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با سالم و احرام

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

ــوژی محصــالن و دانشــجویان رشــته رادیول

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ــه ایکــس ری تایمــز اســت کــه بصــورت  پوشــیده نیســت.مجله پیــش رو شــامره اول از رسی شــامره هــای نرشی

ماهنامــه آبــان در اختیــار فعــاالن و دانشــجویان و اســتادان گرامــی قــرار مــی گیــرد و حاصــل تــالش ســخت تیمــی 

ــا راهنامیــی هــای بــی دریــغ اســاتید بزرگــوار مــی باشــد کــه بصــورت تخصصــی تــک تــک جوانــب  ــد ب قدرمتن

ــته  ــگاه رش ــت.اعتالی جای ــرار داده اس ــاد ق ــه و انتق ــق مقایس ــوکاران را در طب ــی پرت ــی و صنف ــی و فرهنگ علم

رادیولــوژی در کنــار ســایر رشــته هــای حــوزه علــوم پزشــکی خــط مشــی اصلــی نرشیــه ایکــس ری تایمــز مــی 

باشــد.

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

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

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

رامین قاسمی شایان

مدیر مسوول نرشیه ایکس ری تایمز
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من تا اوج ریز ریز خزان راه رفته ام

تا خش خش برگ و پاییز

و افتادن یک شبنم

من تا شیرینی شهد زمان راه رفته ام

مقصدام نا پیدا

هم راهی من یلدا

ما پا به پای هم تا ته شک خزان راه رفته ایم

تن من زخم زافتادن یک برگ خزان می گیرد 

شاعر بسته کمر در ره این سوز و گداز

جان ز رسچشمه ی شعر و غزل می گیرد

وای  ای وای می رود این شب پاییزی من 

چشم  من راه تورا می شوید

چشم من رنگ تورا می جوید

لیک این کوچه ی بن بست همه شب خلوت

پای بر اشک منو خاطره ها می کوبد

پاییز متنای دل بی بهانه است 

در میان فصل خزان

آغاز فصلی دوباره است

داغ جنون به فرق بهاران نهاده اند

فرزند بهارم و عاشق پاییز گشته ام

آری من ناخلف ترین فرزند بوته ی جالیز گشته ام

با من هوای خانه به یک جوی منی رود

تا امتداد اوج غزل فریاد می کشم دلگیر می شوم

من با تو  و خاطره هایت در گیر می شوم و چه ساده عاشق  پاییز می شوم

این برگ ها از ته قلب زمین می جوشند خوب می دانم که چرا دل من رنگ حزین می پوشد     

می مکم شهد خزان در پس  این پنجره ها

می شوم یار دبستانی این شب پره ها

می کنم چاه غزل در پی این حنجره ها

من به آغاز زمین نزدیکم 

من عشق را در شهر پریشانی دل ها دیدم و به ایوان طال کوب زمین پی بردم

و چه اندازه زمین داغی حرست دارد

و چه اندازه زمین دعوی غیرت دارد

به خدا حق دارد

تب پاییز ترب بر تن سبزش زده است

ادبوگرافی
نویسنده: غزل ال.. عیوض زاده - کارشناس مامایی  
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آینده رادیولوژی 
زهرا رحیم زاده - دانشجوی کارشناسی پیوسته رادیولوژی                                                                                                                        

نگاهــی اجاملــی بــه گرایــش هــای کارشناســی ارشــد و 

دکــرای رادیولــوژی و بررســی تــک تــک ایــن رشــته هــا

یکــی از زیــر مجموعــه هــای گــروه علــوم پزشــکی کــه بــه 

ــرداری از  ــوه تصویرب ــوزش نح ــه آم ــکی ب ــخیص پزش ــور تش منظ

اعضــای مختلــف بــدن مــی پــردازد “رشــته رادیولــوژی )تکنولــوژی 

ــو  ــا اســتفاده از پرت ــوژی ب ــی باشد.رشــته رادیول پرتوشناســی( ” م

ایکــس و دیگــر امــواج و پرتــو هــا بــه تشــخیص و درمــان بیــامری 

ــی  ــت متخصصان ــن رشــته تربی ــع هــدف از ای ــردازد.در واق ــی پ م

اســت کــه بتواننــد ضمــن آشــنایی بــا دســتگاه هــای تصویربــرداری 

،CT، MRIانجــام  دیجیتــال  هــای  سیســتم  مثــل  پزشــکی 

تصویربــرداری هــای اختصاصــی سیســتم گــوارش، عــروق و ادرار را 

بــر عهــده بگیرنــد و در زمینــه تشــخیص پزشــکی همــکاری داشــته 

ــن  ــر ای ــام دیگ ــرداری تشــخیصی ن ــه تصویرب ــی ک ــند.از آنجای باش

رشــته اســت الزم اســت بدانیــد کــه روش هــای تصویــر بــرداری در 

ــر رادیوگرافــی  ــزان )نظی ــوی یونی ــه ســه روش 1- پرت ــوژی ب رادیول

و   MRI نظیــر( یونیــزان  غیــر  پرتــوی  ماموگرافــی(، 2-روش  و 

ســونوگرافی( و 3-روش هــای پزشــکی هســته ای انجــام مــی گیــرد.

گرایش های کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

معرفی رشته:

»رادیوبیولــوژی و حفاظــت پرتویــی« یکــی دو ســال پــس از کشــف 

اشــعه ایکــس و رادیواکتیویتــه متولــد شــد و بــه رسعــت رشــد کــرد 

ــلولی-  ــوم س ــه عل ــتی از جمل ــوم زیس ــت عل ــا پیرشف ــروزه ب و ام

ــن  ــت، ای ــه اس ــه جانب ــعه هم ــال توس ــک در ح ــی و ژنتی مولکول

رشــته یکــی از گرایشــهای رادیولــوژی اســت کــه جهــت پیشــگیری 

از عــوارض اشــعه ناشــی از پرتوهــای دســتگاه پرتونــگاری و پرتــو 

ــر اشــعه  ــدازی شــده و در بخــش حفاظــت در براب ــی راه ان درمان

دانشــگاه هــا و بیامرســتان هــا کاربــرد دارد. 

تربیــت  پرتویــی  حفاظــت  و  رادیوبیولــوژی  رشــته  از  هــدف 

ــل  ــه ای مث ــه هــای حرف ــد در زمین ــه بتوانن ــی اســت ک متخصصین

کنــرل اثــرات بیولوژیــک پرتوهــا، حــل مشــکالت مرتبــط بــا علــوم 

ــان  ــتی کارکن ــی و بهداش ــای فیزیک ــوژی، مراقبته ــی و رادیول پرتوی

مراکــز مربوطــه و جلوگیــری از احتــامل وقــوع حــوادث و ســوانح 

ــد. ــت کنن ــز فعالی ــی در آن مراک پرتوی

فــارغ التحصیــالن ایــن رشــته مــی تواننــد در زمینــه هــای آموزشــی، 

پژوهشــی و خدماتــی بــا همــکاری دیگــر رشــته هــای مرتبــط در 

کشــور فعالیــت کننــد.

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

معرفی رشته:

فیزیــک پزشــکی نــام یــک رشــته کاربــردی در علــوم پایــه پزشــکی 

اســت کــه مفاهیــم و کاربــرد مجموعــه علــوم فیزیــک را در 

تشــخیص و درمــان پزشــکی بررســی می کند.ایــن شــاخه از دانــش، 

علــوم پرتودرمانــی )رادیــو تراپــی(، محافظــت از پرتــو، پرتوشناســی 

تــی  ســی  هامننــد  آن  زیرشــاخه های  و  تشــخیصی)رادیولوژی 

اســکن، ام آر آی و غیــره(، و پزشــکی هســته ای را در بــر می گیــرد، 

ــک  ــکی و بیوفیزی ــی پزش ــه از مهندس ــه و پیش ــر حرف ــا از نظ ام

مســتقل اســت.برخی از توامنندیهــای فــارغ التحصیــالن رشــته 

ــرار اســت: ــن ق ــک پزشــکی بدی فیزی

نظــارت بــر HOT LAB و نحــوه حمــل و نقــل و اســتفاده از مــواد 

رادیواکتیو در بخشــهای پزشــکی هســته ای.

ــد  ــای جدی ــی پروتکله ــا، طراح ــک ه ــعه تکنی ــارکت در توس مش

روشــهای  انتخــاب  بــه  کمــک  و  رادیوتراپــی  و  تصویربــرداری 

درمانــی مبتنــی بــر تکنولوژیهــای جدیــد در حــوزه ســالمت ، انجــام 

ــی ــز علم ــایر مراک ــگاهی و س ــی دانش ــای تحقیقات ــرح ه ط

کارشناسی ارشد تصویربرداری پزشکی

کلیــه  درخصــوص  وپژوهــش  مطالعــه  پزشــکی  تصویربــرداری 

ــی ، ام آر آی ، ســی  ــل ســونو گراف ــرداری مث دســتگاههای تصویرب

ــد.     ــته ای و ... میباش ــکی هس ــکن ، پزش ــی اس ت

معرفی رشته:

رشــته تصویربــرداری پزشــکی رشــته ای اســت کــه در واقــع 

جایگزیــن رشــته MRI شــده اســت و دارای 4 گرایــش اصلــی یعنــی 

MRI, CT scan, ســونوگرافی و پزشــکی هســته ای میباشــد. پــس 

افــرادی کــه در ایــن رشــته قبــول میشــوند میتواننــد در ادامــه بــا 
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ــها  ــن گرایش ــی از ای ــود در یک ــه خ ــه عالق ــه ب توج

ادامــه تحصیــل دهنــد.  در هــر کــدام از ایــن رشــته 

 Image هــا میتــوان در زمینــه هــای مختلفی از قبیــل

processing ,بســیاری از زمینــه هــای تحقیقاتــی 

هــای  تصویربــرداری  از  بســیاری  و  کاربــردی  و 

تشــخیصی بــه مهــارت و تخصــص رســید. بنابرایــن بــه 

هیــچ وجــه نگــران آینــده رشــته نباشــید و خیالتــون 

راحــت باشــه کــه ایــن یــک رشــته کاربــردی جدیــد و 

ــه  ــادی در زمین ــاز هســت و پتانســیلهای زی مــورد نی

ــش  ــد روز پی ــال چن ــکی دارد. مث ــف پزش ــای مختل ه

در یــک ســمیناری کــه در بــاره تصویربــرداری نــوری 

از چشــم بــود رشکــت کــرده بــودم کــه یکــی از 

 Image processing دانشــجویان دکرا کــه در زمینــه

کار میکــرد برنامــه ای نوشــته بــود کــه باعــث میشــد 

در تصویــر بدســت آمــده از چشــم فقــط رگهــای 

ــه  ــت ک ــن کاری اس ــود و ای ــده ش ــم دی ــی چش خون

پزشــکها بشــدت از آن اســتقبال میکننــد و البتــه کاری 

اســت کــه فقــط کســانی کــه در زمینــه تصویربــرداری 

پزشــکی کار میکننــد از پــس آن بــر مــی آینــد. ایــن 

فقــط یــک منونــه از زمینــه هایــی بــود کــه میشــود 

در تصویربــردرای پزشــکی در آن بــه تخصــص رســید 

ــن  ــرای ای ــادی ب ــه هــای گســرده بســیاری زی و زمین

رشــته وجــود دارد.

آناتومی

در بیــان آناتومــی گفتــه می شــود کــه مطالعــه ســاختار بــدن 

ــد  ــول ندارن ــن را قب ــتها ای ــر آناتومیس ــه بیش ــت. البت ــان اس انس

چــرا کــه آنــان بیــان می کننــد ایــن تعریــف بــدون در نظــر گرفــنت 

ــن  ــت. بنابرای ــدن اس ــف ب ــمتهای مختل ــه قس ــوط ب ــامل مرب اع

ــدن و  ــاختامن ب ــه س ــی عبارتســت از مطالع ــق آناتوم ــی دقی معن

ربــط آن بــه اعــامل قســمتهای مختلــف آن ســاختامن. رشــته علــوم 

ترشيحــي قدميــي تريــن شــاخه علــوم پايــه پزشــي اســت بطوريكــه 

ــأت  ــج نش ــه تدري ــي از آن ب ــه پزش ــوم پاي ــاخه هاي عل ــاير ش س

ــي  ــوزش پزش ــم آم ــور عل ــا ظه ــر ب ــت و در دو ده اخ ــه اس گرفت

ايــن رشــته دچــار تحــول چشــمگري شــده اســت. بطوريكــه ازيــك 

ــوزش  ــول آم ــر اص ــته بناب ــن رش ــنايس اي ــد ش ــاخه كالب ــرف ش ظ

محــض  ترشيحــي  صــورت  از   )Medical Education( پزشــي 

 )Functional( خــارج و بصــورت كاربــردي و بالينــي و عمــي

ــلويل و  ــوژي س ــر دروس بيول ــرف ديگ ــت و از ط ــه اس ــر يافت تغي

تكنيك هايــي از قبيــل الكــرون ميكروســكوپي، كشــت ســلويل، 

ــه  ــد و پهن ــه ش ــم اضاف ــن عل ــه اي ــيمي ب ــري و هيستوش مورفوم

ــت. ــرش داده اس ــم را گس ــن عل اي

گرایش های دکرا

دکرای فیزیک پزشکی

ــکی  ــه پزش ــک در حرف ــرد فیزی ــی کارب ــه معن ــکی ب ــک پزش فیزی

اســت، ماننــد رادیوگرافــی ، ســونوگرافی ، بینایی ســنجی و ... چــون 

ــکی  ــک پزش ــت، فیزی ــات اس ــک حی ــی فیزی ــه معن ــک ب بیوفیزی

دربــاره فیزیــک حیــات بــرش بحــث می کنــد. ماننــد گــردش خــون 

، آناتومــی گــوش ، آناتومــی چشــم و...
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ــردی از فیزیــک  ــوان گفــت فیزیــک پزشــکی شــاخه ای کارب مــی ت

بــرای تشــخیص و درمــان  انــرژی  بــا کاربردهــای  اســت کــه 

بیامری هــا رس و کار دارد، و بــا الکرونیــک پزشــکی، مهندســی 

زیســت، و فیزیــک بهداشــت )کنــرل و محافظــت از پرتــو( رابطــه 

نزدیکــی دارد. بــه عبــارت دیگــر ، می تــوان چنیــن بیــان کــرد 

کــه فیزیــک پزشــکی ، ابــزاری بســیار قــوی و قدرمتنــد اســت کــه 

ــرد. ــرار گی ــکی ق ــان پزش ــکان و مهندس ــار پزش ــد در اختی می توان

متـخصصیــــن فیـــزیك پزشـكـی میتوانند در بخـــشهای رادیـوتراپی 

در رابطــه باطراحــی درمــان ، دزیمــری ، كنــرل كیفــی دستگاههـــا 

ــوان  ــنین بعن ــا و همچــ ــتم ه ــد سیس ــاور درخری ــوان مشـ و بعنـ

مسئـــول فیزیــك بهداشـــت بخــش رادیــو تراپــی انـــجام وظـیـــفه 

مناینــد . در بخشــهای رادیولــوژی و پزشــكی هســــته ای نــــیز 

وظایـــف مشابــــهی از جمـله مشـاوره درخـــرید دستگــاه ، انجـام 

آزمـــون پــذیـــرش سیـــستم پـــس ازنصب ، كنرل كـــیفی دستگاهها 

و بعـــنوان مسئول فیـــزیك بهـــداشت فعـــال باشـــند . بـدلیـل عدم 

ــالوه  ــها ع ــن بخش ــكی در ای ــك پزش ــن فیزی ــور مــتخصـصیــ حض

بر صدمات جربان ناپــــذیر جـــانی ومالـــی و نارســائیـــهای بســـیار 

زیــادی دربخشـــهای مختـــلف را بـــوجود مــی آورد .

دکرای مهندسی پزشکی

مهندســی پزشــکی یکــی از تازه تریــن رشــته هایی اســت کــه قــدم 

ــن  ــن رشــته بدی ــی نهــاده و ای ــوژی جهان ــای تکنول ــه عرصــه دنی ب

ــاری  ــان ی ــا پزشــکان را در تشــخیص و درم ــه ت منظــور شــکل یافت

دهــد. مهندســی پزشــکی دقــت و تنــوع در تشــخیص را گســرش 

ــر  ــتگاه ها امکان پذی ــدون دس ــخیص ب ــه تش ــوری ک ــت بط داده اس

 EEG ,ECG ,MRI جملــه  از  دســتگاه هایی  تاکنــون  نیســت. 

ــم  ــد و ه ــکی منوده ان ــه پزش ــی ب ــیار بزرگ ــک بس CT-Scan, کم

راســتای وســایل تشــخیصی وســایل و ملزومــات درمانــی گســرش 

ــد کــه  ــرار گیرن ــه ای تحــت درمــان ق ــه گون ــامران را ب ــا بی ــه ت یافت

اولراســوند  می تــوان ســمعک، ونتیالتــور، دیالیــز )تراکافــت(، 

و کاربردهــای متعــدد لیــزر را نــام بــرد. مهنــدس پزشــکی در 

گام هــای اولیــه بهره بــرداری، تعمیــر، پشــتیبانی و نگهــداری و 

تنظیــم و استانداردســازی دســتگاه ها را انجــام می دهــد و در 

ــا  ــر توســعه، ارتقــاء و بهبــود دســتگاه های پزشــکی ی مراحــل باالت

حتــی می توانــد بــه طراحــی و ســاخت یــک دســتگاه اقــدام کنــد. 

مهندســی پزشــکی یکــی از تازه تریــن رشــته هایی اســت کــه قــدم 

ــن  ــن رشــته بدی ــی نهــاده و ای ــوژی جهان ــای تکنول ــه عرصــه دنی ب

ــاری  ــان ی ــا پزشــکان را در تشــخیص و درم ــه ت منظــور شــکل یافت

دهــد. مهندســی پزشــکی دقــت و تنــوع در تشــخیص را گســرش 

ــر  ــتگاه ها امکان پذی ــدون دس ــخیص ب ــه تش ــوری ک ــت بط داده اس

 EEG ,ECG ,MRI جملــه  از  دســتگاه هایی  تاکنــون  نیســت. 

ــم  ــد و ه ــکی منوده ان ــه پزش ــی ب ــیار بزرگ ــک بس CT-Scan, کم

راســتای وســایل تشــخیصی وســایل و ملزومــات درمانــی گســرش 

ــد کــه  ــرار گیرن ــه ای تحــت درمــان ق ــه گون ــامران را ب ــا بی ــه ت یافت

ــوند و  ــت(، اولراس ــز )تراکاف ــور، دیالی ــمعک، ونتیالت ــوان س می ت

کاربردهــای متعــدد لیــزر را نــام بــرد. مهنــدس پزشــکی در گام هــای 

اولیــه بهره بــرداری، تعمیــر، پشــتیبانی و نگهــداری و تنظیــم و 

استانداردســازی دســتگاه ها را انجــام می دهــد و در مراحــل باالتــر 

توســعه، ارتقــاء و بهبــود دســتگاه های پزشــکی یــا حتــی می توانــد 

ــد. ــه طراحــی و ســاخت یــک دســتگاه اقــدام کن ب

  

دکرای  رشته مهندسی بافت

رشــته مهندســی بافــت ) مهندســی پزشــکی بیــو مریــال ( از گرایش 

های رشــته مهندســی پزشــکی در مقاطع کارشناســی ارشــد و باالتر 

مــی باشــد کــه بــه تازگــی بــا پیرشفــت هــای قابــل مالحظــه ، توجــه 

بســیاری را بــه خــود جلــب کــرده اســت . بــه طــور کلــی مهندســی 

ــت کــه بــا اســتفاده از آن ، بــا بــه کارگیــری  ــت علمــی اس باف

روش هایــی نویــن بــه ســاخت بســیاری از بافــت هــای بــدن 

ــا ســاخت  ــدا ب ــه ابت ــه اســت ک ــن گون ــد . روش کار ای ــی پردازن م

داربســت و شــکل ســه بعــدی از بافــت مــورد نظــر ، ســاختار کلــی 

بافــت را مــی ســازند . ســپس بــا فرســتادن ســلول هــا و مولکــول 

هــای الزم درون ایــن محیــط ســه بعــدی ، رشــد ، تقســیم و متایــز 

ــن  ــه ای ــورد نظــر تشــکیل مــی شــود ک رخ مــی دهــد و بافــت م

بافــت جایگزیــن بافــت ناقــص و نــا ســامل در بــدن مــی شــود . ایــن 

داربســت را مــی توانــد یــک طــراح کامپیوتــری طراحــی کنــد ، مــی 

توانــد یــک قطعــه از بافــت مــورد نظــر باشــد یــا ... بــرای مثــال می 

تــوان تولیــد بافــت پوســت بــرای جایگزینــی در مــواردی همچــون 

ســوختگی ، تولیــد رگ هــای خونــی ، اســتخوان ، کبــد ، کلیــه و ... 

را نــام بــرد . در واقــع مهندســی بافــت مــی توانــد درمــان بســیاری 

از نواقــص و بیــامری هــای بافتــی را ترسیــع و آســان تــر کنــد .

دکرای تخصصی علوم سلولی کاربردی

تعریــف رشــته : طبــق تعریــف، علــوم ســلولی کاربــردی علومــی 

هســتند کــه در تهیــه، تولیــد و تکثیــر ســلولها، متایــز و فــرآوری آنها 

جهــت اســتفاده در درمــان بیامریهــا فعالیــت دارنــد و دوره دکــری 

ــای  ــردی از دوره¬ه ــلولی کارب ــوم س ــته عل ــی )PhD( رش تخصص

بیــن رشــته¬ای اســت کــه دانش¬آموختــه¬گان آن قــادر بــه انجــام 

ــان  ــرو درم ــوده و در قلم ــی ب ــی و پژوهش ــای آموزش فعالیت¬ه

ــای  ــتفاده از ســلول¬ها و فرآورده¬ه ــا اس ــف، ب ــای مختل بیامریه

ســلولی بــا کادر درمانــی همــکاری خواهنــد کــرد.
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*مقدمه)1(

اســتفاده از  هایفــو )HIFU( بــه عنــوان روشــی غیــر تهاجمــی و 

بــدون اســتفاده از پرتــو هــای یونســاز جهــت درمــان تومــور هــای 

ــا  خــوش خیــم و بدخیــم مــورد توجــه قــرار دارد.اســاس درمــان ب

هایفــو رســاندن انــرژی کافــی بــه بافــت بــه منظــور افزایــش رسیــع 

دمــای آن تــا آســتانه ی  مــرگ ســلول هــا اســت. 

ــه ی  ــت در نقط ــای باف ــار ودم ــی فش ــی کم ــن روش بررس در ای

ــالش هــای  ــن رو ت ــد از ای ــژه ای دارن ــگاه وی ــی پرتوهــا جای کانون

زیــادی در جهــت محاســبه و نیــز تخمیــن نــرخ گــرم شــدن و رسد 

ــه اســت. شــدن بافــت انجــام گرفت

 

*بحث

ــه  ــن ك ــان اي ــا بي ــران ب ــز »HIFU« اي ــه مرك ــات رييس ــو هي عض

ــتني  ــوان نخس ــه عن ــه روش HIFUب ــتات ب ــان پروس ــان رسط درم

كشــور خاورميانــه و دومــني كشــور آســيايي در ايــران انجــام 

ايــن روش يــي از موثرتريــن و جديدتريــن  مي شــود، گفــت: 

روش هــاي غــر تهاجمــي در درمــان تومورهــاي ســخت اســت. بنــا 

ــه ی متخصصــان رسطــان پروســتات شــايع تريــن رسطــان  ــر گفت ب

در مــردان بعــد از رسطــان پوســت بــه شــامر مــي رود كــه بعــد از 

ســن50 ســالگي بــروز مي كنــد و معمــوال بــراي كنــرل ايــن بيــامري 

ــرار گــرد.)2( ــامر تحــت نظــارت پزشــك ق ــد از 45 ســالگي، بي باي

روش هــاي موجــود درمــان ايــن نــوع رسطــان، روش جراحــي 

پرتو های فراصوت کانونی شده با شدت زیاد
HIFU (High Intensity Focus Ultrasound

نویسنده : سمیرا کفیلی-دانشجوی کارشناسی پیوسته رادیولوژی
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 مرســوم قدميــي و جراحــي از طريــق الپاراســكوپي اســت كــه 

هــر دو جــزو روش هــاي تهاجمــي بــه شــامر مــي رود كــه باعــث 

ــي  ــرايت تراپ ــي و ب ــود.آنها روش راديوتراپ ــز مي ش ــزي ني خونري

ــد:  ــه كردن ــر تهاجمــي دانســتند و اضاف را جــزو روش هــاي غ

روش  هايفــو برخــالف دو روش ديگــر از طريــق 

اشــعه يونيــزه انجــام مني گــرد بــه عــالوه ايــن 

روش ســاده تريــن و بهريــن راه بــا موفقيــت 

بــاال و بــدون نيــاز بــه تجهيــزات خــاص ماننــد 

يس يت اســكن ســه بعــدي اســت. همچنــني ايــن 

روش قــدرت مانــور بااليــي نيــز دارد.

در ايــن روش ســلولها رسطــاين و غــر رسطــاين 

)طــول  فراصــوت  كمــك  بــا  پروســتات  در 

مــوج موجــود در ســونوگرايف( و بــا متركــز 

ايــن امــواج در يــك نقطــه باعــث بــاال رفــنت 

ــا  ــه نهايت ــده ك ــه ش ــرارت آن ناحي ــه ح درج

ايــن  مي شــود.در  ســلول ها  تخريــب  ســبب 

روش جديــد هيــچ نيــازي بــه عمــل بــاز و بــرش در ناحيــه مثانــه 

ــي رود  ــني من ــز از ب ــدن ني ــي ب ــت و آناتوم ــراي ادراري نيس و مج

امــا در روش جراحــي، پروســتات كامــال برداشــته شــده و مجــراي 

ــدن  ــي ب ــم آناتوم ــا ه ــود و نهايت ــل مي ش ــه وص ــه مثان ادراري ب

نيــز بــر هــم منــي ريزد.)3(.بــا پيرشفــت تكنولــوژي رايانــه از ســال 

1993 ايــن روش در درمــان پروســتات بــه كار مــي رود و هم اكنــون 

ــي  ــه تازگ ــي و ب ــورهاي اروپاي ــام كش ــرده در مت ــورت گس ــه ص ب

ــل  ــا عم ــر ب ــن روش براب ــود.موفقيت اي ــتفاده مي ش ــه اس در تركي

جراحــي بــاز اســت. همچنــني يب اختيــاري ادراري در روش هايفــو 

ــل  ــه در عم ــت ك ــوريت اس ــن در ص ــت. اي ــد اس ــر از 2 درص كم

جراحــي بيــش از 7 درصــد مي باشــد.با در نظرگرفــنت اینکــه مــدت 

زمــان بســري بــا روش هايفــو در برابــر عمــل جراحــي بســيار كــم 

ــم در  ــن عل ــت اي ــا پيرشف ــت ب ــدد اس ــو درص ــز هايف ــت مرك اس

ــه كار رود.)4( ــينه ب ــده و س ــه، لوزاملع ــان كلي ــان رسط درم

 

*نتیجه گیری)5(

يــک درمــان تجــريب جديــد بــراي رسطــان پروســتات لوکاليــزه کــه از 

اولراســوند بــا شــدت باالي مترکــز )HIFU( بهره مي بــرد، اميدهايي 

ــه طــوري کــه کارايــي  ــه، ب ــراي درمــان ايــن رسطــان برانگيخت را ب

ــج  ــاي راي ــه درمان ه ــبت ب ــري نس ــي کم ــوارض جانب ــر و ع بيش

در پــي دارد. ايــن درمــان جديــد ، تنهــا توده هــاي کوچــک بافــت 

ــوين  ــاي کن ــن درمان ه ــي دارد و جايگزي ــتات را برم ــاين پروس رسط

ماننــد برداشــت کل غــده )راديــکال پروســتاتکتومي( مي شــود.  در 

اين 

درمان 

جديــد امــواج 

ــا  ــويت ب دقــت ميي مــري ص

مي يابنــد  و باعــث مي شــوند بافــت رسطــاين مترکــز 

هــدف تــا حــدود 90-80 درجــه ســانتي گراد گــرم شــود و بــه 

ــپید،  ــزارش س ــه گ ــد. ب ــه مي مرن ــلول ها بالفاصل ــب س ــن ترتي اي

ــي  ــي عــوارض جانب ــد جراحــي و راديوتراپ ــوين مانن درمان هــاي کن

آزاردهنــده زيــادي بــر جــاي مي گذارنــد کــه کيفيــت زندگــي 

بيــامران را بــه شــدت تحت تاثــر قــرار مي دهــد، زيــرا خطــر 

ــده  ــده عضــالت کنرل کنن ــه اعصــاب تغذيه کنن ــاندن ب ــه رس صدم

جريــان ادرار و رکتــوم نيــز وجــود دارد کــه خــود يب اختيــاري ايجــاد 

مي کنــد. بنابرايــن ايــن روش درمــاين جديــد کــه عــاري از عــوارض 

فــوق اســت، مي توانــد مــورد پســند بيــامران قــرار گــرد.
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1(لطفــا خودتــون را معرفــی کنیــد و از رشایــط شــغلی 

خودتــان بیشــر برایــامن توضیــح دهیــد.

ــتم  ــو هس ــده داوود خرضل ــم بن ــن الرحی ــه الرحم ــم الل بس

اســتادیار گــروه رادیولــوژی دانشــگاه علــوم پزشــکی تربیــز.  

ــم  ــث کنی ــغلی بح ــط ش ــا رشای ــه ب ــم در رابط ــر بخواهی اگ

بایســتی در ابتــدا مســیر مقایســه ای در بــرای خــود ایجــاد 

ــق شــخصی  ــا عالی ــار م ــه معی ــم ک ــد بدانی ــی بای ــم یعن کنی

هســت یــا پــول؟ اگــر معیــار مــا پــول باشدبایســتی بدانیــم 

کــه راه هــای زیــادی وجــود داردکــه حتــی مــی توانیــم  در 

یــک شــب آن را دریــک شــب پیــدا کنیــم .شــاید یــک تاجــری 

باشــد کــه بــه لحــاظ مــادی زندگــی بهــری از یــک پزشــک 

داشــته باشــداما اگــر بخواهیــم بــه لحــاظ جایــگاه اجتامعــی 

و یــا عالیــق بررســی کنیــم مــی بینیــم کــه جایــگاه شــخصی 

کــه در جامعــه بــه یــک درجــه علمــی رســیده , خیلــی باالتــر 

هســت و در واقــع خــود نوعــی رسمایــه محســوب مــی شــود 

ــار ذهنــی مشــخصی بایســتی  ــه نظــر مــن معی ــن ب . بنابرای

داشــته باشــیم.

2(انگیــزه محصــان رشــته پــر مســیولیتی چــون رادیولــوژی 

را در چــه مــی بینیــد؟

از لحــاظ جامعــه شناســی یــک بحثــی وجــود دارد بــه طوریکــه 

کــه یــک شــهر یــا یــک جامعــه بایســتی از متــام شــغل هــا نیــرو 

داشــته باشــد . فــرض کنیــد اگــر در دانشــگاهی کــه در حــال 

تحصیــل هســتید همــه عضــو هییــت علمــی باشــند و فردی نباشــد 

تــا بــه کار هــای اداری رســید گــی کنــد در ایــن حالــت هیــچ نظمی 

ــا  ــی روندی ــش من ــت پی ــا درس ــت و کار ه ــد داش ــود نخواه وج

ــه  ــا مقال ــاه 4 ت ــن دانشــگاه هــر م ــد همــه اســاتید  ای فــرض کنی

ISI بدهنــد ولــی نتواننــد کــه بــا مراجــع بیــن املللــی ارتبــاط برقرار 

کننــد ایــن ارتبــاط را بایســتی یــک مســیول کتابــدار انجــام دهــد 

اگــر اینجــا کســی نباشــد کــه ایــن مســیولیت را بــر عهــده بگیــرد 

پــس هیچکــدام از مقالــه هــا هــم بــه درد نخواهــد خــورد

. یعنــی در یــک جامعــه بایســتی هــر شــغلی وجــود داشــته باشــد 

ــه ایــن اســت کــه در هــر  . بنابرایــن ذهنیــت مــن براســاس تجرب

ســمتی یــا در هــر مســیولیتی کــه باشــیم بایســتی بــه بهریــن نحــو 

اجــرای مســیولیت داشــته باشــیم .

ــات  ــود لحظ ــود خ ــای خ ــر اقتض ــا ب ــی بن ــته تحصیل ــر رش 3(ه

هیجانــی و پــر اسرســی دارد لطفــا تعــدادی از لحظــات پــر 

هیجــان و اســرس زای رشــته ی خوتــان را بــرای مــا توضیــح دهیــد.

ــم  ــند وه ــوب باش ــد خ ــی توانن ــم م ــات ه ــا وهیجان ــرس ه اس

بــد ,بــه نظــر مــن کســانی کــه در زمینــه رادیولــوژی کار میکننــد 

هیجــان انگیزتریــن بخــش کارشــان ایــن اســت کــه بــا یــک دســتگاه 

رس وکار دارنــد کــه مدیریــت آن را برعهــده گرفتنــد در دراز 

مــدت انــگار یــک ارتبــاط روحــی بیــن یــک کارشــناس رادیولــوژی 

ــد  ــای ب ــرس ه ــاظ اس ــی از لح ــود ول ــی ش ــرار م ــتگاه برق و دس

ــه  ــوط ب ــای مرب ــی کاره ــه متام ــم ک ــم بگویی ــی توانی ــی  م ومنف

ــش  ــه در بخ ــی ک ــال کس ــود را دارد مث ــای خ ــرس ه ــکی اس پزش

ــی  ــامران ترومای ــه بی ــیدگی ب ــل رس ــه دلی ــد ب ــس کار میکن اورژان

احســاس مســیولیت کــرده و نســبت بــه شــغل خــود اســرس دارد 

و هــم چنیــن مــی تــوان گفــت کــه هــر شــخصی مــی توانــد خــود 

ــه عنــوان  ــد ب ــات مثبــت در زمینــه شــغلی خــود ایجــاد کن هیجان

مثــال تعامــالت دوســتانه ای کــه در محیــط کار ایجــاد مــی شــود 

ــرد مــی دهــد. ــه ف ــی ب ــت مثبت ــک اشــتیاق و رغب خــود ی

مصاحبه گرافی
نــگاه امیــدوار کننــده و روحیــه بخــش عضــو گردآوری : مهسا معصوم زاده کارشناس رادیولوژی

هیئــت علمی دانشــکده پیراپزشــکی دانشــگاه 
علوم پزشــکی تربیز نســبت به رشته رادیولوژی
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ــوژی مقاطــع ارشــد و دکــرا  ــه اینکــه رشــته رادیول ــا توجــه ب 4(ب

نــدارد بــرای دانشــجویانی کــه در ایــن رشــته تحصیــل مــی کننــد  

ــط  ــا و خ ــنهاد ه ــر پیش ــع باالت ــل در مقاط ــه تحصی ــت ادام جه

ــد ؟ ــی داری مشــی های

ــرداری  ــر ب ــد تصوی ــام ارش ــه ن ــته ای ب ــا رش ــور ه ــی کش در متام

وجــود نــدارد و هــم چنیــن PHD.امــا رشــته هــای جانبــی هســتند 

مثــال کســانی بودنــد کــه عالقمنــِد نانوتکنولــوژی یــا زیســت 

ــد ــده ان ــک خوان ــا ژنتی ــد ام ــی بودن شناس

یــا کســانی کــه عالقمنــد بــه رشــته پزشــکی بودنــد و بعــد از فــارغ 

ــدو  کســانی  ــول شــده ان ــی در رشــته خــود ازپزشــکی قب التحصیل

ارشــد  تواننــد  کــه عالقمنــد رشــته رادیولــوژی هســتند مــی 

ــل  ــه تحصی ــت ادام ــد و جه ــه دهن ــرداری پزشــکی را ادام تصویرب

خــود مــی تواننــد در زمینــه فیزیــک پزشــکی مشــغول شــوند کــه 

ــی در  ــف دارد یعن ــم تعری ــی ه ــن امللل ــاظ بی ــه لح ــته ب ــن رش ای

ــا موجــود هســت. ــی کشــور ه متام

5(نرشیــه X-Rays Times  فعالیــت هــای خــود را بــا نگرشــی رو 

بــه آینــده و بــا انگیــزه مثبــت ســازماندهی کــرده اســت بنابرایــن 

از جنابعالــی در خواســت داریــم کــه زمینــه هــای موفقیــت آمیــز 

ــرای مــا  شــغلی کــه در انتظــار محصلیــن ایــن رشــته هســت را ب

شــفاف ســازی کنیــد.

از لحــاظ شــغلی بایســتی در کشــورمان یــک فرهنــگ ســازی 

ــن   ــه خوشــبختانه در طــول چندی ــم ک ــزرگ رشوع کنی اجتامعــی ب

ســال اخیــر انجــام شــده اســت متاســفانه تصــور مــا در رابطــه بــا 

شــغل ایــن اســت کــه بایســتی »یــک میــز بــه مــن بدهنــد و دولــت 

ماهانــه حقــوق مــن را پرداخــت کنــد« کــه ایــن تعریــف از شــغل 

یــک رکــود وخمــودی میــاورد و نتیجــه آن کار مندانــی هســتند کــه 

بعــد از 20 ســال کار کــردن دچــار افرسدگــی مــی شــوند بنابرایــن 

ــک هیجــان  ــه صــورت ب ــم تعریفــامن از شــغل را ب ــا مــی توانی م

مثبــت و یــک فعالیــت اجتامعــی کــه بــه انجــام رســیدن آن منجــر 

بــه پیرشفــت اجتامعــی مــی شــود , در نظــر بگیریــم کــه در کنــار 

ــن بایســتی  ــی شــود بنابرای ــع م ــز رف ــا نی ــادی م ــای م ــاز ه آن نی

از شــغل یــک تعریــف   ایــده ال و درســتی داشــته باشــیم  از 

لحــاظ اینکــه فعالیــت هــای مــا از چــه طریقــی توســعه مــی یابنــد 

ــادی هســتند کــه  ــال االن کســان زی ــال زد مث ــن مث ــوان چنی مــی ت

خودشــان یــک رشکــت تعاونــی تصویــر بــرداری ایجــاد کــرده انــد 

و از طریــق آن درآمــد بســیار خوبــی دارنــد مثــال رشکــت تعاونــی 

ــرداری , رشکــت تعاونــی پرســتاری –مامایــی. ــر ب تصوی

ــا  ــد ســهام دار یــک رشکــت خصوصــی شــود وی ــرد مــی توان ــا ف ی

مــی توانــد بــه عنــوان مهنــدس یــک رشکــت یــا منهــدس دســتگاه 

کار کنــد بنابرایــن از لحــاظ تامیــن بخــش مــادی رصفــا نیــازی بــه 

ــت هــای  ــد فعالی ــرد مــی توان ــت نیســت ف ــری از دول ــوق گی حق

زیــادی داشــته باشــد هــم در بخــش خصوصــی کار کنــد وهــم دذ 

بخــش دولتــی.

6(بــه نظــر شــام حــق اشــعه حــق مســلم تکنولوژیســت هــا ســت؟ 

و کاهــش روز افــزون روز افــزون ایــن مــورد بــی عدالتــی در حــق 

تکنولوژیســت اســت یــا نــه ؟

در ابتــدا بایســتی یــک تعریــف از حــق اشــعه داشــته باشــیم حــق 

ــه چــون تکنولوژیســت در معــرض  ــن نیســت ک اشــعه بخاطــر ای

خطــرات اشــعه هســت بایســتی در قبــال آن پــول دریافــت کنــد 

حــق اشــعه بخاطــر تخصــص تکنولوژیســت اســت در نظــام 

ســالمت پرتــو مــی توانــد عاملــی مخــرب بــرای جامعــه باشــد پــس 

ــد  ــه چــه طریقــی ایمــن اســتفاده کنی ــو ب ــه از پرت ــد ک ــر بدانی اگ

ــد. هــر چــه  ــی کنی ــت م ــه دخال ــی از لحــاظ ســالمت  جامع یعن

ــار ناشــی از  ــان ب ــو گیــری بیــامر کمــر شــود عواقــب زی قــدر پرت

اشــعه X در جامعــه پاییــن مــی آیــد در هــر کشــوری نظــام هــای 

تصمیــم گیرنــده نظــام هــای رده بــاال هســتند حــال اینکــه چــرا آن 

هــا میــزان حــق اشــعه را پاییــن تــر آورده انــد بنظــر مــن بایســتی 

از کســانی کــه در تصمیــم گیــری هــای نظــام ســالمت نقــش دارنــد 

ــری  ــو گی ــل پرت ــه دلی ــه کاهــش حــق اشــعه ب پرســیده شــود وگرن

کــم تکنولوژیســت نیســت.

7(بــه عنــوان پیشکســوت وپیــش رورشــته رادیولــوُژی چــه توصیــه 

هایــی بــرای دانشــجویان ایــن رشــته داریــد ؟

اولیــن توصیــه مــن ایــن اســت کــه وقتــی وارد یــک فیلــد علمــی 

شــدید اگــر واقعــا عالقــه ذاتــی داشــتید بایســتی هــم درســتان را 

بخوانیــد وهــم ادامــه تحصیــل بدهیــد یــا اینکــه وارد سیســتم های 

شــغلی شــوید . همیشــه در بیــن دانشــجویان یــک مقایســه ای بین 

رشــته خودشــان و رشــته هــای دیگــر مثــل پزشــکی ,دندانپزشــکی 

وداروســازی وجــود دارد کــه از نظــر مــن ایــن مقایســه هــا منجــر 

بــه ناامیــدی و بــی رغبتــی در بیــن دانشــجویان شــده و از جملــه 

موانــع پیرشفــت آنهــا بــه حســاب مــی آیــد و حقیقــت ایــن اســت 

کــه جامعــه بــه کارشــناس هــم نیــاز دارد و اگــر چــه در آمــد ایــن 

رشــته بــا رشــته هــای مثــل پزشــکی خیلــی متفــاوت اســت امــا ایــن 

مســیله در متامــی کشــور هــا بدیــن گونــه اســت. بنابرایــن توصیــه 

ــی در  ــه بحــث هــای جانب ــد ک ــازه ندهی ــه اج ــن اســت ک ــن ای م

روحیــه و موفقیــت شــام تاثیــر بگــذارد. 

ــوژی متوجــه  ــته رادیول ــل در رش ــی تحصی ــد ازمدت ــر کســی بع اگ

نبایســتی  بــه رشــته دیگــری مثــل پزشــکی عالقــه دارد  شــد 

ــن  ــد بعــد امتــام ای ــد مــی توان ــوژی نصــف ونیمــه رهــا کن رادیول

ــده موفقــی از  ــرود و آین ــال رشــته دلخــواه خــود ب ــه دنب رشــته ب

ــد . ــته باش ــغلی داش ــاظ ش لح



X-Ray Times / 1396 12    سال اول     شماره اول     آبان

خطرات سرطان مرتبط با تشعشات خارجی در طول فرایند تصویربرداری تشخیصی
Cancer risks associated with external radiation from diagnostic imaging procedure

نویسنده: رامین قاسمی شایان - دانشجوی کارشناسی پیوسته رادیولوژی  
                                                                                                                              

*مقدمه1

كشــف پرتــو ايكــس و اســتفاده از آن بــراي تصـــويربرداري پزشـــي 

دســـتاوردهاي بزرگـــي بـــراي تشـــخيص و درمـــان بيامريهــا فراهم 

كرد. روزانه بـــيش از 10 ميليـــون آزمـــون راديولـــوژي تشخيصـي و 

بـــيش از 100000 آزمـــون پزشـــي هسته اي در دنيا انجام ميشود. 

بــر اســاس گــزارش 160 كميســـيون ملـــي حفاظـــت راديولـــوژيي 

ــام  ــدود 95 %مت ــي در ح ــس پزش ــو ايك ــا، پرتـ ــدازهگري ه و انـ

آزمونهــاي راديولوژيــي را شــامل ميشــود كــه ســهمي 74 %در 

ــاي  ــكا دارد. آزمونه ــاالت متحــده آمري ــت اي ــي جمعيـ دوز تجمعـ

راديولوژي تشــخييص ســاالنه مســـئول 7587 و 5695 مورد ســـرطان 

بـــه ترتيب در جمعيـــت ژاپـــن و ايـــاالت متحـــده آمريكـــا اسـت. 

اگرچـــه دوز بيشـــر آزمونهـــاي راديولوژيي تشــخييص بســيار پايني 

اســت امــا افزايــش رسيــع اســتفاده از آزمونهــاي پرتونــگاري در دو 

ــرات رسطــان زاي  ــاره اث ــا را درب ــوجي از نگرانيه دهــه گذشــته مـ

ــي  ــدل خطـ ــر اســاس مـ ــزان ايجــاد كــرده اســت. ب پرتوهــاي يوني

بـــدون آســـتانه بـــراي منحنــي دوز پاســخ هــر ميــزاين از پرتوگــري 

خطرنــاك اســت. بــر اســـاس توصـــيه هــاي مراجـــع تنظيــم كننـــده 

قـــوانني حفاظـــت تشعشــعي، آزمــون راديولوژيــي بايد بــه گونهاي 

انجــام شــود كــه پرتوگــري بيــامر و جامعــه بــه صــورت معقــول و 

دســـت يافتنــي تــا حــد ممكــن پايــني باشــد. بهينــه ســازي عوامــل 

ــه  ــه ناحي ــه ب ــش اولي ــدان تاب ــازي مي ــد محدودس ــددي مانن متع

تابشـــي مـــورد نظـــر، رشايــط تابــش، تكنيكهــا، زمــان پرتودهــي و 

حفاظ، ضـــمن حفـــظ كيفيـــت تصـــوير ميتوانـد پرتـــوگري بيمـار 

را كـــاهش ميدهــد. رعايــت دســتوركارهاي حفاظتــي ميتوانــد 

مخاطــرات پرتوگــري را بــه طــور قابــل مالحظــه اي كاهــش دهــد.  

*یافته های اپیدمیولوژیک در حوزه تصویربرداری تشخیصی2

*مخاطرات رسطانی برای نوزادان قبل از تولد

حســاس تریــن زمــان بــرای ابتــالی جنیــن بــه مشــکالت و بیــامری 

ــارداری  ــس از ب ــه پ ــدود 15 هفت ــا ح ــی ت ــدای حاملگ ــا، از ابت ه

ــن مــدت در معــرض اشــعه قــرار  ــن طــی ای مــی باشــد. اگــر جنی

بگیــرد، دچــار نقایــص هنــگام تولــد و عقــب ماندگــی ذهنــی 

مــی شــود. کاهــش رشــد و آســیب هــای شــدید مغــزی جنیــن از 

عــوارض متــاس مســتقیم بــا اشــعه در 15 هفتــه اول بــارداری مــی 

ــارداری  ــا اشــعه در دوران ب باشــدقایص ژنتیکــی ناشــی از متــاس ب

ــا  ــوزاد آشــکار مــی شــود، ام ــد، در ن ــگام تول ــص هن کمــر از نقای

بــه هــامن انــدازه مــرض مــی باشــد.هامنطور کــه میدانیــد دی ان 

ــی در دی ان ای  ــه نقص ــت و هرگون ــو اس ــد و من ــوول رش ای مس

ــق  ــا مشــکالتی مواجــه خواهــد کرد.طب ــن را ب رشــد طبیعــی جنی

تحقیقــات متعــدد مشــخص شــده اســت کــه قرارگیــری جنیــن  در 

ــش  ــان افزای ــه رسط ــالی او را ب ــانس ابت ــعه، ش ــش اش ــرض تاب مع

مــی دهد.طــی یــک بررســی معلــوم شــد، از بیــن 500 جنینــی کــه 

ــد، حــدود  ــی خــود بودن ــش اشــعه در دوران جنین ــرض تاب در مع

ــه رسطــان در مراحــل بعــدی زندگــی را  ــال ب ــامل ابت 2 درصــد احت

ــد. ــه هــم سن وســال هــای خــود نشــان دادن نســبت ب

*مخاطرات رسطانی برای نوزادان بعد از تولد

ــودکان در  ــری ک ــو گی ــد پرت ــخص ش ــا مش ــش ه ــاس پژوه ــر اس ب

خطرات سرطان
مرتبط با تشعشات خارجی
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ســنین پاییــن تحــت عنــوان آزمایــش هــای رادیوگرافــی و ســی تــی 

اســکن احتــامل ابتــالی آنــان بــه رسطــان را در ســنین باالتر بشــدت 

افزایــش مــی دهد.پژوهشــی که طــی ســالهای 1950 لغایــت 1970 

ــی  ــج م ــی رن ــامری قلب ــه از بی ــی ک ــودک کانادای ــر روی 4891 ک ب

بردنــد و در هــامن ســنین تحــت آنژیوگرافــی قــرار گرفتــه بودنــد 

مشــخص کــرد کــه پرتوگیــری کــودکان در ســنین پاییــن ســبب ایجاد 

مشــکالت بســزایی در بزرگســالی مــی شــود چــرا کــه 60 درصــد 

ــت و 25  ــان پوس ــه رسط ــالی ب ــنین بزرگس ــودکان در س ــامن ک ه

درصــد آنــان دچــار آمــاس پوســت شــده بودند.همچنیــن طــی یــک 

پژوهــش دیگــر کــه بــر روی 675 کــودک بریتانیایــی کــه از هــامن 

ــال  ــد ، ابت ــام ش ــد انج ــی بردن ــج م ــی رن ــودکان کانادای ــامری ک بی

ــج  ــرد.از نتای ــد ک ــالی را تایی ــدد در بزرگس ــای متع ــان ه ــه رسط ب

حاصــل شــده چنیــن بــر مــی آیــد کــه مــاده وراثتــی کــودکان در 

مقابــل اشــعه ایکــس بســیار آســیب پذیــر بــوده و هرگونــه تاثیــر 

در مــاده وراثتــی اثــرات جــربان ناپذیــری در بزرگســالی بــر جــای 

مــی گــذارد.

*مخاطرات رسطانی برای بزرگساالن

تاثیــرات زیــان بــار اشــعه ایکــس بــر بزرگســاالن بــه مراتــب 

ــر حاکــی از  کمــر از کــودکان مــی باشــد.پژوهش هــای اخی

ایــن اســت کــه تکــرر آزمایــش هــای فلوروســکوپی بــا میــزان 

ابتــال بــه رسطــان پســتان رابطــه مســتقیمی دارد ، حــال 

ــر  ــی تاثی ــه ب ــر رسطــان ری ــا ب ــش ه ــوع آزمای ــن ن ــه ای اینک

اســت.طی پژوهشــی کــه در شــهر لــس آنجلــس توســط دکــر 

پریســتون-مارتین بــر روی شــامری از بیــامران مراجعــه کننده 

بــه مراکــز رادیولــوژی جهــت تصویربــرداری از اســتخوان 

انجــام شــد نشــان داد بــا افزایــش میــزان دوز احتــامل ابتــال 

بــه رسطــان خون)دســته میلوییــدی( وجــود دارد.اخیــرا 

آزمایشــی بیــن افزایــش میــزان دوز و احتــامل جابجایــی 

کروموزومــی در لنفوســیت هــای خــون انجــام شــد و وجــود 

ــرد. ــد ک ــن آن دو را تایی رابطــه مســتقیم بی

*مخاطرات رسطانی برای حیوانات3

ــات آزمایشــگاهی جهــت  ــر روی حیوان آزمایــش هــای متعــددی ب

ــام شــده اســت.اثرات اشــعه  ــرات اشــعه ایکــس انج بررســی تاثی

ایکــس بســته بــه ســن ، جنــس ، انــدام هــدف ، زمینــه ژنتیکــی ، 

رشایــط فیزیولوژیکــی و طبیعــت حیوانــات از حیوانــی بــه حیــوان 

ــه از آزمایــش هــای فــوق  دیگــر متفــاوت مــی باشــد.نتایج حاصل

حاکــی از افزایــش رونویســی از برخــی ژن هــای بخصــوص و زیــان 

آور ، دی ان ای تغییــر یافتــه ، اثــرات متاشــاگر و پایــداری تاخیــری 

ژنومــی مــی باشــد.

*نتیجه گیری4

ــی،  ــز درمان ــه مراک ــده ب ــه کنن ــامران مراجع ــی از بی ــد باالی درص

ــعه  ــا اش ــرداري ب ــتفاده از تصویرب ــه اس ــاز ب ــخیص نی ــت تش جه

ایکــس دارنــد. ایــن پرتوهــا یکــی از منابــع آلودگــی پرتویــی 

هســتند کــه اســتفاده غیــر اصولــی از آن بــه نوبــه خــود مخــرب 

بــوده و جهــت اســتفاده بهینــه از آن بایــد آخریــن اســتانداردهاي 

پیرشفتــه دنیــا را بــه کار گرفت.اشــعه ایکــس تشــخیصی بــه دلیــل 

ــد  ــی کن ــاد م ــی ایج ــا گرمای ــر پونیزاســیون جنبشــی و ی ــاد اث ایج

از لحــاظ حفاظــت از اهمیــت ویژهــاي برخــوردار اســت.براي 

حفاظــت و ایمنــی در کار رعایــت اســتانداردها مهــم مــی باشــند 

و عــدم رعایــت آن هــا باعــث بــاال رفــنت دز بیــامر و پاییــن آمــدن 

کیفیــت تصویــر مــی گردد.بهينــه ســازي عوامــل متعــددي ماننــد 

محدودســازي ميــدان تابــش اوليــه بــه ناحيه تابشـــي مـــورد نظـــر، 

رشايــط تابــش، تكنيكهــا، زمــان پرتودهــي و حفــاظ، ضـــمن حفـــظ 

كيفيـــت تصـــوير ميتوانـــد پرتـــوگري بيمـــار را كـــاهش ميدهــد. 

رعايــت دســتوركارهاي حفاظتــي ميتوانــد مخاطــرات پرتوگــري را 

ــه طــور قابــل مالحظهــاي كاهــش دهــد. ب

References :

1 – A review of fundamental risks during diagnostic imaging procedure-www.tumj.tums.ac.ir

2 - Martha S. Linet MD, MPH, Thomas L. Slovis MD, Donald L. Miller MD, FSIR, Ruth Kleinerman MPH, 

Choonsik Lee PhD, et al Preetha Rajaraman PhD, Amy Berrington de Gonzalez DPhil – Cancer risks journal 

– A review 2015 – pages 14-7

-3 Effect of X-ray on animals- www.fa.journals.sid.ir

-4 Side effects and illnesses of harmful and radioactive beams -www.nioec.com/HealthTrainingManual



X-Ray Times / 1396 14    سال اول     شماره اول     آبان

نقدگرافی - نقدی بر عدم پرداخت حق اشعه به همراه مصوبه آن
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ایــن روزهــا کــه همــه خربهــا حــول بــازار داغ 

ــات  ــکان و تجمع ــری پزش ــوه گی رش

اعراضــی پرســتاران 

جمــع مــی 

گــردد، کمــر کســی می پرســد 

چــرا حــق اشــعه تکنولوژیســت هــا پرداخــت منــی 

شود؟کســانی کــه پــا بــه پــای پزشــکان و پرســتاران کار مــی کننــد.

ــکان در  ــن پزش ــص برتری ــر و تخص ــند تبح ــر نباش ــه اگ ــرادی ک اف

ــه  ــرادی ک ــت. اف ــده اس ــی فای ــا ب ــامری ه ــان بی ــخیص و درم تش

اگرچــه دســتی در طبابــت ندارنــد امــا چشــم و گــوش پزشــکانند.

شــاید تــا بــه ایــن لحظــه ندانیــد کــه از چــه کســانی ســخن مــی 

ــان  ــه ج ــانی ک ــت. کس ــگاران اس ــورد پرتون ــخنم در م ــم. س گوی

خــود را در اتــاق هــای پرتونــگاری بــه خطــر مــی اندازنــد تــا جــان 

ــد. دیگــری را نجــات دهن

ــا  ــی م ــه زندگ ــا ورودش، ب ــس ب ــعه ایک ــه اش ــن ک ــود ای ــا وج ب

ــه  ــازه ای بخشــید و در درمــان بیــامری هــا ب ــان تجربیــات ت آدمی

کمــک مــان آمــد امــا بــرای کســانی کــه دامئــا بــا ایــن اشــعه رس و 

ــت.  ــایند نیس ــارک و خوش ــان مب ــد آنچن کار دارن

17 آبــان بــه مناســبت کشــف همیــن اشــعه ایکــس روز پرتــوکاران 

ــان  ــه در می ــه اگرچ ــت. روزی ک ــده اس ــت ش ــا ثب ــم ه در تقوی

ــی در اصــل  ــد ول ــه چشــم نیای ــان ب ــم شــاید آنچن مناســبات تقوی

وجــود پرتــوکاران در درمــان اکــر بیــامری بســیار چشــمگیر اســت 

ــه وجــود آورده اســت. ــزرگ را در عرصــه پزشــکی ب ــل ب و تحوی

بــر طبــق آمــاری کــه رئیــس انجمــن رادیولــوژی ایــران در ســال 

90 از شــامر رادیولوژیســت هــا در کشــور بــه 

ــت،  ــا داده اس ــزاری ایرن خربگ

جمعیت 

رادیوژیســت هــای ایــران یــک 

هــزار و 600 نفــر عنــوان شــده اســت.

عبدالرســول صداقــت، رئیــس انجمــن رادیولــوژی ایــران، بــا ارائــه 

آمــار تعــداد رادیولوژیســت هــا در ایــران مــی گویــد: ایــن تعــداد 

رادیولوژیســت کفــاف جمعیــت  75 میلیونــی کشــور را منــی دهــد.

 وی در ادامــه مــی افزایــد: حتــی اگــر از هــم اکنــون ســاالنه 

ــال  ــی 10 س ــود، ط ــت ش ــور تربی ــت در کش ــد رادیولوژیس یکص

آینــده بــا توجــه بــه رونــد صعــودی جمعیــت، بــاز هــم بــا کمبــود 

چـــرا حــق اشـــعـــه 
ــوکاران  ــه پـرتــــــــ بـ
پرداخـت منی شـــود ؟
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ــود. ــم ب ــرو خواهی ــور روب ــت در کش رادیولوژیس

انــدر مصائــب کار پرتــوکاران یــا رادیولوژیســت هــامن قــدر بــس 

اســت کــه بگوییــم اگــر مشــکالتی بیشــر از پرســتاران و پزشــکان 

ــم  ــا ه ــر از آنه ــان کم ــج هایش ــکالت و رن ــند، مش ــته باش نداش

ــه درد  نیســت. کار شــبانه روزی، خســتگی اگرچــه جسمشــان را ب

مــی آورد امــا مشــاهده دائــم بیــامران و درد و رنــج آنهــا بــاری را 

بــر روح و روانشــان مــی گــذارد. عــالوه بــر ایــن رادیولوژیســت هــا 

امــا شــاید یکــی از آن دســته افــرادی باشــند کــه کار دامئشــان بــا 

اشــعه ایکــس سالمتیشــان را هــم مــورد تهدیــد قــرار مــی دهنــد. 

اگرچــه رادیولوژیســت هــا در ســال هــای نخســت تحصیــل، کار بــا 

ــا رعایــت نکــردن کوچــک  ــد، امــا ب ــا دقــت مــی آموزن اشــعه را ب

ــی از  ــوارض ناش ــه ع ــا ب ــن کار، آنه ــی در حی ــائل ایمن ــن مس تری

ــوع، اســتفراغ و اســهال، رسدرد، خســتگی  ــل: ته ــش اشــعه؛ مث تاب

و کوتاهــی نفــس، افزایــش رضبــان قلــب، عفونــت قارچــی و 

خشــکی دهــان و از بیــن رفــنت حــس چشــایی، دشــواری در بلــع، 

ریــزش مــو، التهــاب قلــب همــراه درد قفســه ســینه، رسفــه خشــک، 

ســوختگی، تیرگــی دائــم پوســت، کــم خونــی و... مبتــال مــی شــوند. 

ــی،  ــکات ایمن ــن ن ــت زیرتری ــا رعای ــی ب ــا حت ــته ام ــا گذش از اینه

قــرار گرفــنت طوالنــی مــدت ایــن افــراد در برابــر اشــعه خطرنــاک 

ــا  ــداوم ب ــاس م ــورت مت ــه در ص ــرا ک ــت؛ چ ــوارض آن اس ــر از ع ت

اشــعه احتــامل بــروز رسطــان، بویــژه رسطــان مغــز اســتخوان بــه 

ــراد خواهــد رســید.  ــن اف ــن حــد ممکــن در ای باالتری

بــه همیــن دلیــل براســاس قانونــی کــه در جلســه علنــي روز 

يكشــنبه مــورخ بيســتم فرورديــن مــاه 1368 توســط مجلــس 

ــخ ســی  ــز در تاری ــب شــد و بعــد از آن نی شــوراي اســالمي تصوي

ــن  ــر ای ــرار ب ــید؛ ق ــان رس ــوراي نگهب ــد ش ــه تأیی ــاه ب ــامن م ام ه

ــعه از  ــا اش ــتمر ب ــل کار مس ــه دلی ــا ب ــت ه ــه رادیولوژیس ــد ک ش

ــط  ــي محي ــوه پرتوده ــط بالق ــدار و رشاي ــاي مق ــر مبن ــی ب مزاياي

كار بــه تشــخيص واحد قانــوين و طبــق آيني نامه هــاي مربــوط 

تعلــق مي گــرد. از جملــه ایــن مزایــا كاهــش ســاعات كار هفتگــي 

ــش  ــان، افزاي ــراي ســاير كاركن ــرر ب ــزان 25% ســاعات كار مق ــا مي ت

ــه ازاء هــر يــك ســال  ــا يــك ســال ب مــدت خدمــت مــورد قبــول ت

ــراً از  ــال و منح ــا ده س ــش ت ــن افزاي ــر اي ــعه )حداك ــا اش كار ب

نظــر بازخريد، بازنشســتگي، ازكارافتادگــي و تعيــني حقــوق وظيفــه 

قابــل احتســاب مي باشــد( و از همــه مهــم تــر پرداخــت تــا پنجــاه 

درصــد حقــوق و مزايــا بــه عنــوان فوق العــاده كار بــا اشــعه اشــاره 

ــه تأییــد  کــرد. اگرچــه ایــن قانــون ســال هــا بعــد از آن مجــددا ب

مجلــس شــورای اســالمی و امضــای رئیــس مجلــس وقــت رســیده 

ــق  ــعه مطاب ــق اش ــت ح ــدم پرداخ ــا ع ــا ب ــت ه ــا رادیولوژیس ام

قانــون مواجــه شــدند. بــا ایــن وجــود امــا دیــوان عدالــت ادرای در 

پــی شــکایت و درخواســت پرتــوکاران رای بــر بــه حــق بــودن ایــن 

خواســته ی پرســنل رادیولــوژی داده اســت و براســاس آن بایــد مابــه 

ــوکاران پرداخــت شــود. ــه پرت التفــاوت حــق اشــعه ی ب

 امــا بــا ایــن تفاســیر یکــی از کارمنــدان رادیولــوژی بــه شــفاف مــی 

گویــد کــه بــا وجــود ایــن کــه قــرار بــر ایــن شــد کــه تــا 50 درصــد 

از حقــوق طبــق قانــون بــه پرتــوکاران پرداخــت شــود ولــی االن مــن 

شــخصا 60هــزار تومــان حــق اشــعه دریافــت مــی کنــم و مزایایــی 

کــه در قانــون گفتــه شــده را نــدارم و خیلــی هــا هســتند کــه مثــل 

مــن از ایــن حقــوق بــی بهــره انــد و کســی پاســخگو نیســت. 

ــنل  ــر پرس ــالوه ب ــه ع ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــئوال اینجاس  س

ارجمنــدی کــه در یــک مجموعــه ی بیامرســتانی زحمــت مــی 

کشــند تکنولوژیســت هــا و پرســنل آزمایشــگاه باقــی مــی مانــد که 

ــای پزشــکان و پرســتاران کار مــی  ــه پ بصــورت شــبانه روزی و پاب

ــز هســتند، حــال چــه  ــای تشــخیص پزشــکی نی ــد و چشــم بین کنن

تفاوتــی باعــث گردیــده کــه ایــن افــراد مــورد غفلــت واقــع شــوند 

ــاظ نشــود؟ ــاعت کاری برایشــان لح ــش س ــون کاه و قان

آیــا پرســنل رادیولــوژی کــه شــبانه روز در معــرض پرتوهــای 

طــور  بــه  کارشناســان  ی  گفتــه  بــه  و  هســتند  خطرآفریــن 

غیرمســتقیم از درآمدزاتریــن بخــش هــای بیامرســتان اســت و هــم 

پــای پرســنل زحمــت کــش پرســتار شــب و روز مشــغول خدمــت 

ــوند؟ ــع ش ــون واق ــن قان ــمول ای ــد مش ــتند نبای هس

آیــا پرســنل آزمایشــگاه کــه هــر لحظــه در معــرض بدتریــن نــوع 

ــت  ــدز و هپاتی ــه ای ــا از جمل ــن آنه ــان تری ــی درم ــا و ب بیامریه

قــرار دارنــد لیاقــت آن را نداشــتند در کنــار ایــن عزیــزان مشــمول 

لطــف و عنایــت مســئولین بزرگــوار واقــع شــوند؟

ــه  ــال 68 ب ــه در س ــعه ک ــق اش ــون ح ــوب قان ــل مص ــر اص در زی

تصویــب مجلــس شــورای اســالمی رســیده اســت آورده مــی شــود.

ــذار حــوزه  ــر گ ــش و تاثی ــرش زحمــت ک ــن ق ــه حــق ای ــد آنک امی

ــش در  ــش از بی ــه بی ــوؤالن مربوط ــود و مس ــع نش ــکی ضای پزش

ــند. ــزان بکوش ــن عزی ــوق ای ــاق حق احق

قانون  حفاظت  در برابر اشعه  )مصوب  1368/1/20(

فصل  اول  - كليات 

ماده  1- اهداف 

بــا توجــه  بــه  گســرش  روزافــزون  كاربــرد اشــعه  )پرتوهــا( در امــور 

ــده  و  ــلهاي  آين ــردم ، نس ــان ، م ــت  كاركن ــف  ورضورت  حفاظ مختل

محيــط  در برابــر اثــرات  زيان آوراشــعه ، مقــررات  ذيــل  تدويــن  

ــده  اســت . گردي

ماده  2- تعاريف 

ــا »پرتوهــا« شــامل  اشــعه  يون ســاز و غــر يون ســاز  1- »اشــعه « ي
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ميباشــد.

2- »منابــع  مولــد اشــعه « بــه  مــواد پرتــوزا )راديواكتيــو( اعــم  

ــا  ــاوي  آن  و ي ــياء ح ــواد و اش ــا م ــي و ي ــا مصنوع ــي  و ي از طبيع

دســتگاهها و تأسيســات  مولــد اشــعه  اطــالق  ميگــردد.

3- »كار بــا اشــعه « هرگونــه  كار يــا فعاليتــي  اســت  كــه  در ارتبــاط  

بــا منابــع  مولــد اشــعه انجام  شــود.

4- »واحــد قانــوين « در مفهــوم  »ســازمان  انــرژي  امتــي  ايــران « 

ــت . اس

5- »شــخص  مســؤول « شــخص  حقيقــي  اســت  كــه  برابــر آئيننامــه  

مربوطــه  واجدصالحيــت  علمــي  و فنــي  و رشايــط  الزم  بــراي  تصــدي  

ــا اشــعه  در محــدوده   ــه كار ب ــوط  ب ــه  امــور مرب ــر كلي و نظــارت  ب

پروانــه  مربوطــه  باشــد.

6- »مســؤول  فيزيــك  بهداشــت « شــخص  حقيقــي  اســت  كــه  برابــر 

ــط  الزم   ــي  و رشاي ــي  و فن ــت  علم ــد صالحي ــه  مربوطه واج آئيننام

ــدوده   ــعه  در مح ــر اش ــت  دربراب ــؤوليت  حفاظ ــدي  مس ــراي  تص ب

ــه  مربوطــه  باشــد. پروان

ماده  3- شمول  مقررات 

مقــررات  ايــن  قانــون  شــامل  كليــه  امــور مربــوط  بــه  حفاظــت  در 

ــر ميباشــد : ــه  مــوارد زي ــر اشــعه  در سطح كشــور از جمل براب

1- منابع  مولد اشعه 

2- كار با اشعه 

3- احــداث ، تأســيس ، راه انــدازي ، بهره بــرداري ، از كارانــدازي  و 

ــود. ــام  ش ــعه  انج ــا اش ــه  در آن  كار ب ــدي  ك ــدي  هرواح تص

ــت  در رابطــه  بــا منابــع  مولــد اشــعه  شــامل   4- هرگونــه  فعالي

واردات  و صادرات ،ترخيــص ، توزيــع ، تهيــه ، توليــد، ســاخت ، متلــك ، 

تحصيــل ، اكتشــاف ، اســتخراج ، حمــل و نقــل ، معامــالت ، پيامنــكاري ، 

ــداري . ــا پس مان ــرد و ي ــال ، كارب ــل  و انتق نق

5- حفاظــت  كاركنــان ، مــردم  و نســلهاي  آينــده  بطــور كي  و محيــط  

در برابــر اثرات زيــان آور اشــعه .

فصل  دوم  - پروانه  و مسؤوليت ها

ــدرج   ــوارد من ــا م ــاط  ب ــت  در ارتب ــه  فعالي ــام  هرگون ــاده  4- انج م

در بندهــاي  1،2،3 و4 از مــاده  3، غــر از مــوارد مســتثني  مبوجــب  

واحــد  از  پروانه كســب   اخــذ  مســتلزم   مربوطــه   آئيننامه هــاي  

ــد. ــوين  ميباش ــد قان ــتغال  از واح ــه  اش ــط  و پروان ذيرب

ــاً  ــا اشــعه  در مــورد مؤسســات  پزشــي  رصف تبــره  - مجــوز كار ب

براي متخصصــني  گــروه  پزشــي  توســط  كميســيوين  مركــب  از دو 

نفــر متخصــص  امورحفاظــت  در برابــر اشــعه  از واحــد قانــوين  و دو 

نفــر كارشــناس  از وزارت  بهداشــت ،درمان  و آمــوزش  پزشــي  مــورد 

بــرريس  و تأييــد قــرار گرفتــه  و از طــرف  واحــد قانــوين داده  خواهــد 

شــد. صــدور پروانــه  نهايــي  تأســيس  واحــد كار بــا اشــعه  از ســوي  

وزارت بهداشــت ، درمــان  و آمــوزش  پزشــي  خواهــد بــود.

ــه  كســب  مكلــف  اســت  حداقــل  يــك  فــرد  مــاده  5- دارنــده  پروان

ــط   ــرد واجــد رشاي ــك  ف ــوان  شــخص  مســؤول  و ي واجــد رشايط بعن

بعنــوان  مســؤول  فيزيــك  بهداشــت را بــه  واحــد قانــوين  معــريف  تــا 

پروانــه  اشــتغال  بنــام  آنــان  اخــذ گــردد.

تبــره  - در مــوارد خــاص  )ماننــد واحدهــاي  تشــخييص  بــا اشــعه  

مربــوط ،  آئيننامه هــاي   طبــق   و  فعاليت محــدود(  بــا  ايكــس  

شــخص   پروانه كســب ،  دارنــده   حقيقــي   شــخص   مســؤوليت  

مســؤول  و مســؤول  فيزيــك  بهداشــت  مي توانــد توأمــاً بعهــده  يــك  

ــد. ــط  باش ــد رشاي ــي  واج ــخص  حقيق ــا دوش ي

مــاده  6- دارنــده  پروانــه  اشــتغال  مكلــف  اســت  منحــراً در 

محــل  و در حــدود ورشايــط  منــدرج  در پروانــه  و دســتورالعملهاي  

ــد. ــت  مناي ــه  فعالي مربوط

ــه   ــده  پروان ــي  دارن ــت  حقوق ــه  تغيــر در وضعي ــاده  7- هرگون م

كســب  در ارتبــاط  بامنابــع  مولــد اشــعه  و نيــز هرگونــه  تغيــر كمــي  

و كيفــي  در ارتبــاط  بــا منابــع  مزبــور مســتلزم اخذ مجــوز از واحــد 

قانــوين  اســت .

ــوز از  ــذ مج ــس  از اخ ــي  پ ــات  پزش ــوص  مؤسس ــره  - در خص تب

واحــد قانوين ،صــدور پروانــه  كار جديــد از ســوي  وزارت  بهداشــت ، 

ــود. ــي خواهد ب ــوزش  پزش ــان  و آم درم

ــز  ــا و ني ــوين  آنه ــام  قان ــم  مق ــا قائ ــه  و ي ــدگان  پروان ــاده  8- دارن م

كليــه  افــرادي  كــه  به لحــاظ  وظيفــه  شــغي  بــا منابــع  مولــد اشــعه  

ــد  ــه  واح ــه  ب ــر رابالفاصل ــوارد زي ــد م ــند مكلفن ــاط  ميباش در ارتب

ــد : ــوين  اطــالع  دهن قان

1- تعليق  و يا تعطيل  بهره برداري  از منابع  مولد اشعه .

2- مفقود شدن  و يا رسقت  منابع  مولد اشعه .

ــا  ــه  ب ــرات  در رابط ــا تغي ــب  و ي ــالل ، عي ــه ، اخ ــه  حادث 3- هرگون

بالقــوه   مخاطــرات   افزايــش   كه احتــامل   اشــعه   مولــد  منابــع  

پرتوگــري  افــراد را در بــر داشــته  باشــد.

4- سوانح  پرتوگري  و نيز پرتوگري  مشكوك  افراد.

مــاده  9- كليــه  افــرادي  كــه  بــه  كار بــا اشــعه  گــامرده  ميشــوند بايــد 

تحــت  معاينــات  وآزمايشــهاي  پزشــي  الزم  قبــل  و بعــد از اســتخدام  

ــدارك   ــه  و م ــرار گرفت ــق  آئيننامه مربوطــه  ق و بصــورت  دوره اي  طب

الزم  را در اختيــار واحــد قانــوين  قــرار دهنــد.

ماده  10- گامردن  افراد زير به  كار با اشعه  ممنوع  است  :

1- افــراد كمــر از 18 ســال  ســن  غــر از مــوارد مســتثني  مبوجــب  

آئيننامــه  مربوطــه .

2- افــرادي  كــه  در نتيجــه  آزمايشــهاي  پزشــي  مــورد تأييــد واحــد 

ــان آور تشــخيص  داده   ــان  زي ــراي  ســالمتي  آن ــوين  كار بااشــعه  ب قان

شــده  باشــد.

مــاده  11- در انجــام  هرگونــه  فعاليــت  مربــوط  بــه  مــوارد منــدرج  

در مــاده  3 دارنده پروانــه  كســب ، شــخص  مســؤول  و مســؤول  
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فيزيــك  بهداشــت  مكلف انــد :

1- كليــه  مقــررات ، اســتانداردها، آئيننامه هــا و دســتورالعملهاي  

ــد. ــت  مناين ــعه  را رعاي ــت  در برابراش حفاظ

2- كليــه  تدابــر و تجهيــزات  حفاظتــي  الزم  را طبــق  مقــررات  

درآورنــد. اجــرا  بــه   و  پيش بيني ،تأمــني   مربــوط  

3- از پرتودهي  غر رضوري  اجتناب  منايند.

ــد  ــتغال  دارن ــعه  اش ــا اش ــه  كار ب ــه  ب ــرادي  ك ــه  اف ــاده  12- كلي م

مكلفنــد وســائل  حفاظــت در برابــر اشــعه  پيش بينــي  شــده  را 

ــه   ــررات  و دســتورالعملهاي مربوطه  را ب ــه  و مق ــكار گرفت شــخصاً ب

ــد. ــراء درآورن اج

فصل  سوم  - نظارت  و بازريس 

ــن   ــوين  در جهــت  حســن  اجــراي  مقــررات  اي ــاده  13- واحــد قان م

ــون  و  ــن  قان ــاده  3 اي ــدرج  در م ــور من ــه  ام ــر كلي ــون ، نظارت ب قان

ــده دارد. ــور را بعه ــاي  مزب ــازريس  در زمينه ه ب

ــؤول   ــؤول  و مس ــخص  مس ــب ، ش ــه  كس ــده  پروان ــاده  14- دارن م

فيزيــك  بهداشــت مكلفند توصيه هــا و دســتورالعملهاي  ابــالغ  شــده  

ــد. ــه  اجــرا درآورن ــوين  و بازرســني مربوطه  را ب توســط  واحــد قان

مــاده  15- در مــواردي  كــه  اجــراي  امــور مربــوط  بــه  مفــاد 

ــتلزم   ــعه  مس ــر اش ــوال  در براب ــراد و ام ــا حفاظت اف ــاده  14 و ي م

ارائــه  خدمــات  از طــرف  واحــد قانــوين  باشد،اشــخاص  ذينفــع  

مكلفنــد بهــاء خدمــات  ارائــه  شــده  را طبــق  تعرفــه  مقــرر در 

مناينــد. واريــز  خزانه داريــكل   حســاب   بــه   آئيننامه مربوطــه  

تبــره  - در مــورد مؤسســات  پزشــي  كــه  منجــر بــه  رصف  هزينــه  

آمــوزش   بهداشــت ، درمــان  و  ارائــه  خدمات توســط  وزارت   يــا 

پزشــي  ميشــود آئيننامــه  مربوطــه  توســط وزارت  بهداشــت ، درمــان  

ــه  ميگــردد. و آمــوزش  پزشــي  تهي

مــاده  16- دارنــده  پروانــه  و يــا هــر شــخيص  كــه  بنحــوي  از انحــاء 

ــا  ــار و ي ــون  در اختي ــن  قان ــاد اي ــر مف ــعه را براب ــد اش ــع  مول مناب

ــا مســؤول   ــوان  شــخص  مســؤول و ي ــا بعن ــته  و ي تحــت  نظــر داش

ــوزه   ــت  در ح ــف  اس ــد مكل ــه  مناي ــام  وظيف ــت  انج ــك  بهداش فيزي

فعاليت شــغي  خــود تســهيالت  الزم  بــراي  اعــامل  نظــارت  بــازريس  

واحــد قانــوين  را فراهم منــوده  و اطالعــات  و مــدارك  مــورد نيــاز را 

ــرار دهــد. ــوين  ق ــار واحــد قان در اختي

ــن   ــوين  مكلــف  اســت  در اجــراي  مقــررات  اي مــاده  17- واحــد قان

قانــون ، درصــورت  وقــوف  بــر وجــود اشــكاالت  يــا تخلفــايت  در كار 

بــا اشــعه  يــا بهره بــرداري  ازمنابــع  مولــد اشــعه  پــس  از ابــالغ  كتبــي  

ــدم   ــورت  ع ــه  و درص ــه  مربوط ــا مؤسس ــه  وزارت  و ي ــدت دار ب م

ــرداري  از  ــل  بهره ب ــا تعطي ــف  و ي ــتور توق ــا، دس ــت  توصيه ه رعاي

ــا پروانــه  صــادره  را لغــو منايــد  منابع مربوطــه  را صــادر منــوده  و ي

و در صــورت  لــزوم  بــا اخذمجــوز الزم  از مرجــع  ذيصــالح  اقــدام  بــه  

الك  و مهــر آن  بناميــد.

فصل  چهارم  - جرائم  و مجازاتها

ــورد  ــر جــرم  محســوب  و مرتكــب  حســب  م ــوارد زي ــاده  18- م م

بــا رعايــت  رشايــط و امكانــات  خاطــي  و دفعــات  و مراتــب  جــرم  و 

مراتــب  تأديــب  از وعــظ  و توبيــخ  وتهديــد و درجــات  تعزيــر بــه  

مجــازات  مرشوحــه  ذيــل  محكــوم  خواهــد شــد :

1- عــدم  اســتفاده  از وســائل  حفاظتــي  پيش بينــي  شــده  و همچنــني  

عــدم  رعايت دســتورالعملهاي  حفاظتــي  توســط  كاركنــان  بــا اشــعه  

جــرم  محســوب  و متخلــف  به جرميــه  نقــدي  از ده  هــزار ريــال  تــا 

صــد و پنجــاه  هــزار ريــال  محكــوم  خواهــد شــد.

ــل   ــي  الزم  قب ــاي  پزش ــام  آزمايش ه ــدون  انج ــراد ب ــامردن  اف 2- گ

ــي   ــاي  دوره اي  پزش ــا و آزمايش ه ــدون  مراقبته ــتخدام  و ياب از اس

در مــدت  اشــتغال  بــكار بــا اشــعه  جرم محســوب  و متخلــف  

بــه  جرميــه  نقــدي  از ده  هــزار ريــال  تــا پانصــد هــزار ريــال  

شــد. محكوم خواهــد 

3- گــامردن  افــرادي  بــكار بــا اشــعه  كــه  مبوجــب  مــاده  10 

ايــن  قانــون  كار بــا اشــعه  براي آنــان  ممنــوع  اعــالم  شــده  

اســت  جــرم  محســوب  و متخلــف  بــه  جرميــه  نقــدي  از يس  

هزارريــال  تــا يــك  ميليــون  ريــال  محكــوم  خواهــد شــد.

4- كوتاهــي  در اعــالم  مــوارد مذكــور در مــواد 7 و 8 

ــاد  ــوارد ي ــخاص نامربده  در م ــط  اش ــون  توس ــن  قان و 9 اي

شــده  جــرم  محســوب  و متخلــف  بــه  جرميــه  نقــدي  از يس  

ــال  محكــوم  خواهــد شــد. ــون  ري ــا دو ميلي ــال  ت هزارري

ــزار  ــدي  از يس  ه ــزاي  نق ــه  ج ــر ب ــوارد زي ــف  م 5- متخل

ــري  از  ــس  تعزي ــه  حب ــال  و ياب ــون  ري ــج  ميلي ــا پن ــال  ت ري

يــك  مــاه  تــا ششــامه  و يــا بــه  هــر دو مجــازات  محكــوم  

خواهــد شــد :

ــا  ــا كار ب ــد اشــعه  و ي ــع  مول ــرداري  از مناب ــف  - بهره ب ال

ــزات   ــدارك  تجهي ــي  و ت ــدون  اتخــاذ تدابرحفاظت اشــعه  ب

ــه  شــده  توســط  واحــد قانــوين . حفاظتــي  توصي

ب  - بهره بــرداري  از منابــع  مولــد اشــعه  و يــا كار بــا 

اشــعه  بــدون  نظــارت  شخص مســؤول  و مســؤول  فيزيــك  

ــت . بهداش

ــوين  و  ــد قان ــازريس  واح ــارت  و ب ــر نظ ــالل  در ام ج  - اخ

ــه   ــا كــذب  ب ــه  اطالعــات  ناقــص  و ي ــدادن  اطالعــات  الزم  و ياارائ ن

ــه  موجب انحــراف  تشــخيص   ــي  ك ــز هــر اقدام ــوين  و ني واحــد قان

ــوين  گــردد. واحــد قان

6- ايجــاد اختــالل  در كار بــا اشــعه  و يــا منابــع  مولــد اشــعه  جــرم  

ــا پانــزده   محســوب  و متخلف بــه  جــزاي  نقــدي  از پانصــد هــزار ت

ميليــون  ريــال  و حبــس  تعزيــري  از يكــامه  تاســه  ســال  و يــا بــه  هــر 

دو مجــازات  محكــوم  خواهــد شــد.

7- عدم  رعايت  حدود و رشايط  مقرر در پروانه  يا تغير در 
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ــن   ــرب در مــواردي  كــه  مبوجــب  مــاده  4 اي ــه  معت 8- نداشــنت  پروان

قانــون  داشــنت  پروانه الزامــي  اعــالم  گرديــده  اســت  جــرم  محســوب  

و متخلــف  بــه  مجــازات  نقــدي  از يك ميليــون  ريــال  تــا ده  ميليــون  

ــا  ــا ســه  ســال  و ي ــاه  ت ــري  از شــش  م ــس  تعزي ــه  حب ــا ب ــال  و ي ري

به هــر دو مجــازات  محكــوم  خواهــد شــد.

ــوين   ــه  توســط  واحــد قان ــد اشــعه  ك ــع  مول ــرداري  از مناب 9- بهره ب

بنحــوي  ممنوع اعــالم  شــده  اســت  جــرم  محســوب  ميشــود و 

متخلــف  بــه  مجــازات  نقــدي  از يــك  ميليون ريــال  تــا پانــزده  

ميليــون  ريــال  و يــا بــه  حبــس  تعزيــري  از ششــامه  تــا ســه  ســال  و 

ــوم  خواهــد شــد. ــه  هــر دومجــازات  محك ــا ب ي

ــه  لحــاظ   ــون  ب ــن  قان ــم  موضــوع  اي ــه  جرائ ــاده  19- در موارديك م

انطبــاق  بــا عناوين قانــوين  ديگــر مســتلزم  مجــازات  شــديدتر باشــد 

مقــررات  قانــون  مجــازات  اشــد درباره مرتكــب  اعــامل  خواهــد شــد.

فصل  پنجم  - مقررات  ويژه 

مــاده  20- بــه  افــرادي  كــه  بطــور مســتمر بــه  كار بــا اشــعه  

ــط   ــدار و رشاي ــاي  مق ــر مبن ــر ب ــته  باشــند،مزاياي  زي اشــتغال  داش

ــق   ــوين  و طب ــه  تشــخيص  واحدقان ــط  كار ب ــوه  پرتودهــي  محي بالق

آئيننامه هــاي  مربوطــه  تعلــق  ميگــرد :

1- كاهــش  ســاعات  كار هفتگــي  تــا ميــزان  25% ســاعات  كار مقــرر 

بــراي  ســايركاركنان .

2- افزايــش  ميــزان  مرخــيص  اســتحقاقي  ســاليانه  تــا يكــامه  در ســال  

بــراي  مدت اشــتغال  بــه  كار با اشــعه . اســتفاده  از مرخيص  اســتحقاقي  

ســاليانه  در اينگونــه  مــوارددر طــول  هــر ســال  اجبــاري  اســت .

ــه  ازاء هــر  ــا يكســال  ب ــول  ت 3- افزايــش  مــدت  خدمــت  مــورد قب

يكســال  كار بــا اشــعه .حداكر ايــن  افزايــش  تــا ده  ســال  و منحــراً 

ــوق   ــني  حق ــي  و تعي ــتگي ، از كارافتادگ ــد، بازنشس ــر بازخري از نظ

وظيفــه  قابــل  احتســاب  ميباشــد.

4- پرداخــت  تــا پنجــاه  درصــد حقــوق  و مزايــا بعنــوان  فوق العــاده  

كار بــا اشــعه . 

تبــره  - در مــورد بنــد 2 ايــن  مــاده  بجــاي  اســتفاده  از مرخــيص  

فــرد ذينفــع  مي توانددرخواســت  اشــتغال  در محــي  غــر از محيــط  

كار بــا اشــعه  بناميــد.

ــات ،  ــالمي ، مؤسس ــالب  اس ــاي  انق ــا، نهاده ــاده  21- وزارتخانه ه م

ســازمانها ورشكتهــاي  دولتــي  و يــا وابســته  بــه  دولــت  و مؤسســايت  

كــه  شــمول  قانــون  بــر آنهــا مســتلزم ذكر نــام  اســت  و نيــز 

ــا  ــون  ب ــن  قان ــراي  اي ــد در اج ــي  موظفن ــن  انتظام ــه  مأموري كلي

ــد. ــكاري  مناين ــوين  هم واحدقان

مــاده  22- واحــد قانــوين  مســؤوليت  حســن  اجــراي  مقــررات  

ــامردن   ــكار گ ــا ب ــت  ب ــف  اس ــته  و مكل ــون  را بعهده داش ــن  قان اي

ــه  و  ــق  تهي ــي  و ازطري ــي  و فن ــت  علم ــد صالحي ــني  واج متخصص

دســتورالعملهاي   و  اســتانداردها  مقــررات ،  ضوابــط ،  تدويــن  

ــه   ــات  تخصــيص ، آمــوزش  و پژوهــش  و ارائ الزم  وبكارگــري  امكان

ــي  را اتخــاذ  ــر مقت ــه  روز تداب ــات  در ســطح  علمي پيرشفت خدم

ــد. مناي

مــاده  23- ايــن  قانــون  از تاريــخ  تصويــب  الزم االجــراء ميباشــد و 

از تاريــخ  مزبوركليــه  قوانــني  و مقــررات  مغايــر لغــو و كان مل  يكــن  

تلقــي  ميگــردد. دولــت  مكلــف  اســت آئيننامه هاي  مربوطــه  را بــر 

اســاس  پيشــنهاد واحــد قانــوين  تصويــب  و جهــت  اجــرا ابالغ منايــد. 

كليــه  اشــخاص  حقيقــي  و حقوقــي  مشــمول  ايــن  قانــون  مكلفنــد 

حداكــر ظرف شــش  مــاه  از تاريــخ  اجــراي  قانــون  وضعيــت  خــود 

را بــا مقــررات  آن  منطبــق  مناينــد.

تبــره  - در خصــوص  مؤسســات  پزشــي  كشــور آئيننامه هــاي  

مربوطــه  توســط وزارت  بهداشــت ، درمــان  و آمــوزش  پزشــي  و 

ــران   ــأت  وزي ــب  هي ــس  ازتصوي ــن  و پ ــه  و تدوي ــوين  تهي واحــد قان

ــود. ــل  اجــراء خواهــد ب قاب

قانــون  فــوق  مشــتمل  بــر بيســت  و ســه  مــاده  و شــش  تبــره  در 

جلســه  علنــي  روزيكشــنبه  مــورخ  بيســتم  فرورديــن  مــاه  يكهــزار و 

ســيصد و شــصت  و هشــت  مجلس شــوراي  اســالمي  تصويــب  و در 

ــان  رسيده اســت . ــه  تأييــد شــوراي  نگهب تاريــخ  1368/1/30 ب

رئيس  مجلس  شوراي  اسالمي  - اكرب هاشمي 
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استفاده از روش DEXA برای دانسیتومتری استخوان و تشخیص پوکی استخوان
Densitometry of bone using DEXA method and osteoporosis diagnosis

نویسنده: علی زنده قائم - دانشجوی کارشناسی پیوسته رادیولوژی                                                                                                                               

مقدمه :

ســنجش تراکــم اســتخوان 

 Bone Mineral(

بــه  یــا   )Densitometry BMD اختصــار 

ســنجش  بــرای  متــداول  ــدن روش  ــتخوانهای ب ــم اس ــدار تراک مق

ســختی و درجــه محکــم بــودن اســتخوانهای بــدن را اســت کــه بــا اســتفاده از آن میتــوان 

ــطحی) تعییــن کــرد. در ایــن روش کــه مقــدار وزن مــواد  ــی س ــع (چگال ــانتیمر مرب ــر س ــتخوان را در ه ــی اس معدن

انــدازه میگیرنــد یــک معیــار نســبی از مــواد معدنــی اســتخوان بــه دســت میدهــد ولــی چگالــی حجمــی اســتخوان ســنجیده منیشــود . 

در ســالهای اخیــر بــا ورود دســتگاههای ســنجش تراکــم اســتخوان، متایــل فزایندهــای در میــان پزشــکان و در پــی آن بیــامران بــرای انجــام 

ایــن آزمایــش و بررســی احتــامل پوکــی اســتخوان بــه وجــود آمــده اســت . 1 .

DEXA علت استفاده از دانسیتو مری با روش

بــرای انکــه اولیــن عالئــم اســتئوپروز در رادیوگرافــی ســاده اســتخوان ظاهــر شــود بایــد بیــش از ۰۳ % تــوده اســتخوان از بیــن رفتــه باشــد 

و از ایــرو بــرای ســنجش تراکــم اســتخوان رادیوگرافــی روش مناســبی نیســت چراکــه کاهــش ســی در صــدی تــوده اســتخوان بــا افزایــش 

قابــل مالحظــه ریســک شکســتگی همــراه مــی باشــد . بــرای انــدازه گیــری مســتقیم تراکــم اســتخوان تکنیکهــای مختلفــی ابــداع شــده 

انــد کــه یکــی از روش هــای مهــم روش DEXA اســت. از بیــن انهــا بــا توجــه بــه فاکتورهــای دقــت و تکــرار پذیــری نتایــج بدســت امــده 

اســت. روش جــذب اشــعه X بــا دو ســطح انــرزی یــا بــه اصطــالح DEXA بعنــوان GOLD standard شــناخته شــده اســت 2 .از ایــن 

روش تصویربــرداری بیشــر در کســانی اســتفاده میشــود کــه در معــرض خطــر ابتــال بــه اســتئوپروز یــا پوکــی اســتخوان هســتند. پوکــی 

اســتخوان در ابتــدا هیــچ عالمتــی نــدارد ولــی میتوانــد موجــب افزایــش احتــامل خطــر شکســتگی اســتخوان شــود. 3

بحث:

ــه از  ــارت :Dual energy X-ray Absorptiometry Dual Energy X-ray Absorptiometry اســت، روشــی اســت ک ــه مخفــف عب ک

اشــعه ایکــس بــرای ســنجش تراکــم اســتخوان اســتفاده مــی کنــد . در ایــن روش از دو منبــع، اشــعه ایکــس بــه ســمت اســتخوانی کــه 

تشخیص پوکی 
استخوان
با روش دگزا
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قصــد ســنجش تراکــم آن را دارنــد فرســتاده مــی شــود . مقــداری از اشــعه توســط اســتخوان جــذب شــده و مقــداری از آن از اســتخوان 

عبــور کــرده و از ســمت دیگــر بــدن خــارج مــی شــود . مقــدار هــر کــدام از ایــن دو اشــعه بعــد از خــروج از بــدن توســط یــک گیرنــده 

ــز داخــل  ــل و فــرج و فضاهــای خــای ری ــن معنــی کــه خل ــه ای ــری مــی شــود . هــر چــه تراکــم اســتخوانی بیشــر باشــد (ب ــدازه گی ان

اســتخوان کمــر باشــند) مقــدار بیشــری از اشــعه ایکــس را جــذب کــرده و اجــازه عبــور اشــعه کمــری را مــی دهــد و مقــدار اشــعه 

کمــری بــه گیرنــده مــی رســد . اشــعه دریافتــی توســط گیرنــده یــا دتکتــور Detector بــه یــک کامپیوتــر رفتــه و در آنجــا مقیــاس مقــدار 

اشــعه بــه مقیــاس میــزان تراکــم اســتخوان تبدیــل مــی شــود . اســتفاده از دو منبــع اشــعه ایکــس بــه منظــور دقیــق تــر کــردن انــدازه 

گیــری اســت . دو نــوع دســتگاه اســکن بــرای ســنجش تراکــم اســتخوان وجــود دارد:

اســکرهای مرکــزی و اســکرهای محیطــی . در دســتگاه هــای اســکر مرکــزی تراکــم اســتخوان هــای مرکــز بــدن یعنــی ســتون مهــره و لگــن 

بررســی شــده و در دســتگاه هــای اســکر محیطــی تراکــم اســتخوان هــای محیطــی تــر ماننــد مــچ دســت، مــچ پــا و انگشــتان بررســی 

مــی شــود .در اســکر هــای مرکــزی ابتــدا بیــامر بــر روی تخــت دســتگاه بــه پشــت دراز مــی کشــد و از او خواســته مــی شــود کــه در 

حیــن انجــام تســت بــی حرکــت باشــد . 

ســپس دتکتــور یــا اســکر Scanner دســتگاه بــر روی قســمتی از بــدن کــه قصــد انــدازه گیــری تراکــم اســتخوان آن را دارنــد قــرار گرفتــه 

و یــک منبــع اشــعه ایکــس پرتــو را بــه ســمت اســتخوان هــدف مــی تابانــد . ایــن اســتخوان معمــوال ســتون مهــره یــا مفصــل ران در ناحیــه 

لگــن اســت. ایــن اســتخوان هــا محــل هایــی هســتند کــه بیــش از بقیــه اســتخوان هــا بــر اثــر پوکــی اســتخوان دچــار شکســتگی مــی 

شــوند . اســکن یــا ســنجش تراکــم اســتخوان حــدود 18 تــا 48 دقیقــه طــول مــی کشــد . 2

DEXA چگالــی ســنجی اســتخوان بــه روشــی ســاده ، رسیــع و غیرتهاجمــی اســت . میــزان اشــعه مــورد اســتفاده بســیار کمــر از یــک 

دهــم دوز اشــعه ایکــس اســتاندارد بــرای قفســه ســینه اســت آزمایــش تراکــم اســتخوان DEXA از دقیــق تریــن روش هــای موجــود بــرای 

تشــخیص پوکــی اســتخوان اســت و نیــز بــرآورد دقیقــی از احتــامل خطــر شکســتگی مــی کنــد . تجهیــزات DEXA بــه طــور گســرده ای 

قابــل دسرســی اســت وآزمایــش چگالــی ســنجی اســتخوان منافــع مشــرکی بــرای بیــامران و پزشــکان دارد . هیــچ منبــع تابشــی بعــد از 

آزمــون در بــدن بیــامر باقــی منــی مانــد.

تســت DEXA منــی توانــد شکســتگی را پیــش بینــی کنــد امــا مــی توانــد میــزان خطــر نســبی مربــوط بــه شکســتگی را نشــان دهــد . بــا 

وجــود تاتیــرات ایــن روش بــه عنــوان روش انــدازه گیــری تراکــم اســتخوان، انجــام DEXA در افــراد مبتــال بــه بدشــکلی ســتون فقــرات و 

یــا آنهایــی کــه ســابقه عمــل جراحــی ســتون فقــرات دارنــد محدودیــت دارد. 

وجــود شکســتگی فــرشده مهــره و یــا آرتــروز ممکــن اســت در دقــت آزمایــش تداخــل ایجــاد کنــد، در چنیــن مــواردی، ســی تــی اســکن 

ممکــن اســت مفیــد باشــد 5

7 DEXA منونه ای از گرافی با
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نتیجه گیری :

پوکــی اســتخوان مشــکلی اســت کــه زمانــی خــود را بــروز میدهــد کــه مقــدار قابــل توجهــی از بافــت اســتخوان از بیــن رفتــه اســت و 

تشــخیص آن قبــل از ایــن کــه مشــکالت قابــل توجهــی بــه وجــود بیایــد یــا بافــت اســتخوانی بیشــری از بیــن بــرود اساســی اســت. ایــن 

روش غیــر تهاجمــی و بــدون درد بــا اســتفاده از اشــعه X کــه حتــی دوز کمــری نســبت بــه رادیوگرافــی ســاده و ســی تــی اســکن دارد 

موجــب تشــخیص بــه موقــع پوکــی اســتخوان شــده و از پیرشفــت بیــامری جلوگیــری کــرده و یــا قبــل از مبتــال شــدن بــه پوکــی اســتخوان 

میتــوان از بــروز آن پیشــگیری کــرد.
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کنگره های داخلی و خارجی رادیولوژی
گردآوری : علی زنده قائم کارشناسی رادیولوژی تبریز

نظــر بــه اینکــه رشــته رادیولــوژی از جملــه رشــته هــای بــروز و در 

حــال پیرشفــت جهــان امــروز  محســوب مــی شــود ، توجــه بــه ایــن 

ــه را  ــادل نظــر، زمین رشــته و برگــزاری کنگــره هــای مختلــف و تب

بــرای حضــور در عرصــه هــای بیــن املللــی بــرای فــارغ التحصیــالن 

و دانشــجویان ایــن رشــته فراهــم مــی آورد.

کنگره بین املللی رادیولوژی ایران ) برج میالد (

ــور  ــا حض ــاله ب ــه س ــران هم ــگاری ای ــوژی و پرتون ــره رادیول کنگ

ــواع  ــت ان ــا محوری ــی و ب ــی و داخل ــان خارج ــخرانی میهامن و س

ــنال ،  ــی کانونش ــه؛ رادیوگراف ــرداری از جمل ــر ب ــای تصوی روش ه

ماموگرافــی، آنژیوگرافــی ، ام آر آی ، ســی تــی اســکن و ... در محــل 

ــالد برگــزار مــی شــود. ــرج می هامیــش هــای ب

ــه  ــزاری هم ــت آموزشــی،  برگ ــی معاون ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

ــت بهداشــت  ــا همــکاری معاون ــران ب ــوژی ای ســاله کنگــره رادیول

برگــزاری  پزشــکی جهــت  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت  وزارت 

ــوژی  ــاب پیشکســوتان رادیول مشــرک هامیــش علمــی، تالیــف کت

ــای  ــتورالعمل ه ــا و دس ــه ه ــن نام ــع آئی ــامی جام ــاب راهن و کت

مرتبــط بــا حــوزه رادیولــوژی از برنامــه هــای در دســت اقــدام ایــن 

انجمــن مــی باشــد.

ــات  ــز تحقیق ــرا در مرک ــال اج ــوب در ح ــی مص ــرح پژوهش 56 ط

نویــن و مداخلــه ای تصویــر بــرداری اســت و حضــور در ســمینارها 

ــکاری  ــای هم ــه ه ــم نام ــای تفاه ــی و امض ــن امللل ــع بی و مجام

ــم از  ــن عل ــرشو در ای ــورهای پی ــا کش ــخران ب ــادل س ــی و تب علم

فعالیــت هــای مهــم ایــن انجمــن اســت کــه بــا همــکاری مســتمر 

بــورد رادیولــوژی کشــور و گروههــای رادیولــوژی  بــا هیــات 

ــده اســت. ــرا ش ــوم پزشــکی کشــور اج دانشــگاههای عل

 

کنگره رادیولوژی پاریس ) برج ایفل ( 

کنگــره رادیولــوژی پاریــس بــه عنــوان یــک منایشــگاه فــن آوری و 

ــرای بســیاری از رادیولوژیســت هــا، پزشــکان،  کنگــره علمــی، پذی

فــن آوران، صنعتــکاران و متامــی حرفــه ای هــای حــوزه پزشــکی و 

ســالمتی مــی باشــد. بــا افزایــش بازدیدکننــدگان به بیــش از 16000 

نفــر، بیــش از 600 پوســر و بــاالی 90 بخــش علمــی و تحصیلــی، 

ــه روز  ــدگان فرصــت ب ــه رشکــت کنن ــوژی پاریــس ب کنگــره رادیول

کــردن دانــش آخریــن پیرشفــت هــا در زمینــه دارویی-پزشــکی را 

مــی دهــد و دسرســی آنــان بــه عوامــل اقتصــادی، کاربــردی، بــی 

نظیــر و پیچیــده را آســان مــی کنــد.

هــر ســاله، طــی روزهــای برگــزاری، ایــن منایشــگاه مکانــی مناســب 

بــرای مالقــات عوامــل فعــال در زمینــه پزشــکی-درمانی مــی باشــد 

و همچنیــن نــکات آموزشــی فــرشده ای را بــرای بازدیــد کننــدگان 

در بــر دارد. ایــن منایشــگاه فنــی بــا بیــش از 140 غرفــه دار، یــک 

مــکان بیــن املللــی اســت کــه متامــی رشکــت هــای خارجــی، آخرین 

نــوآوری هــای تکنولــوژی و مالقــات هــای کــم نظیــر را گــرد هــم 

مــی آورد و یــک مــکان مناســب بــرای مالقــات هــای بیــن املللــی 

بیــن کارشناســان، کارشناســان ارشــد و متخصصیــن دانشــگاه هــا، 

بیامرســتان هــا و بخــش هــای صنعتــی بــه وجــود مــی آورد.

 2 بــه  اجاملــی  نگاهــی 
کنگــره مطرح حــال حارض 
جهــان در حوزه رادیولوژی
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اشعه ی ایکس خطرناکتر است یا کامیون 18 چرخ؟
?X-ray or truck ?Which one is more dangerous

نویسنده: مجتبی دخیلی کهنمویی - دانشجوی رشته ی کارشناسی رادیولوژی

ــر  اشــعه ی ایکــس خطرناک
اســت یــا کامیــون 18 چرخ؟

مقدمه*
ــه  ــی ک ــوان عامل ــه عن ــواره ب ــزان هم ــای یونی ــو ه پرت
ــی  ــد م ــناختی را تولی ــت ش ــار زیس ــه ای از آث مجموع
ــار  ــن آث ــش ای ــه پیدای ــر چ ــده اند.اگ ــی ش ــد معرف کن
معمــوال نیازمنــد پرتوگیــری بــا دوز هــای نســبتا 
ــیون  ــروز موتاس ــه ب ــا تصــور میشــود ک ــاد اســت ام زی
ــا دوز هــای بــه مراتــب کمتــر نیــز امــکان  و ســرطان ب

ــد.  ــر باش پذی
از طــرف دیگــر در چنــد دهــه ی گذشــته مــوارد 
ــای  ــناختی دوز ه ــت ش ــت زیس ــار مثب ــددی از آث متع
ــده  ــزارش ش ــی گ ــار تحریک ــورت آث ــه ص ــو ب ــم پرت ک

اســت.)1(

 
بحث*

در ابتــدا شــاید قیــاس بیــن خطــرات اشــعه ی ایکــس و 
خطــرات وســایل نقلیــه خنــده دار بــه نظــر برســد امــا 
در ادامــه خواهیــم دیــد اشــعه ی ایکــس ممکــن اســت 

خطرناکتــر هــم باشــد.
ــا  ــاز ت ــای یونس ــو ه ــرات پرت ــروزه خط ــبختانه ام خوش
ــکیل  ــلولهای تش ــده است.س ــناخته ش ــادی ش ــد زی ح
ــده از  ــود زن ــدن موج ــف ب ــای مختل ــده ی اندامه دهن
نظــر میــزان حساســیت نســبت بــه پرتــو هــای یونســاز 

ــد. ــاوت دارن ــر تف ــا یکدیگ ب
بافتهای حساس به پرتو عبارتند از:

مغــز استخوان-ســلولهای جنســی-بافتهای لنفــاوی-
ــا ــت و فولیکوله ــی درم پوس ــوارش و گلو-اپ ــاط گ مخ
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حــدود 2گــری بــه باال(ناهنجاریهایــی همچــون کوچکــی 
جمجمــه و عقــب ماندگــی ذهنــی و نارســایی بینائــی و 
ــوی و ســقط  ــد و آســیبهای اســکلتی و کلی ــی ق کوتاه
ــه  ــد.از ســه ماهگــی ب جنیــن ممکــن اســت بوجــود آی
ــی در  ــت ول ــاوم اس ــبتا مق ــن نس ــن  جنی ــد جنی بع
ــاال عوارضــی ماننــد عقیــم شــدن  صــورت پرتوگیــری ب
و افزایــش احتمــال لوســمی و ســرطانها را میتوانــد 

ــد. ــته باش ــال داش بدنب
ــدی  ــیم بن ــوع تقس ــر دو ن ــز ب ــری را نی ــرات تاخی اث

ژنتیکــی و  کرد:ســوماتیکی 
ــاه  ــد و کوت ــرطان و آب مرواری ــون س ــوماتیکی همچ س

شــدن عمــر.
ایــن پرتــو هــا بــا تغییــر در زنجیــره ی دی ان آ باعــث 
جهــش زائــی یــا موتاســیون میشــود.پرتو هــای یونســاز 
قــادر بــه القــائ ســرطان میباشد.عدســی چشــم نیــز در 
برابــر تابــش بســیار حســاس بــوده و دچــار آب مرواریــد 
ــری الزم  ــری پرتوگی ــدود 10 گ ــان ح ــود.در انس میش
ــون  ــک دوره ی کم ــد رخ دهد.ی ــا آب مرواری ــت ت اس
یکســاله الزم اســت تــا ایــن رخــداد بــه وقــوع پیونــدد.

پرتــو هــا میتواننــد ترتیــب بــاز هــا را در دی ان آ بــر هم 
زده و در محتــوای اطالعاتــی ســلولهای بــدن بــی نظمــی 
ایجــاد کند.تغییــرات ممکــن اســت در ســلولهای زایشــی 
نیــز دیــده شــود.تغییرات یــاد شــده میتواننــد در نســل 

آینــده بــروز کننــد.
نســلی کــه خــود پرتــو دریافــت نکــرده اســت و ردیابــی 

اثــرات بســیار مشــکل اســت.

نتیجه گیری*
ــه  ــر اینک ــالوه ب ــس ع ــعه ی ایک ــی از اش ــرات ناش خط
اثــرات زود رس و تاخیــری بــر خــود فــرد دارد میتوانــد 
در نســل هــای بعــدی نیــز تاثیــرات خطرناکــی همچــون 
جهــش ژنتیکــی و ســرطان داشــته باشــد . ولــی 
خطــرات ناشــی از حــوادث و تصادفــات ناشــی از وســایل 
ــوان گفــت  ــر دارد. میت ــرد تاثی ــر خــود ف ــه تنهــا ب نقلی
شــدیدترین حالــت اینگونــه حــوادث فلــج شــدن - قطــع 
عضــو ویــا نهایتــا مــرگ میباشــد و تقریبــا هیــچ تاثیــری 
ــای  ــل ه ــی در نس ــناختی و ژنتیک ــت ش ــر زیس از نظ

بعــدی بــر جــای نمــی گــذارد.
References

1-اثــر دوز هــای کــم پرتــو ایکــس بــر پاســخ هــای ایمنــی ســلولس و هومــورال در 
مــوش - دکتــر ســید محمــد جــواد مرتضــوی

2-اثرات بیولوزیکی پرتو های یونساز - دکتر محمد رضا منظم

بافتهای مقاوم به پرتو:
بافتهــای  و  اســتخوانی-عضالت  بافــت  و  اســتخوانها 

عضالنــی و بافــت عصبــی
ــاد  ــوان ایج ــلول میت ــر س ــعه ب ــتقیم اش ــرات مس از اث
وقفــه در تقســیم ســلول – موتاســیون ژنــی – شکســت 
ــر  ــلولهای دخت ــد س ــه تولی ــه منجــر ب ــی )ک کروموزوم
غیــر طبیعــی بعــد از میتــوز میگــردد( و 

ــرد. ــام ب مــرگ ســلولی را ن
همچنیــن از اثــرات غیــر مســتقیم 
آن میتــوان بــه آثــار رادیــو 
ــزه شــدن  ــیمیایی و یونی ش
مولکولهــای آب بــدن  و 
هــای  رادیــکال  تولیــد 
ــد آب  ــکان تولی آزاد )و ام
ــرد. ــاره ک ــیژنه( اش اکس

رس  زود  اثــرات  از 
ــز  ــت نی ــر پوس ــو ب پرت
ــر  ــل ذک ــوارد قاب ــن م ای
اند:ســرخی مالیــم کــه 
کــه بعــد از دریافــت انــرژی 
ــت  ــه عل ــری و ب ــد 4 گ در  ح
انبســاط رگهــای خونــی محــل 
پرتــو دیــده بــه وجــود مــی آید.تــاول 
ــادل 5  ــه مع ــرژی ب ــت ان ــد از دریاف ــز بع ــوب نی مرط

گــری میتوانــد بوجــود آیــد.
حالــت خیلــی شــدیدتر و دردناکتــر در آزردگــی پوســت 
مــرگ  ســلولی اســت.که بــا دزی معــادل 15 گــری یــا 
بیشــتر بــه وجــود مــی آیــد و شــبیه ســوختگی درجــه 

3 میباشــد.
ــد  ــز عبارتن ــی نی ــر خون ــر روی عناص ــرات زودرس ب اث
از:مســاعد شــدن زمینــه ی ابتــال بــه عفونــت بــه دلیــل 

کاهــش گلبولهــای ســفید.
ایــن کاهــش از دوز 0.25 گــری بــه بــاال شــروع میشــود.

مقاومــت گلبولهــای قرمــز نســبت بــه ســفید نیز بیشــتر 
اســت در نتیجــه آنمــی ناشــی از پرتوگیــری مالیــم تــر 

از لوکوپنــی حاصــل از پرتوگیــری اســت.
ــی  ــلولهای جنس ــر روی س ــا ب ــرات زودرس پرتوه از اث
ــی  ــال عقیم ــا و احتم ــداد آنه ــش تع ــه کاه ــوان ب میت
ــی  ــه بیضــه هــا خیل اشــاره نمــود. تخمدانهــا نســبت ب
حساســترند.زیرا ســلولهای تناســلی زنانــه در بــدو تولــد 
ــری  ــو گی ــر پرت ــت و در اث ــود اس ــا موج در تخمدانه
ــا 6  ــن 3 ت ــرود.دوز بی ــن ب ــی از بی ــال دارد همگ احتم
ــم را  ــا دائ ــت ت ــی موق ــد عقیم ــا میتوان ــری تخمدانه گ

ــد. ــان ایجــاد کن ــه ســن در زن نســبت ب
جایگزینــی  از  قبــل  ی  دوره  جنیــن  در  همچنیــن 
ــک  ــه تخم ــن مرحل ــد. در ای ــترین دوره میباش حساس
ــت دوز  ــورت دریاف ــت و در ص ــم اس ــواره ی رح در دی
0.4 الــی 1.5 گــری ســقط جنیــن و مــرگ اتفــاق 
خواهــد افتاد.تــا ســه ماهگــی نیــز )بــه ازای پرتوگیــری 
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طنزگرافی
نویسنده: غزل ال.. عیوض زاده کارشناسی مامایی    

در ایــن بخــش گریــزی زده ایــم بــر شــعر و ادب فارســی و پیونــد شــیرین آن بــا حــوزه علــوم پزشــکی در قالــب طنــز.
از کلیــه خواننــدگان خواهشــمندیم جــواب هــای صحیــح را بــه ادمیــن کانــال نشــریه ) خانــم هاشــم بگلــو ( ارســال 

فرمایند.بــه قیــد قرعــه بــه افــرادی کــه پاســخ صحیــح داده انــد جوایــزی اعطــا خواهــد شــد.
1( حافط در بیت زیر کدام بیماری دهان را مدنظر گرفته است؟

ای که طبیب خسته ای روی زبان من ببین 
کاین دم و دود سینه ام بار دل است بر زبان 

الف-عفونت لثه
ب-آفت دهان 

ج-بوی بد دهان 

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

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

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

3( طبق بیت زیر شاعر در کدام مرحله بیماری قرار دارد؟ 
تب فراق تو سوخت استخوان و هنوز 

برون نمی رود ز مغز استخانم چه کنم
الف -مرحله جای گیری 

ب-مرحله حاد 
ج -مرحله مزمن 

قرابت معنـایی
و علوم پـزشکی
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قرابت معنـایی

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

که زهر است و پاد زهر در ساغرم 
الف - گرچه کژدم ز نیش بگزاید / دارویی را همت به کار آید 

ب- دردم از یــار اســت و درمــان نیزهــم /دل فــدای او شــد و جــان نیــز 
هم 

ــن دارد و آن  ــا ای ــار م ــز ز حســن /ی ج- آن چــه مــی گوینــد خــوش ت
نیــز هــم 

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

الف- ضعف بینایی 
ب- اختالل حواس 

ج- آلزایمر 

6( بیت زیر شرح احوال کدام بخش از کارکنان بیمارستان است؟
سر خدمت تو دارم بخرم به لطف و مفروش

که چو بنده کمتر افتد به مبارکی غالمی
الف- پرستاری که در پی کسب عنوان سرپرستاری است.

ب- کارشــناس رادیولــوژی کــه بــه جهــت خــوش خدمتــی در محضــر مســوول بخــش تمــام نــکات منفــی همــکاران 
را بازگــو مــی کنــد

ج- کمک بهیاری که از شکل گیری اختالف طبقاتی در بیمارستان شاکی است.
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تشخیص ام اس با ام ار ای
 MS diagnostics with MRI

نویسنده: پانیذ کریمی_ دانشجوی کارشناسی پیوسته ی رادیولوژی  

  
                                                                                                                              

مقدمه)1(*

ــد شــام مشــکوک  ــه بیــامر مــی گوین ــی وقــت هــا پزشــکان ب خیل

ــز  ــی نی ــامال ام اس دارید.زمان ــام احت ــا ش ــتید و ی ــه ام اس هس ب

تشــخیص قطعــی ام اس داده مــی شــود.ام ار ای مهــم تریــن و بــا 

ارزش تریــن روش تشــخیص ام اس اســت.اگر ام ار ای شــام طبیعــی 

ــه بیــامری ام اس  ــوان گفــت شــام در حــال حــارض ب باشــد مــی ت

مبتــال نیســتید.گاهی پزشــک در همیــن مرحلــه بــه شــام اطمینــان 

مــی دهــد و بــا شــام خداحافظــی مــی کند.گاهــی ممکــن اســت 

بســته بــه عالیــم یافتــه هــای معاینه،شــام را تحــت نظــر بگیــرد و 

توصیــه کنــد چنــد مــاه دیگــر یــک ام ار ای مجــدد بکنیــد.

بیامری ام اس: )2(*

ایــن بیــامری مختــص اعصــاب مرکزی)نخــاع و مغــز( بــوده و ایجــاد 

لکــه هــای ســفید یــا پــالک هــای متعــدد در مغــز مــی کند.پــالک 

هــا گویــای ســفت شــدگی غــالف هــای ســلول هــای عصبــی مغــز 

)میلیــن هــا( مــی باشــند کــه ایــن ســفت یــا ســخت شــدگی باعــث 

جلوگیــری از جریــان الکروشــیمیایی رشــته هــای عصبــی و اختــالل 

در حــرکات مــی شــود.در نتیجــه فرمانــی کــه از مغــز صــادر مــی 

ــه  ــه اعضــا و ماهیچــه هــا منــی رســد و کار ب ــی ب ــه راحت شــود ب

راحتــی انجــام منــی شــود.

ام ار ای مغز: )3(*

ام ار ای نوعــی تســت اســت کــه بــدون اســتفاده از اشــعه ی 

ایکــس و بــا بــه کار بــردن یــک آهربــای بزرگ،امــواج رادیویــی و 

کامپیوتر،تصاویــر بســیار واضحــی از بــدن انســان تولیــد مــی کنــد.

بــا ام ار ای اغلــب مــی تــوان مناطــق آســیب دیــده ای را در مغــز 

یــا نخــاع تشــخیص داد کــه ســایر روش هــای تصویربــرداری ماننــد 

ســی تــی اســکن منــی تواننــد آن هــا را تشــخیص دهند.برخــی از 

معاینــات ام ار ای بــه تزریــق یــک مــاده ی کنراســت یــا حاجــب 

نیــاز دارنــد کــه اغلــب از مــواد کنراســت گادوویســت یــا دوتــارم 

اســتفاده مــی شــود.

پروتــکل تصویربــرداری مغــز شــامل 3دی تــی 1، 3دی تــی2 فلیــر، 

3دی تی2،افزایــش گادولینیــم پــس از تــی1 و یــک دیفیــوژن مــی 

باشــد.

MRI با MS تشخیص
 M S  d i a g n o s t i c s  w i t h  M R I
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ــم  ــرداری جهــت تشــخیص ام اس اســتفاده از گادولینی در تصویرب

توصیــه مــی شــود.پروتکل تصویــر بــرداری خــاص ام ار ای شــامل 

بــرش هــای تــی1 ساجیتال،اســتیر،تی 2 آگزیــال از طریــق ضایعــات 

ــا افزایــش گادولینیــم  مــی  مشــکوک و در بعضــی مــوارد تــی 1 ب

باشــد.

معاینات پیشنهادی:)4(

بــرش تــی1 ســاجیتال دارای چندیــن ضایعــه هیپرینتنــس در 

کولونوســوم مــی باشــد.این یافتــه مشــخصه ی ام اس اســت.

ــزی  ــع مغ ــاض مای ــرض انقب ــه ام اس در مع ــال ب  در ام ار ای مبت

نشــان مــی دهــد کــه ضایعــات ســیگنال کوتــاه پروتویــال میباشــد 

ــد.ام ار  ــی ده ــان م ــرای ام اس را نش ــول ب ــع معم ــک توزی ــه ی ک

ای فلیــر یــک دنبالــه ی بســیار حســاس بــرای تشــخیص ضایعــات 

اســت.

 بــرش تــی 2 آگزیــال در یــک بیــامر مبتــال بــه ام اس،پــالک هــای 

ــی  ــاده ی ســفید نشــان م ــع م ــددی را در توزی ــاده ســفید متع م

دهــد.

 

ــن  ــه ام اس چندی ــال ب ــوژن در یــک بیــامر مبت ــال دیفی ــرش آگزی ب

ضایعــه هیپوتنــس را نشــان مــی دهــد کــه یکــی از ویژگــی هــای 

فعالیــت بیــامری التهابــی اســت.

نتیجه گیری*

بنابــر ایــن تنها روش تشــخیص قطعــی بیــامری ام اس،تصویربرداری 

ام ار ای میباشــد کــه در ایــن تصویــر بــرداری پــالک هــای ســفید 

رنــگ در مــاده ی ســفید نشــانی از ایــن بیــامری اســت.
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بورسوگرافی
نویسنه: سمیرا هاشم بگلو - کارشناس رادیولوژی   

بورســیه و کمــک هزینــه هــای تحصیلــی بــه 

ــوی  ــه از س ــود ک ــی ش ــه م ــی گفت ــای مال ــک ه کم

ــده و  ــجویان داده ش ــه دانش ــی ب ــز آموزش ــا و مراک ــگاه ه دانش

دانشــجو نیــازی بــه بازپرداخــت آن نــدارد. کمکبورســیه و کمــک 

ــه هــای تحصیلــی ممکــن اســت از ســوی  ــه تحصیلــی هزین هزین

ــوی  ــا از س ــی و ی ــای ایالت ــت ه ــدرال و دول ــت ف ــگاه، دول دانش

مراکــز و رشکــت هــای خصوصــی و ســازمات هــای خیریــه پرداخت 

گــردد. ایــن کمــک هــا بــه طــور کلــی بــه صــورت زیــر مــی باشــند.

بورسیه های دوره های لیسانس

ــل  ــورت تحصی ــد در ص ــی توانن ــانس م ــع لیس ــجویان مقط دانش

ــا  ــی ب ــای تحصیل ــه ه ــک هزین ــت کم ــرای دریاف ــت ب ــام وق مت

ــدام  ــرد دوره دانشــگاه اق ــم و عملک ــدل دوره دیپل ــه مع ــه ب توج

مناینــد. میــزان کمــک هزینــه همچنیــن بســتگی بــه نــوع نیــاز و 

درخواســت دانشــجو دارد. در هنــگام پذیــرش بــه دانشــجویان بــا 

معــدل بــاال و مــدرک زبــان بــا منــره کافــی بورســیه بیــن 2 هــزار تــا 

10 هــزار دالر داده مــی شــود. دانشــجویان 

بعــد از رشوع تحصیــل در دانشــگاه مــی 

ــس از  ــا دوم و پ ــرم اول و ی ــد از ت ــد بع توانن

مشــخص شــدن معــدل بــرای دریافــت بورســیه و 

ســایر کمــک هزینــه هــای دیگــر تحصیلــی نیــز اقــدام 

ــک  ــت کم ــا دریاف ــل و ی ــورس کام ــت ب ــد. دریاف مناین

هزینــه بــاال در رشوع تحصیــل بــرای متقاضیــان ایرانــی نیــاز 

ــه دارد. ــاد هــای علمــی و کســب رتب ــه رشکــت در املپی ب

دوره های تحصیالت تکمیلی

ــیاری  ــف در بس ــای مختل ــکل ه ــه ش ــی ب ــه تحصیل ــک هزین کم

از دوره هــای تحصیــالت تکمیلــی دانشــگاه هــا در کانــادا و 

آمریــکا اعطــا مــی گــردد. معمــوال دانشــگاه هــای بهــر و ممتــاز 

ــز  ــری نی ــای بیش ــه ه ــک هزین ــر و کم ــای باالت ــه ه دارای بودج

هســتند. مهمریــن شــکل ایــن کمــک هزینــه هــا بــه صــورت زیــر 

ــوق  ــع ف ــی در مقط ــه تحصیل ــک هزین ــوع کم ــند. مجم ــی باش م

ــا 16 هــزار دالر در ســال و در مقطــع دکــرا  لیســانس حــدود 8 ت

ــد. ــی باش ــال م ــزار دالر در س ــا 30 ه ــن 14 ت بی

-Fellowship1بورسیه

ــواع گوناگونــی اســت کــه معمــوال از  بورســهای تحصیلــی داری ان

بورســیه تحصیلــی و فرصــت هــای 
بورســیه بــرای رشــته هــای پزشــکی 

در کشــور هــای مختلــف
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ــا رشکتهــا و موسســات خــارج از دانشــگاه  ســوی دانشــكده هــا ی

بــه منظــور تشــویق در اختیــار دانشــجویان مســتعد در تعــدادی 

محــدود قــرار مــی گیــرد. خصوصیــت اصلــی بورســها ایــن اســت 

کــه بــر خــالف کمــک هزینــه در قبــال گرفــنت آن الزم نیســت کار 

بکنیــد. معمــوالً بــرای کســب بورســیه و معــدل دوران لیســانس و 

فــوق لیســانس و حتــی منــره زبــان و توصیــه نامــه هــای اســاتید 

مهــم هســتند..

-Research Assistant2 دستیار تحقیق

در مــوارد بســیاری اســاتید از طریــق تعریــف پــروژه هــای 

ــوژی بودجــه  ــژه در رشــته هــای مهندســی و بیول ــی بوی تحقیقات

ــرد. ــی گی ــق م تعل

توجــه: بورســیه ممکــن اســت بــر اســاس منــره تافــل یــا جــی آر ای 

نیــز پرداخــت گــردد. در برخــی دانشــگاه هــا بورســیه بــر اســاس 

تعــداد واحــد هــای درســی بیــن 800 تــا 1500 دالر در هــر درس 

مــی باشــد.

ــذ  ــی در اخ ــجویان خارج ــت دانش ــدم موفقی ــل ع ــن دالی مهمری

ــیه بورس

ــز  ــیاری از مراک ــه بس ــش بودج ــث کاه ــادی باع ــکالت اقتص مش

آموزشــی از ســوی دولــت شــده اســت. بســیاری از دانشــگاه هــای 

کانــادا و آمریــکا در ســال هــای اخیــر از ســوی دولــت تحــت فشــار 

بــوده انــد تــا هزینــه هــای خــود را کاهــش دهنــد.

هزینــه آمــوزش یــک دانشــجوی خارجــی در مقطــع فــوق لیســانس 

و دکــری بیشــر از درامــد آن از شــهریه تحصیــل اســت.  از ســوی 

دیگــر دولــت کانــادا و آمریــکا معمــوال تنهــا بــرای تحصیــل 

ــا  ــگاه ه ــه دانش ــی( ب ــی و آمریکای ــی )کانادای ــجویان داخل دانش

ــن در ســال  ــد. بنابرای ــه پرداخــت مــی کنن بودجــه و کمــک هزین

هــای اخیــر دانشــگاه هــا متایلــی بــرای جــذب دانشــجویان خارجی 

ــت  ــا پرداخ ــد )ی ــی دهن ــان من ــی نش ــیه تحصیل ــا بورس ــراه ب هم

کمــک هزینــه تحصیلــی را تضمیــن منــی کننــد( . مگراینکــه 

فعالیــت هــای تحقیقاتــی دانشــجویان خارجــی بازدهــی مالــی و 

ــی شــود. ــه درامــد زای علمــی داشــته باشــند و منجــر ب
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Elastography and its application in the diagnosis of liver fibrosisاالستوگرافی و کاربرد آن در تشخیص فیبروز کبدی
Elastography and its application in the diagnosis of liver fibrosis

نویسنده: زهرا رحیم زاده - دانشجوی کارشناسی پیوسته رادیولوژی 

مقدمه]1[
امــروزه آزمایش هــای غیرتهاجمــی 
شــدت  مرحلــه  تعییــن  بــرای 
ــارت  ــه عب ــا ب ــد، ی ــای کب بیماری ه
دیگــر بافــت همبنــد و زخــم کبــدی، 

ــت  ــده ای جه ــه ش ــه روش پذیرفت ب
ــد  ــن کب ــای مزم ــت بیماری ه مدیری
ــزان  ــی می ــت. بررس ــده اس ــل ش تبدی
بافــت همبنــد کبــد اطالعــات مفیــدی 
درمان هــای  نتیجــه  دربــاره  را 

اختیــار  در  احتمالــی 
می دهــد  قــرار  پزشــک 
درمــان  بهتریــن طــرح  و 

اطالعــات  ایــن  براســاس 
فیبرواســکن  می شــود.  تهیــه 

پرکاربردتریــن دســتگاه غیرتهاجمــی اســت 
کــه بــرای اندازه گیــری ســختی )یــا ســفتی( 

کبــد بــه کار بــرده می شــود. چنانچــه دســتگاه 
در شــرایط بالینــی صحیحــی بــه کار بــرده شــود، 
ــدی و  ــیروز کب ــن س ــرای تعیی ــی ب ــل اتکای روش قاب
ــه  ــود، ب ــوب می ش ــدی محس ــروز کب ــال فیب رد احتم
ــج  ــی نتای ــگاهی و بالین ــای آزمایش ــر داده ه ــژه اگ وی
فیبرواســکن  کنــد.  تاییــد  را  فیبرواســکن  تســت 
دســتگاهی غیرتهاجمــی اســت کــه ســفتی یــا ســختی 
کبــد را بــا اســتفاده از امــواج اولتراســوند تعییــن 
ســرعت  اندازه گیــری  بــا  کبــد  ســختی  می کنــد. 
تولیدموجرویپوستاندازه گیریمی شــود. از آنجایــی کــه 
ــد  ــالم کب ــت س ــروز( ســخت تر از باف ــد )فیب ــت هم باف
اســت، درجــه فیبــروز کبــدی را می تــوان بــا توجــه بــه 

ــرد. ــخص ک ــد مش ــختی کب س

 
ــا  ــتوگرافی ب ــاوت االس *تف

فیبرواســکن[2]
بــار  اولیــن 
شــرکت  یــک 

فرانسوی 
دســتگاه  یــک 
ــم  ــه اس ــرد ک ــد ک ــتوگرافی تولی االس
ان دســتگاه فیبــرو اســکن بــود فیبــرو 
ــد  ــت از کب ــر ثاب ــک تصوی اســکن ی
انــدازه گیــری  ایجــاد میکنــدو 
را  کبــدی  فیبــروز 
انجــام میدهــد. درســال 
هــای اخیــر قابلیــت 
االســتوگرافی  انجــام 

Real_time به  صــورت 
ــونوگرافی  ــرفته س ــیار پیش ــای بس ــتگاه ه دردس
ایجــاد شــد کــه بــرروی تصاویــر متحــرک ســونوگرافی 
و از محــل مناســب کبــد االســتوگرافی انجــام میشــود.

*االستوگرافی
و  بیولوژیــک  خصوصیــت  یاســفتی  االستیســتی 
ــه  ــتگی ب ــه بس ــت ک ــرم اس ــت ن ــک باف ــک ی مکانی

دارد. آن  ســاختمان  و  مولکولــی  اجــزای 
ــزان  ــن می ــرای تعیی ــیار دور ب ــای بس ــته ه از گذش
ســفتی بافــت از روش لمــس دســتی در معاینــه ی 
فیزیکــی اســتفاده میشــد بعــد از ایجــاد تکنیــک هــای 
جراحــی و قبــل از پیشــرفته شــدن روش هــای تصویــر 
بــرداری روش نمونــه بــرداری ســوزنی متــداول شــد کــه 
ــاران  ــی بیم ــت بعض ــه داش ــی ک ــه عوارض ــه ب ــا توج ب
ــرفت  ــا پیش ــروزه ب ــد ام ــاب میکردن ــام آن اجتن از انج
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ــن  ــی تعیی ــر تهاجم ــرداری روش غی ــزات تصویرب تجهی
میــزان ســفتی یــا فیبــروزه بــه روش ســونوگرافی وجــود 

ــده میشــود. ــان االســتوگرافی نامی ــه هم دارد ک
همچنیــن در مــواردی کــه نیــاز بــه بررســی پیشــرفت 
ــروز  ــال فیب ــور مث ــه ط ــت )ب ــک باف ــتی ی ــد سس رون
کبــدی در بیمــاری هــای مزمن(اهمییــت دارد نمیتــوان 
ــا  ــرد ب ــتفاده ک ــی اس ــرر از روش بیوپس ــور مک ــه ط ب
ــای  ــه ایجــاد روش ه ــاز ب ــه نی ــود ک ــدگاه ب ــن دی همی
ــت  ــفتی باف ــزان س ــن می ــرای تعیی ــی ب ــر تهاجم غی

ایجــاد شــد.
*فیبروز کبدی 3[[

ــای  ــاری ه ــوم بیم ــه ی محت ــدی نتیج ــروز کب فیب
ــمت  ــه س ــام ب ــر انج ــه س ــد ک ــدی میباش ــن کب مزم
ســیروز پیــش میــرود  بررســی هــا نشــان میدهــد کــه 
احتمــا ل فیبــروزه شــدن بافــت بــا افزایــش ســن بیشــتر 

ــود. میش
ــکات مکانیکــی در  ــر اســاس نحــوه ی ایجــاد تحری ب
ــته  ــه 4 دس ــوت ب ــواج فراص ــا ام ــتوگرافی ب ــت االس باف
ــک -  ــتاتیک - دینامی ــتوگرافی اس ــیم میشوند:االس تقس

ــر فعــال مــوج برشــی - وغی
ــروزه  ــه ام ــی ک ــوج برش ــر م ــی ب ــتوگرافی مبتن االس
بــه عنــوان روش غالــب در سیســتم هــای االســتوگرافی 
ــک  ــد روش دینامی ــرد مانن ــرار میگی ــتفاده ق ــورد اس م
ــکات  ــون تحری ــی چ ــوده ول ــی ب ــده ی خارج ــا لرزانن ب

بــه صــورت لحظــه ای اعمــال میشــود مشــکل تداخــل 
ــدارد.]4[ ــکات را ن تحری

]5[ 
*نتیجه گیری

ــه بیمــاری  ــدازه ســفتی کبــد در بیمــاران مبتــال ب ان
مزمــن کبــدی در ارتبــاط بــا مرحلــه فیبــروز مــی باشــد.

ــن  ــده بی ــراق دهن ــد افت ــی توان کات آف kpa6.74 م
فیبــروز قابــل توجــه و عــدم وجــود فیبــروز یــا فیبــروز 
ــی  ــای غیرتهاجم ــروزه آزمایش ه ــد.]6[ ام ــف باش خفی
بــرای تعییــن مرحلــه شــدت بیماری هــای کبــد، یــا بــه 
عبــارت دیگــر بافــت همبنــد و زخــم کبــدی، بــه روش 
پذیرفتــه شــده ای جهــت مدیریــت بیماری هــای مزمــن 
کبــد تبدیــل شــده اســت. بررســی میــزان بافــت همبنــد 
ــای  ــاره نتیجــه درمان ه ــدی را درب ــات مفی ــد اطالع کب
ــن  ــرار می دهــد و بهتری ــار پزشــک ق ــی در اختی احتمال
طــرح درمــان براســاس ایــن اطالعــات تهیــه می شــود.
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(MRV( ام آر ونوگرافي
Intracranial venous anatomy and variation on cerebral Magnetic Resonance Venography

نویسنده: سمانه حسن پور- دانشجوی کارشناسی پیوسته رادیولوژی 

*مقدمه)1(

ســينوس هــا و وريدهــاي داخــل مغــزي را بــا روش هــاي مختلفــي 

ــرايف  ــامل آنژيوگ ــا ش ــن روش ه ــه اي ــود ك ــرريس من ــوان ب ــي ت م

conventional ، MR ونوگــرايف )MRV(و CT ونوگــرايف اســت. 

MR ونوگــرايف در حــال حــارض بــه طــور وســيعي در دســرس مــي 

باشــد و Time-of-Flight رويش از MRV اســت كــه در حــال 

حــارض در ارزيــايب و مطالعــه ي ســينوس هــاي مغــزي زيــاد 

ــادي نســبت  اســتفاده مــي شــود. MR ونوگــرايف مزيــت هــاي زي

بــه آنژيوگــرايف و CT دارد، بــه عنــوان مثــال  مــی تــوان بــه نبــودن 

اشــعه X)یونیــزان( و غرتهاجمــي بــودن آن اشــاره منــود. اســتفاده 

ــايب  ــراي ارزي ــول ب ــورد قب ــهاي م ــي از رو ش از MRVو MRA ي

آناتوميــك وريدهــا و ســينوس هــاي داخــل مغــزي 

اســت. 2D-TOF-MRV  در بــرريس وارياســيون هــاي 

وريدهــاي مغــزي كــودكان نيــز اســتفاده میشــود كــه 

ــت. ويل  ــش اس ــال افزاي ــن روش در ح ــتفاده از اي اس

D-contract- 3 در بعــي مــوارد اســتفاده از روش

enhanced  در توصيــف ســاختارهاي وريــدي مغــزي 

اطفــال نســبت بــه 2D-TOF  ارجحيــت دارد. در 

ــت  ــده اس ــخص ش ــري مش ــرريس ديگ ــه در ب ــايل ك ح

كــه روش 2D-TOF  نيــز بــه هــامن ميــزان  ميتوانــد 

كمــك كننــده باشــد.)2( بــا اســتفاده از ايــن روش هــا 

ــل  ــر از قب ــيار بيش ــز بس ــي مغ ــاي عروق ــايل ه آنورم

ــات ارزشــمندي در تشــخيص  شــناخته شــده  و اطالع

انــواع ابنورماليتــي عروقــي در اختيــار مــا قــرار گرفتــه 

اســت. ايــن اطالعــات  مــي توانــد در كاهــش  ريســك آســيب بــه 

ــد باشــد. ــن وريدهــا مفي وريدهــا در اعــامل جراحــي اي

در مطالعــه اي كــه بــر روي 100 بيــامر بــا MR ونوگــرايف طبيعــي 

انجــام  گرفــت، در %59 آنهــا ســينوس Transverse در ســمت 

راســت غالــب و در % 25 در ســمت چــپ غالــب و در % 16 

ــينوس occipital در % 10   ــه، س ــامن مطالع ــود. در ه ــه ب دوطرف

ــر دو  ــد Galen و ه ــد و وري ــده ش ــه دي ــورد مطالع ــت م جمعي

ــت ويل  ــود داش ــر وج ــام 100 نف ــد Internal cerebral در مت وري

بيــامران مشــاهده شــد.)3(وريد  Rosenthal در % 91   وريــد 

ــه  ــياري  دارد ك ــاي بس ــيون ه ــي وارياس ــر آناتومي Galen از نظ

ــنني  ــر و در س ــخص ديگ ــه ش ــخيص ب ــا از ش ــيون ه ــن وارياس اي

ــاي  ــيون ه ــواع وارياس ــايي ان ــا شناس ــت. ب ــاوت اس ــف متف مختل

طبيعــي وريــدي مغــز در اطفــال و بزرگســاالن و در دو جنــس زن 

ــك آن را رسيعــر تشــخيص داد  ــواع  پاتولوژي ــوان ان و مــرد مــي ت

ــه ســادگي از عــوارض غرقابــل برگشــت ايــن ابنورماليتــي هــا  و ب

پيشــگري منــود. از آن جايــي كــه مطالعــات چنــداين در رابطــه بــا 

تعيــني انــواع وارياســيون هــاي طبيعــي در دو جنــس زن و مــرد و 

گــروه هــاي ســني مختلــف انجــام نگرفتــه اســت، هــدف از انجــام 

ــدي  ــي وري ــواع وارياســيون هــای طبيع ــه مقايســه ان ــن مطالع اي

مغــز در دو جنــس زن و مــرد و مقايســه  ايــن وارياســيون هــا در 

ــود.)4( ســه گــروه ســني ب

ــا و  ــاي وريده ــيون ه ــي و وارياس ــرريس آناتوم ب
)MRV( سينوس هاي مغزي با كمك ام آر ونوگرايف
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*روش ها)5(

ــه  ــورد مطالع ــامر م ــانزده بي ــد و ش ــر MRV و MRI نهص تصاوي

قــرار گرفــت. بيــامران داراي ابنورماليتــي هــاي داخــل مغــز، 

آنومــايل هــاي مــادرزادي، بيــامري هــاي ژنتيــي، ترومبــوز وريــدي، 

ــابقه  ــا س ــامران ب ــه رس، بي ــا ب ــابقه ي تروم ــزي، س ــاي مغ توموره

ــابقه  ــا و س ــكويل ته ــكوالر و واس ــاي كالژن واس ــامر يه CVA و بي

ي عمــل جراحــي كرانيوتومــي از مطالعــه خــارج شــدند. اطالعــات 

هفتصــد و بيســت و چهــار بيــامر بــار MRV و MRI مغــزي  

ــه ســه گــروه ســني ( >15 و 55-15 و <55 ( تقســيم و  طبيعــي ب

ــز شــد.)6( آنالي

*يافته ها)7(

ســينوس ترانســورس  در 51/9% بيــامران دو طرفــه در 12/2% فقــط 

در طــرف چــپ در 35/8% فقــط در طــرف راســت مشــاهده شــد 

و تنهــا در يــك مــورد )0/013%( در گــروه ســني زيــر 15 ســال 

ــال در  ــي پيت ــينوس اك ــد. س ــاهده نش ــورس مش ــينوس ترانس س

ــامران وجــود داشــت و ســينوس ســيگموئيد  ــر( بي 69/1% )224نف

در 67/7% بيــامران )490 نفــر(  مشــاهده گرديــد. وريــد گالــن در 

ــامران وجــود  ــال )Rosenthal( در66/6% بي ــد رزنت 72/8%   و وري

داشــت. ســينوس ســوپريور ســاژيتال  Superior Sgittal( ( در 

ــني  ــي داري ب ــاري معن ــاوت آم ــامران مشــاهده شــد. تف ــي بي متام

آناتومــي و وارياســيون هــاي وريدهــا و ســينوس هــاي مغــزي در 

گــرو ههــاي ســني مختلــف  وجــود داشــت ويل ايــن تفــاوت در زن 

ــود.)8( ــي دار نب و مــرد معن

نتيجه گري)9(

دانســنت آناتومــي و ســاختارهاي وريــدي طبيعــي مغــز بــراي 

دانســنت مالفورماســيون هــاي غــر طبيعــي آن الزم و رضوري 

اســت و چــون اغلــب آنومــايل هــاي مغــزي مــادرزادي بــا آنومــايل 

ــيون  ــي و وارياس ــناخت آناتوم ــا ش ــت. ب ــراه اس ــد هم ــاي وري ه

ــه  ــه تشــخيص ب هــاي طبيعــي وريــدي مغــز مــي تــوان نســبت ب

موقــع آنومــايل هــاي مغــزي و پاتولــوژي هــاي موجــود بــر اســاس 

ــود. ــدام من ــي اق ــرات عروق تغي

MR ونوگــرايف روش تصويــر بــرداري غــر تهاجمــي اســت كــه 

بــراي ارزيــايب آناتومــي و وارياســيو نهــاي وريدهــا و ســينوس هــاي 

مغــزي وتغيــرات آنهــا در ســنني مختلــف و اقدامــات الزم بعــدي 

ــي دارد. ارزش باالي
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نقدگرافی
نویسنده: رامین قاسمی شایان - دانشجوی کارشناسی پیوسته رادیولوژی  

                                                                                                                              

وارد یــک مغــازه مــی شــود و مبلــغ 100 هــزار تومــان کتــاب مــی 

ــا » دانشــجویی حســاب  ــد لطف ــه فروشــنده مــی گوی ــا ب خــرد ام

کنیــد. » دانشــجویی حســاب کــردن » تبدیــل بــه یــک رســم 

ــا چــرا؟ ــنت شــده اســت ام ــف گرف تخفی

ــای   ــنت هزینه ه ــاال رف ــورم، ب ــش ت ــگاهها، افزای ــدن دانش ــی ش پول

تحصیــل همــه و همــه باعــث می شــود، وقتــی مشــغول بــه 

تحصیــل هســتی بــاز هــم فکــر کار کــردن و درآمــد زایــی را بــرای 

ــجویی  ــردن در دوران دانش ــی. کار ک ــته باش ــور داش ــدن ام گذران

عــالوه برگذرانــدن امــور تجربــه کاری را بــرای دانشــجو بــه همــراه 

دارد و مهمــر اینکــه دانشــجویان بــا انگیــزه درآمــد زایــی بــه 

ســمت کار دانشــجویی می رونــد.

ــم  ــار و نی ــه چه ــک ب ــوز، نزدی ــم نی ــس ری تای ــزارش ایک ــه گ  ب

میلیــون نفــر از جمعیــت کل کشــور را دانشــجویان دانشــگاههای 

ــز  ــه ج ــجویان ب ــن دانش ــر ای ــا اک ــد. ام ــی دهن ــکیل م ــران تش ای

عــده ای انــدک، از طریــق کمــک هــای خانــواده یــا راههــای دیگــر، 

روزگار دانشــجویی را مــی گذراننــد. دانشــجویان در طــول ســالهای 

ــه  ــی شــوند ک ــده ای مواجــه م ــی عدی ــا مشــکالت مال ــل ب تحصی

ــه ســمت کار دانشــجویی مــی کشــاند. کار  ــان را ب همیــن امــر آن

ــی شــود  ــام م ــرای دانشــگاه انج ــا در دانشــگاه و ب دانشــجویی ی

ــا  ــا مــی توانــد شــامل کارهــای خــارج از دانشــگاه و همــکاری ب ی

موسســات و رشکــت هــا شــود.

کار دانشــجویی در دانشــگاه بــر اســاس مصوبــات و قوانیــن حاکــم 

بــر سیســتم آمــوزش عالــی ایــران در قالــب چارچــوب و مقــررات 

خــاص خــودش بــه دانشــجویان اختصــاص مــی یابــد ضمــن اینکــه 

هــر دانشــجویی هــم حائــز رشایــط کار دانشــجویی نیســت.

در ایــن گــزارش بــه بررســی وضعیــت اشــتغال دانشــجویانی مــی 

کار دانشجویی یا بیگاری ؟
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پردازیــم کــه یــا در دانشــگاه محــل تحصیلشــان کار مــی کننــد یــا 

بــا توســل بــه آگهــی هــای اینرنتــی، بــه دنبــال کاری بــرای تامیــن 

مخــارج دانشــگاه هســتند.

*از رس زدن به خوابگاهها تا نصب برن

ــه  ــل ب ــل، متای ــان تحصی ــه در زم ــجویی ک ــاس دانش ــن اس ــر ای ب

همــکاری بــا دانشــگاه دارد در بخــش هــای مختلــف اعــم از 

ــت  ــا معاون ــی ی ــت بدن ــور تربی ــر مشــاور، اداره ام ــگاه، دف خواب

ــد. ــد کار کن ــی توان ــگاه م ــای دانش ه

ــگاه کار  ــد در امــورات خواب ــال، دانشــجو مــی توان ــوان مث ــه عن ب

ــان تــرم  ــا پای ــا رسپرســتان خوابگاههــا را ت کنــد و همــکاری الزم ب

تحصیلــی در متــام زمینــه هــا داشــته باشــد.

در مرکــز مشــاوره و بهداشــت 

دانشــگاه مــی توانــد بــه توزیع 

ــم و  ــام هــای مشــاور، تنظی پی

بپــردازد و  طراحــی بروشــور 

در اجــرای کارگاههــای مرتبــط 

بــا گــروه مشــاوره و رشکــت 

آموزشــی  هــای  دوره  در 

کنــد. همچنیــن در معاونــت 

ــر نصــب  دانشــجویی عــالوه ب

اقــالم  خریــد  مســئول  بــر، 

ــود. ــی ش ــم م ــات ه جلس

*کار دانشجویی یعنی رضر

دانشــجویان  از  یکــی  امــا 

کار  گفــت:  بــاره  ایــن  در 

دانشــجویی در دانشــگاه نــه 

نــدارد  درآمــدی  هیــچ  تنهــا 

بلکــه از دو جهــت بــه رضر دانشــجو متــام مــی شــود. اول اینکــه 

ــان  ــی پای ــرر یعن ــه از کار دانشــجویی در موعــد مق درآمــد حاصل

مــاه واریــز منــی شــود بلکــه مدتهــا طــول مــی کشــد. دوم اینکــه 

نــه تنهــا وقــت دانشــجو گرفتــه مــی شــود بلکــه بایــد از ســاعات 

درس و کالس خــود بزنــد تــا در ســاعات اعــالم شــده بــا دانشــگاه 

همــکاری کنــد.

*میزان حقوق و ساعات کار دانشجویی چند است؟

بــر اســاس آنچــه کــه بــه عنــوان مصوبه ســازمان امــور دانشــجویان 

در شــهریورماه ســال 92 بــه دانشــگاههای کشــور ابــالغ شــده 

اســت، حداکــر ســاعات کاری بــرای دانشــجویان در مــاه 80 

ــده اســت. ــف ش ــاعت تعری س

ــجویان  ــور دانش ــازمان ام ــین س ــئوالن پیش ــی از مس ــالم یک ــا اع ب

در ســال مذکــور، دانشــجویان متناســب بــا مقطــع تحصیلــی، مــی 

ــوق  ــوان حق ــه عن ــی را ب ــی مبالغ ــاعات کاری خاص ــد در س توانن

ــان،  ــا 600 توم ــن 500 ت ــی بی ــد. دانشــجویان کاردان ــت کنن دریاف

دانشــجویان مقطــع کارشناســی پیوســته و ناپیوســته 700 تــا 900 

تومــان، دانشــجویان کارشناســی ارشــد بیــن 1200 تــا 1700تومــان 

ــر  ــرای ه ــان ب ــزار توم ــه ه ــا س ــن دو ت ــری بی ــجویان دک و دانش

ســاعت کار دانشــجویی دریافــت مــی کننــد کــه البتــه رقــم 

چشــمگیری بــه شــامر منــی آیــد و بــا یــک حســاب رسانگشــتی مــی 

تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه دانشــجوی کاردانــی بــا 80 ســاعت 

کار حــدود 48 هزارتومــان، دانشــجوی کارشناســی مبلغــی حــدود 

72 هــزار تومــان، دانشــجوی کارشناســی ارشــد مبلغــی حــدود 136 

ــاه  ــان در م ــان و دانشــجوی دکــری هــم 240 هــزار توم هزارتوم

دریافــت مــی کنــد.

بــه نظــر مــی رســد خــرج و 

ــا  ــه ب ــجویانی ک ــارج دانش مخ

مــی  روزگار  دانشــجویی  کار 

مبلغــی  از  بیشــر  گذراننــد 

یــک  طــول  در  کــه  اســت 

ــه  ــه ازای ارائ ــگاه ب ــرم دانش ت

خدمــات بــه آنــان پرداخــت 

مــی کنــد.

ویریــن آگهــی هــای جــذب 

اینرنــت در  دانشــجو 

بــا متــام رشایــط ذکــر شــده 

دانشــجویی  کار  در خصــوص 

دانشــجویان  دانشــگاهها،  در 

بــه  مــا  کشــور  کار  جویــای 

ــال کار در مراکــز خــارج از  دنب

دانشــگاه هســتند. بســیاری از 

ــه  ــن زمین ســایت هــا و رشکــت هــای خصوصــی و مســتقل در ای

بیــکار ننشســته انــد و اقــدام بــه راه انــدازی بنگاههــای اســتخدام 

دانشــجویان جویــای کار کــرده انــد.

ــن  ــا بهری ــده ب ــه کنن ــای وسوس ــی ه ــای آگه ــایت ه ــن س در ای

ــی  ــم م ــه چش ــای کار ب ــجویان جوی ــرای دانش ــده آل ب ــط ای رشای

خــورد و آنهــا را تشــویق مــی کنــد بــرای کســب اطالعــات بیشــر 

حداقــل یــک متــاس بگیرنــد یــا رسی بــه موسســه آگهــی دهنــده 

ــد. بزنن

از آنجایــی کــه موسســات متقاضــی همــکاری بــا دانشــجویان مــی 

داننــد از گــروه جامعــه جــوان کشــورمان دارای رشایــط مالــی 

بــرای کارهــای پردرآمــد نیســتند، ســطح انتظــارات کاری شــان 

ــه  ــه طــوری ک ــد ب ــرده ان ــم ک ــوان دانشــجویان تنظی را در حــد ت

ــن رشکــت هــا و  ــه جــذب ای ــای کار بالفاصل هــر دانشــجوی جوی

ــی شــود. موسســات م
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دانشــجویانی کــه بــه دنبــال پیــدا کــردن یــک کار مناســب و راحت 

هســتند تنهــا بــا نوشــنت کار دانشــجویی در نــوار جســتجوگر گــوگل 

بــه ســادگی مــی تواننــد کار مــورد نظــر خــود را کــه البتــه بــا رشــته 

ــن قبیــل ســایت هــا  ــد. ای ــدا کنن تحصیلــی شــان تناســب دارد، پی

آگهــی هــای خــود را روزانــه بــه روزرســانی مــی کننــد امــا چنــد 

نکتــه هــم در ایــن زمینــه وجــود دارد کــه در ادامــه بــه آن اشــاره 

مــی شــود.

*حقوق های یک میلیون تومانی در انتظار دانشجویان

خربنــگار مــا بــه عنــوان یــک دانشــجو بــه چنــد آگهــی درج شــده 

در ســایت هــا بــرای کار دانشــجویی متــاس گرفــت کــه در ادامــه 

بــه ایــن مکاملــات اشــاره مــی شــود.

بعــد از متــاس بــا یــک موسســه اقتصــادی و بازرگانــی و صحبــت 

بــا مشــاور آن مشــخص شــد کــه بــرای دانشــجوی شــاغل مــد نظــر 

ماهانــه یــک میلیــون تومــان در نظــر گرفتــه انــد.

یــک موسســه در مشــهد بــه تعــدادی دانشــجو و پرســتار و مامــا 

ــن موسســه، اعــالم  ــا ای ــه بعــد از متــاس ب ــاز دارد ک در مشــهد نی

شــد: چــون افــراد دانشــجو فاقــد مــدرک تحصیلــی هســتند و منــی 

تواننــد مدرکــی ارائــه دهنــد، ســاعات کاری تنهــا ســه ســاعت در 

روز و بــه ازای هــر ســاعت مبلــغ هشــت هــزار تومــان پرداخــت 

مــی شــود امــا در مــاه هــای بعــدی، بیــن پنــج تــا شــش هزارتومــان 

بــه رقــم قبلــی اضافــه مــی شــود.

همچنیــن یــک کافــی شــاپ در کــرج بــه دانشــجوی دخــر و پــرس 

بــرای کار نیازمنــد اســت کــه بعــد از متــاس، مســئول کافــی شــاپ 

گفــت: ســاعت کار از 4 تــا 11 بعــد از ظهــر اســت و در واقــع ایــن 

ــن  ــی بی ــن رقم ــد بنابرای ــی آی ــه حســاب م ــت ب ــه وق ــغله نیم ش

ــای کار در نظــر  ــرای دانشــجویان جوی ــان ب ــا 600 هزارتوم 500 ت

گرفتــه شــده اســت.

بــر اســاس ایــن گــزارش، میــزان حقوقــی کــه دانشــجویان در خــارج 

ــه  ــد در مقایس ــی کنن ــه کســب م ــد ماهان ــی توانن ــگاه م از دانش

بــا حقوقــی کــه دانشــگاه محــل تحصیلشــان بــه عنــوان کار 

ــر اســت. ــده ت ــع کنن ــد، قان ــی کنن دانشــجویی پرداخــت م

بــه نظــر مــی رســد، کار دانشــجویی در دانشــگاه بــا رشایطــی کــه 

قوانیــن ایجــاب مــی کننــد چنــدان هــم نفــع دانشــجویان نیســت و 

بــه گفتــه خودشــان مراکــز و موسســات خــارج از دانشــگاه، بیشــر 

بــه فکــر کســب درآمــد ایــن دانشــجویان هســتند.

ــل  ــول دوران تحصی ــد در ط ــب درآم ــد کس ــه امی ــجویان ب دانش

حــارض هســتند رسکار برونــد و بخشــی از وقــت درس و مطالعــه 

ــم  ــی ه ــد کاف ــی درآم ــه حت ــد ک ــی گذارن ــرای کاری م ــان را ب ش

ــدارد. ــال ن ــه دنب برایشــان ب

ــکار  ــم بی ــورمان ه ــگان کش ــش آموخت ــه دان ــی ک ــه از آنجای البت

ــد  ــی دهن ــح م ــل ترجی ــجویان در دوران تحصی ــد، دانش ــده ان مان

ــش  ــد از دان ــا بع ــد ت ــه کنن ــک موسس ــذب ی ــود را ج ــر خ زودت

ــدارد،  ــی ن ــا کار ارتباط ــان ب ــته ش ــر رش ــی اگ ــم حت ــی ه آموختگ

ــند. ــکار نباش ــل بی حداق
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1- ماموگرافی دیجیتالی سه بعدی)توموسنتز()2(

یــک روش جدیــد بــرای تصویــر بــرداری از پســتان هســت. در ایــن 

روش از چنــد زاویــه مختلــف از پســتان تصویربــرداری مــی شــود. 

ــری از  ــه تصاوی ــرد, مجموع ــر منف ــه تصوی ــای ی ــه ج ــه ب در نتیج

ــد و در  ــی آی ــه دســت م ــف پســتان ب ــای مختل ســطح مقطــع ه

کامپیوتــر مــی تــوان ایــن تصاویــر را بــا ســازی کرد.ایــن تکنیــک بــا 

رفــع مشــکل روی هــم افتــادن ســاختار هــای پســتان کــه ممکــن 

اســت ســبب مخفــی شــدن ضایعــات مــی شــود,امکان تشــخیص 

ضایعــات رسطانــی را افزایــش دهد.ایــن شــیوه در عیــن حــال  

ــد. ــش ده ــت کاذب )false positive( را کاه ــج مثب ــامل نتای اخت

*مقدمه)1(

ماموگرافــی بــه منظــور کمــک بــه تشــخیص رسطــان پســتان اســت. 

رسطــان پســتان دومیــن عامــل رسطانــی هســت کــه باعث مــرگ در 

میــان زنــان مــی شــود. ماموگرافــی غربالگــری در زنــان بــدون هیــچ 

ــخیص  ــرای تش ــی ب ــوان راه ــه عن ــتان ب ــان پس ــانه ای از رسط نش

ــد  ــه اســت. ماموگرافــی  مــی توان رسطــان پســتان در مراحــل اولی

رسطــان پســتان خیلــی کوچــک را درمرحلــه اولیــه تشــخیص دهــد.

*بحث

انواع ماموگرافی:

1(ماموگرافی سه بعدی

2(ماموگرافی لیزری

3(اسریوسکوپی

MRI4(ماموگرافی با

5(گزروماموگرافی

انواع ماموگرافی
Subject: types of mammography

نویسنده: سمیرا هاشم بگلو- دانشجوی کارشناسی پیوسته رادیولوژی 
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 2- ماموگرافی لیزری 

ــرای  ــدی ب ــکن,   روش جدی ــی اس ــی ت ــزر و س ــتفاده از لی ــا اس ب

ــده  ــه ش ــعهX  ارای ــتفاده اش ــدون اس ــینه ب ــرداری از س ــر ب تصوی

ــخیصی را  ــد واررزش تش ــم کن ــی را ک ــه بیوپس ــاز ب ــه نی ــت ک اس

بــاال مــی برد.ایــن روش شــبیه ســی تــی اســکن بــا اشــعه Xاســت 

ولــی  لیزرجــای اشــعه X را گرفتــه اســت. لیــزر بــا فرکانســی تولیــد 

مــی شــود کــه بــا  رضیــب جــذب اکســی ودی اکســی هموگلوبیــن 

مطابقــت دارد. بیامریکــی از پســتان هایــش را در محفظــه اســکن 

قــرار مــی دهــد طــوری کــه کامــال معلــق  مبانــد و بــا هیــچ 

قســمتی از سیســتم در متــاس نباشــد.با تابــش لیــزر و انــدازه گیــری 

رضایــب جــذب بافتــی ,تصویــر ســه بعــدی بــه دســت مــی ایــد کــه 

بــه راحتــی مــی تــوان مثبــت و منفــی بــودن تســت را از روی ان 

ــرش  ــزری ب ــام ماموگرافــی لی ــن سیســتم تحــت ن تشــخیص داد. ای

ــری )CCTLM( عرضــه شــده اســت. ــگاری کامپیوت ن

3- دیجیتال ماموگرافی اسریوسکوپی)3(

هــا روش  پســتان  از  بعــدی  ســه  تصویربــرداری  شــاید  روش 

ــاوری  ــد,این فن ــتان باش ــان پس ــخیص رسط ــرای تش ــری ب ــق ت دقی

ــری  ــن برت ــی نامند.اولی ــکوپی م ــی اسریوس ــال ماموگراف را دیجیت

ــرداری از  ــای تصویرب ــر روش ه ــا دیگ ــه ب ــک در مقایس ــن تکنی ای

بافــت پســتان هــا, کشــف تــوده هایــی اســت کــه در ماموگرافــی 

ــا اصطالحــا missed مــی شــوند.  اســتاندارد و معمــول حــذف وی

برخــی از تــوده هــا حــذف شــده ,خــوش خیــم هســتند امــا برخــی 

ــه موقــع و دقیــق ان هــا  دیگــر رسطــان زا هســتندکه تشــخیص ب

ــال  ــی دیجیت ــر ماموگراف ــت دیگ ــادی دارد.مزی ــیار زی ــت بس اهمی

ــت. ــم اس ــای بدخی ــیون ه ــف کلسیفیکاس اسریوسکوپی,کش

ــه  ــع ب ــای مقط ــینه را در من ــم س ــام حج ــر مت ــاوری تصوی ــن فن ای

مقطــع را در اختیــار پزشــک مــی گــذارد و از انجــا کــه متــام عمــق 

ــخیص  ــایانی در تش ــک ش ــذاردو کم ــی گ ــش م ــه منای ــت را ب باف

ــوده  ــن روش رویــت ت ــد در ضمــن ای ــه پزشــک مــی کن رسطــان ب

ــط  ــانی توس ــم پوش ــت ه ــه عل ــای دیگرب ــه در روش ه ــی ک های

ــی  ــر م ــکان پذی ــتند را ام ــت نیس ــل روی ــینه قاب ــال س ــت نرم باف

ســازد.

)4(MRI 4- ماموگرافی با

تصویــر بــرداری بــا تشــدید مغناطیســی)MRI(با ایجــاد یــک 

ــد.  ــی کن ــاد م ــدن ایج ــری از ب ــوی مغناطیســی تصاوی حــوزه ی ق

ــز  ــکم روی می ــه ش ــد ب ــتان,بیامر بای ــام MRI پس ــگام انج در هن

اســکن بخوابد.ممکــن اســت از تزریــق مــاده حاجــب بــه جریــان 

خــون اســتفاده شــود. مــاده حاجــب شــبکه رگ هــای پســتان و بــه 

خصــوص تشــکیل رگ هــای خونــی غیــر طبیعــی را کــه مشــخصه 

ــوان در  رسطــان اســت ,نشــان مــی دهد.هــر دو پســتان را مــی ت

ــرداری کــرد. ــر ب ــار, تصوی یــک ب

MRI ترکیــب بافــت نــرم ومحتــوای مایــع ان را نشــان مــی دهــد 

وبنابرایــن مــی توانــد تومــور هــا را بــه خوبــی شناســایی کنــد امــا 

ــن  ــان دهد.بنابرای ــیم را نش ــوب کلس ــای رس ــل ه ــد مح ــی توان من

MRIدر ترکیــب بــا ماموگرافــی و ســونوگرافی  

مــی توانــد بــه شناســایی تــوده هــای پســتانی در 

زنانــی کــه ایمپلنــت ســیلیکونی کار گذاشــته انــد 

, شناســایی عــود رسطــان پــس از شــیمی درمانــی 

و بررســی پســتان هایــی بــا بافــت مراکــم در 

ماموگرافــی هایــی کــه نتیجــه قطعــی بــه دســت 

نــداده اند,مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.MRI هــم 

چنیــن ممکــن اســت بــرای بررســی زنانــی کــه در 

معــرض خطــر بــاالی رسطــان پســتان هســتند ,بــه 

ــر  ــروه پ ــه در گ ــی ک ــا در زنان ــی رود . ام کار م

 MRI , خطــر بــرای رسطــان پســتان قــرار ندارنــد

توصیــه منــی شــود. MRI نیــز ماننــد ماموگرافــی 

ــوده  ــک ت ــان ی ــد می ــی توان ــی من ــور قطع ــه ط ب

ــذارد,  ــرق بگ ــم ف ــوش خی ــت خ ــی وکیس رسطان

بنابرایــن ممکــن اســت بــه اشــتباه در محلــی 

از پســتان وجــود رسطــان را تشــخیص دهــد کــه 

اصطاحــا بــه ان نتیجــه مثبــت کاذب مــی گوینــد.

 

5- گزرو ماموگرافی

ایــن تکنیــک مشــابه ماموگرافــی معمولــی اســت 

امــا تصویــر ان بــه جــای فیلــم شــفاف فیلــم 

ــت مــی  ــت ثب ــر روی صفحــات گرافی ــی ب معمول

شــود. ایــن روش قــادر اســت تنهــا بــا یــک تابــش 

یــک نوبــت اشــعه , جزییــات بافــت نــرم  ســینه 

دیــواره قفســه ســینه را از نظــر متاســتاز , نواحــی 

محیطــی ســینه و ناحیــه زیــر بغــل نشــان دهــد 

. جزییــات کامــل پســتان و بافــت هــای نــرم  

قفســه ســینه  را مــی تــوان بــا یــک نوبــت پرتــو 

افکنــی ثبــت کــرد.
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*نتیجه گیری

بــا وجــود مشــکالتی کــه ماموگرافــی در تشــخیص درســت رسطــان 

پســتان دارد, هنــوز بهریــن ابــزار بــرای تشــخیص ســزطان پســتان 

در مراحــل اولیــه ان اســت .کیفیــت ماموگرافــی هایــی کــه امــروز 

گرفتــه مــی شــوند , بــه طــور قابــل توجهــی بهبــود پیــدا کــرده انــد 

و میــزان اشــعه ای بــرای گرفــنت ان هــا  بــه کار مــی رود کاهــش 

یافتــه اســت . انجــام ماموگرافــی هــای منظــم از زنــان, توانســته از 

مــرگ هــای ناشــی از  رسطــان هــای پســتان  در بســیاری از کشــور 

هــا بکاهــد.
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شرح رادیولوژیک درباره اولین مورد ابتال در جهان به پنومونی ناشی 
از الودگی به ویروس )H10N8 انفوالنزای مرغی انسانی( 

   Radiological description about the globally first case of human infected avian influenza virus
induced pneumonia (H10N8(

نویسنه: پریسا حسن اوغلی - دانشجوی کارشناسی پیوسته رادیولوژی   

)1(*مقدمه

ــوردی در  ــزارش م ــن گ ــه اولی ــن مقال ــده در ای ــزارش ش ــده گ پرون

مــورد توصیــف رادیولوژیکــی پنومونــی مربــوط بــه ویــروس 

انفوالنــزای مرغــی انســان در یکــی از بیامرســتان هــای پکــن اســت.

ــاری  ــاد مج ــت ح ــک عفون ــانی ی ــه انس ــال ب ــی مبت ــوالی مرغ انف

تنفســی مــی باشــد.بیامر ســابقه اپیدمیولوژیــک متــاس بــا پــرورش 

دهنــده هــای زنــده را نشــان داد و دوره انکوباســیون 4روز طــول 

کشــید.وضعیت بالینــی با تب,رسفه,درد قفســه ســینه و هیپوکســی 

ــا وضعیــت  ــه هــا را ناســازگار ب مشــخص شد.ســی تــی اســکن ری

نرمــال نشــان داد کــه بعــدا توســط معاینــات علمــی مــوارد دیــده 

شــده در ســی تــی اســکن تاییــد شــد و بــه ایــن صــورت بیــامری 

تشــخیص داده شــد.

 

*معرفی مورد گزارش شده )2(

 یــک خانــم 73 ســاله بــا عالیــم  رسفــه هــای خلــط اور, درد 

ــی  ــت بدن ــد از فعالی ــش بع ــدن تنفس ــاه ش ــینه و کوت ــه س قفس

ــه درد  ــه تــب و ن ــه بیامرســتان مراجعــه کــرد.از نظــر بالینی,اون ب

معــده نــه اســهال ونــه تکــرر دفــع ادرار داشــت. بعــد دو روز او 

ــن تــب نشــان داد  ــا رسمــا خوردگــی و همچن عالیمــی مخالــف ب

و فــردای ان روز در بیامرســتان بســری شــد.پرونده پزشــکی بیــامر 

ــامری  ــاال و بی ــون ب ــار خ ــابقه فش ــامر دارای س ــه بی ــان داد ک نش

کرونــری قلــب مــی باشــد و بیــامر یکســال قبــل بــه خاطرتومــوری 

ــردن  ــن ب ــرای از بی کــه در تیمــوس داشــت یــک عمــل جراحــی ب

H10N8
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ســلول هــای نئوپالســم انجــام داده اســت کــه پــس از انجــام عمــل 

ــد.  ــرل کردن ــم راکن ــق دارو عالئ ــا تزری جراحــی ب

*معاینات بالینی اولیه

ــروز داده  ــد روز ب ــی چن ــامر در ط ــه بی ــی ک ــه عالیم ــه ب ــا توج ب

ــرسی  ــود یک ــی نب ــم رسماخوردگ ــد عالی ــم هامنن ــن عالی ــود و ای ب

ــب  ــان ت ــم چن ــامر ه ــان داد بی ــه نش ــد ک ــام دادن ــات انج ازمایش

ــش  ــن افزای ــید کرب ــار دی اس ــش, فش ــیژن کاه ــار اکس دارد و فش

ــرای  ــامر را ب ــری  , بی ــداز بس ــکان 4 روز بع ــس پزش ــی یابد.پ م

انجــام ســی تــی اســکن فرســتادند کــه نتایــج جالبــی از ایــن تصویــر 

ــد. ــرداری گرفتن ب

*تشخیص از طریق سی تی اسکن قفسه سینه)3(

ــای  ــوب ه ــن ل ــا و ادم  بی ــه ه ــودن ری ــدر ب ــکن ک ــی اس ــی ت س

ریــوی را نشــان داده بــودو در تصاویــر ســی تــی اســکن  جراحــت 

هــا بــه صــورت برجســته در قســمت هــای میانــی و تحتانــی هــر 

دو ریــه راســت و چــپ پخــش شــده بودنــد و قســمت فوقانــی در 

هــر دو ریــه از رشایــط متعادلــی برخــوردار بودنــد و هــم چنیــن 

در تصاویــر ســطح ریــه هــا صــاف و یــک دســت نبــوده و پوســته 

ــه طــور  ــی اســکن ب ــه عــالوه ســی ت ــده مــی شــدند ب پوســته دی

واضــح اتســاع برونــش هــا و ضخیــم شــدن ســپتوم بیــن لــوب هــا 

ــوح  ــه وض ــن ب ــم چنی ــا و ه ــکاف ه ــل ش ــرات داخ ــر تغیی و دیگ

ضخیــم شــدن پــرده جنــب ریــه راســت را نیــز منایــان ســاخت.بعد 

از دو روز تصاویــر نشــان دادنــد کــه ضایعــات در حــال پیرشفــت 

هســتند و نشــان دهنــده پنومونــی شــدید مــی باشــند و هــر چــه 

رسیعــر بایــد درمــان شــوند. 

*نتیجه گیری)4(

ــطح  ــدورت س ــوالر B:ک ــر لوب ــه این ــع در ناحی ــدن مای ــع ش :جم

Aــورت ــوس ائ ــی ق ــپ در نزدیک ــه چ ــی ری ــوب فوقان ل

:پوســته پوســته C و پشــت ریــه ,اتســاع برونشــی در لــوب فوقانــی 

ریــه چــپ و ضخیــم شــدن ســپتوم بیــن لــوب هــا

ــدن  ــم ش ــت و ضخی ــه راس ــی ری ــوب میان ــودن ل ــدر ب ــدن و ک ش

ــپ  ــه چ ــی ری ــوب فوقان ــی, ل ــل لوب ــپتوم داخ س

:تصویــر کرونــال بــه طــور واضحFتجمــع مایــع در زیــر ریــه چــپ 

D: کــدر بــودن لــوب میانــی ریــه راســت E:

:تصویــر کرونــال کــدر بــودن لــوب میانــی ریــه راســتGپرده 

ــد.  ــی ده ــان م ــت را نش ــه راس ــده ری ــم ش ــب ضخی جن

تصویــر ســاجیتال کــدر بــودن لــوب میانــی ریــه راســت و تجمــع 

مایــع در داخــل لــوب هــا:Hرا نشــان مــی دهــد. 

را نشان می دهد.
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مشکالت در ارزیابی سونوگرافی ناهنجاری های تیروئید
Pitfalls in sonographic evaluation of thyroid abnormalities

نویسنده: زهرا اسدیان - دانشجوی کارشناسی پیوسته رادیولوژی   

*مقدمه)1(

ســونوگرافی مهــم تریــن ابــزار تصویربــرداری در تشــخیص بیــامری 

تیروئیــد اســت. ارزیابــی نــدول هــای تیروئیــد نشــان دهنــده 

اســتفاده از آن اســت. اگــر چــه پیرشفــت هــای اخیــر در تکنولــوژی 

اســت،  داده  افزایــش  را  رنــگ  حساســیت  دوپلکســونوگرافی 

ســونوگرافی برخــی ضایعــات خــوش خیــم و بدخیــم و همچنیــن 

ــوز امــکان  ــر فعــال هن فعالیــت ترشــح هورمــون و گــره هــای غی

پذیــر نیســت. تفســیر تشــخیصی از یافتــه هــای اولراســونوگرافی 

ــه  ــامر، معاین ــه بی ــه تاریخچ ــت ک ــر اس ــکان پذی ــی ام ــا زمان تنه

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــگاهی م ــی آزمایش ــی و ارزیاب فیزیک

از  اســتفاده  پاراتیروئیــد،  تیروئیــد و  موقعیــت ســطحی غــده 

ســونوگرافی را بــه عنــوان یــک روش تشــخیصی تصویربــرداری 

ــد. ــی کن ــهیل م تس

اندازه و مورفولوژی غدد می تواند به راحتی تعریف شود.



X-Ray Times / 1396 46    سال اول     شماره اول     آبان

*کالبدشناسی تیروئید)2(

ایــن غــده جــزء بزرگریــن غــدد اندوکریــن بــوده کــه از دو بخــش 

تشــکیل شــده اســت. وزن آن حــدود بیســت و پنــج گــرم بــوده و 

ــدازه آن در دوران  ــه ان ــت، البت ــر اس ــا بزرگ ــدازه آن در خانم ه ان

ــد. در قســمت مرکــزی دارای  قاعدگــی و حاملگــی افزایــش می یاب

ایســموس )تنگــه( بــوده کــه ســبب اتصــال دو لــوب تیروئیــدی بــه 

ــه  ــم ب ــومی ه ــوب س ــی ل ــت گاه ــن اس ــردد. ممک ــر می گ یکدیگ

شــکل هرمــی از ایســتموس یــا دو لــوب اصلــی دیگــر بیــرون بزنــد.

ــد  ــت تیروئی ــس باف ــی از جن ــای کوچک ــوارد توده ه ــی م در بعض

در اطــراف غــده مشــاهده می شــود کــه بــه غــده اصلــی اتصالــی 

ــناخته  ــدی ش ــی( تیروئی ــوری )فرع ــدد اکسس ــام غ ــا ن ــد و ب ندارن

می شــوند.

ــا فولیکــول  واحدهــای تشــکیل دهنــده غــده تیروئیــد آســینوس ی

ــدی را  ــای کلوئی ــا پروتئین ه ــزی آن م ــمت مرک ــه در قس ــوده ک ب

داریــم کــه خــود بــه عنــوان انبــاری بــه منظــور ذخیــره هورمــون 

تیروئیــد مــی  باشــد و دارای چهــار عملکــرد اصلــی می باشــند: 

جــذب و انتقــال یــد، ســاخت و ترشــح تیروگلوبیــن، اتصــال یــد بــه 

تیروگلوبیــن بــه منظــور ســاخت هورمــون  هــای تیروئیــدی و ترشــح 

هورمــون تیروئیــد بــه دســتگاه گــردش خــون.

*سونوگرافی تیروئید)3(

ســونوگرافی تیروئیــد بســیار رایــج اســت در حالیکــه ممکــن اســت 

مشــکالتی کــه در آن ســاختارهای طبیعــی یــا آســیب شــناختی در 

انــدام هــای مجــاور بــرای گــره هــای تیروئیــد اشــتباه گرفتــه مــی 

ــای  ــونوگرافی ه ــدد در س ــای متع ــزارش ه ــود. گ ــاد ش ــود، ایج ش

مختلــف نــدول را در طبقــه بنــدی ضایعــات بــه دســته هــای 

ــدازه و  ــه ان ــد. در حالیک ــی کن ــیم م ــم تقس ــم و بدخی ــوش خی خ

تعــداد نــدول هــا قابــل اعتــامد نیســتند، گــزارش شــده اســت کــه 

اکســیژنیت، میکروکالسیفاســاری، شــکل و ترکیــب جــز دســته بنــدی 

نــدول هــای تیروئیــد خــوش خیــم هســتند. همچنیــن دســتورالعمل 

ــرای مشــخص شــدن آسپیراســیون دقیــق ســوزن  هــای اجامعــی ب

مشــخص شــده اســت. مشــکالت در ارزیابــی نــدول هــای تیروئیــد 

ــد کارســینوم هــای  ــی هــای غیرطبیعــی مانن ــده ویژگ نشــان دهن

پاپیلــر کیســت مــی باشــند. در نهایــت، چــون اولراســوند معمــوال 

ــد از  ــد بع ــه کارســینوم تیروئی ــال ب ــامران مبت ــر بی ــرای نظــارت ب ب

تیروئیــد بــرداری اســتفاده مــی شــود، بایــد بــا تشــخیص اولراســوند 

عــود آن بیــامری آشــنا باشــد.

 

*بیامری های تیروئید)4(

ــال رخ  ــت بزرگس ــت و در 50% از جمعی ــج اس ــد رای ــدول تیروئی ن
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مــی شــود. تفســیر تشــخیصی از یافتــه هــای اولراســونوگرافی تنهــا 

زمانــی امــکان پذیــر اســت کــه تاریخچــه بیــامر، معاینــه فیزیکــی 

و ارزیابــی آزمایشــگاهی مــورد توجــه قــرار گیرد.موقعیــت ســطحی 

غــده تیروئیــد و پاراتیروئیــد، اســتفاده از ســونوگرافی را بــه عنــوان 

یــک روش تشــخیصی تصویربــرداری تســهیل مــی کنــد.
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مــی دهــد؛ بــا ایــن حــال، کمــر از 7% از گــره هــای تیروئیــد بدخیم 

ــی  ــرای ارزیاب ــوال ب ــاال معم ــوح ب ــا وض ــونوگرافی ب ــت. اولراس اس

غــده تیروئیــد مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد، امــا اغلــب بــه دلیــل 

ــره هــای  ــم را از گ ــه خــوش خی ــی ک عــدم شناســایی ویژگــی های

بدخیــم تشــخیص مــی دهنــد، غلــط اســت.

ــورد  ــده در م ــاالت متح ــای ای ــه ه ــن یافت ــخص تری ــی از مش یک

ــه ســازه  ــی ب ــی و تهاجــم محل ــم اســت. لنفادنوپات ــد بدخی تیروئی

ــای  ــی ه ــی از بدخیم ــیار خاص ــای بس ــی ه ــاور ویژگ ــای مج ه

تیروئیــد هســتند امــا کمــر دیــده مــی شــوند. رشــد تعــداد، 

انــدازه و فاصلــه گــره هــا از ویژگــی هــای غــر اختصاصــی 

ــه  ــر ب ــت منج ــن اس ــه ممک ــرک ک ــیر مش ــالالت تفس ــت. اخت اس

عــدم شــناخت بدخیمــی شــوند شــامل اشــتباهاتی در متاســتازهای 

کیســتیک یــا کلســیفیه بــرای گــره هــا در یــک تیروئیــد چندتایــی، 

کارســینوم نفــوذی و کارســینوما مولتــی فــوکال بــرای بیــامری 

خــوش خیــم، و عــدم تشــخیص میکروکلسیفیکاســیون در رسطــان 

ــود. ــی ش ــد م ــر تیروئی پاپیل

 

*نتیجه گیری)5(

ــاال بــه واســطه موقعیــت ســطحی  ــا فرکانــس ب اولراســونوگرافی ب

ــد  ــد و پاراتیروئی ــرداری از غــده تیروئی ــرای تصویرب آن در گــردن ب

مناســب اســت. اولراســونوگرافی تیروئیــد اغلــب در ارزیابــی گــره 

انفــرادی اســتفاده مــی شــود.معموال بــرای ارزیابــی و تنظیــم 

ناهنجاریهــای پاراتیروئیــد در بیــامران مبتــال بــه هیپرکلســمی انجام 
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شعرگرافی
نویسنده:  سارا حاجی سلمانی کارشناس رادیولوژی   

سخن پایانی 

کاری کــه منـــاد اعـتبـــار اســـت       کار و هــر تـــو پرتــوکار اســت

قلبــی اســت در او چـــو نــور روشــن          هــر چنــد کــه در اتــاق تــار  اســت

بــرده اســت قمـــار ایـــن جهــــان را          دلبســته هـــر کــه پرتـــو کار اســت

صــــدق و شـرف و صفــــا و پـاکی             در حیطـــه کارشــــان شعار است

درمــان نــــه ولی هـــدایتـــــش را                  این قشــــر عزیـز عهــده دار است

بــه بــه کــه چنیــــــن مقــام و عــزت            از تـابــــش لطــــف کــردگار اســت

اســت استـــوار  عکــس  برپایــه  پزشــکی       هــر  درســت  تشــخیص 

رسمــایه بــــــــدان و ارزش اش دان             عکسی که ز او به یادگــــــار است

بر بیــش ُســــرایی ام چه حاجــت؟            چیــزی که به واقـــع آشکـار است


