْد ّ ایي دلیلی ثشای ضشّست 

. هبهْگشافی ُبی هٌظن ّ همبیغَ آًِب ثب فیلوِبی لجلی اعت 

 


