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من اصل وجود نشريات دانشجويى و افزايش آن را تا هر مقدارى كه 
ممكن و مناسـب باشد، تأييد مى  كنم؛ خيلى خوب است. اما نشريات 
شما بايد هدايت  كننده باشند. ببينيد از لحاظ هدايت - هدايت فكرى و 
دينى و احياناً هدايت سياسى جوانان - كجاها كمبود هست، در رفع 

آن كمبود بكوشيد.

گاهنامه علمى، پژوهشى، فرهنگى پرتو
نشريه اختصاصى دانشجويان راديولوژى مشهد

صاحب امتياز: بسيج دانشجويى دانشكده پيراپزشكى مشهد
شماره مجوز: 420 / ك / ش -  1391/4/22

تيراژ: 1000 نسخه / توزيع در سراسر كشور
مدير مسئول: مهدى صبرى
سر دبير: سيد ميالد موسوى

دبيران علمى: پريسا السادات حائرى، اميد خيرخواه، وحيد شهيدى
دبير فرهنگى:  فاطمه صفى پور

دبيران اجرايى: ابوالقاسم اردكانيان، محمد دانش دوست
هيئـت مترجمين: الهام قنبرى، ســحر غالمحســينى مقدم، گلناز جوهرى  

تيمورى، شادى عباس آبادى
هيئت تحريريه: مهدى صبرى، سيد ميالد موسوى، پريسا السادت حائرى، 
مهدى امانتى، شادى عباس آبادى، اميد خيرخواه، ابوالقاسم اردكانيان، فاطمه 
صفى پور، الهام قنبرى، حميد افتخارى، سعيد ظريف قاسميان، محسن اكبرى، سيد 
ياســين داورى، آرزو مهرابى، سجاد انصارى پور، مجيد باادب، مصطفى وجيهه منظر، حمزه 

صوفى، محمد دانش دوست، وحيد شهيدى
همكاران ما در اين شماره: 

اساتيد گرامى: دكتر مهدى مومن نژاد، دكتر قربان صفائيان، دكتر هدى زارع، مهندس محمود 
زاهدى، استاد علياكبر فتحعلى زاده، مهندس اميرحسين ضيايى مشهدى

و تشـكر ويژه از همكاران ما در اين شـماره: فهيمه فالح، فاطمه محبى، آرزو ســليمى، نگار 
باسطى، زهرا مومنى، سهيال سيامى

صفحه آرا: حامد امامى
مدير مالى: سيد ياسين داورى
روابط عمومى: على خداداد

با تشكر فراوان از: 
دكتر عباس عظيمى (رئيس دانشكده پيراپزشكى) 

كارشناسان گرامى بخش بيمارستان آقايان: هاشم زاده (بيمارستان شريعتى) احمدى (بيمارستان 
قائم) ، مهندس حسينى و سبحانى (بيمارستان امام رضا) ، قائمى (بيمارستان اميد) 

و مربيان محترم بخش آموزش: خانم ها سعادت مهر، رستگار مقدم، ايزانلو
مشتاقانه پذيراى پيشنهادات و انتقادات شما هستيم

ray. mums@gmail. com :پست الكترونيكى
Ray-mums. blogfa. com :و ب گاه نشريه پرتو

سامانه پيام كوتاه: 9301566378
آدرس دفتر نشريه: مشهد مقدس، ميدان فلسطين، ابتداى بلوار فلسطين، دانشكده پيراپزشكى، 

دفتر بسيج دانشجويى
تلفن: 7610111-0511 (داخلى 205) 

الهى! اگر خامم، پخته ام كن، و اگر پخته ام، سوخته ام كن. 
الهى! مكش اين چراغ افروخته را، و مسوزان اين دل سوخته را، و َمَدر اين پرده دوخته را، و مران اين بنده آموخته را. 
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فهرست

صداي همهمه مي آيد. 
و من مخاطب تنهاي بادهاي جهانم . 

و رودهاي جهان رمز پاك محو شدن را 
به من مي آموزند،  

و من مفسر گنجشك هاي دره گنگم 
وگوشواره عرفان نشان تبت را 

براي گوش بي آذين دختران بنارس 
كنار جاده « سرنات» شرح داده ام . 

   به دوش من بگذار اي سرود صبح «ودا» ها 
       تمام وزن طراوت را 

         كه من 
            دچار گرمي گفتارم .
                مسافر- سهراب سپهرى

 بيمارى پوكى استخوان/  صفحه صفحه 1010
 شگفتى هاى طبيعت/  صفحهصفحه1414

 اثرات مفيد دوزهاى پايين اشعه/ صفحهصفحه1616
 سالح هاى هسته اى،ترياژ مصدومين هسته اى/  صفحهصفحه1717

 MRI  در بيمارى MS/ صفحهصفحه2020
 FMRI/ صفحهصفحه2525

 عالمت هاى رمزى بدن خود را بشناسيد/ صفحهصفحه2828
 معرفى رشته  كارشناسى ارشد راديوبيولوژى/ صفحهصفحه3030

 سنجش تراكم استخوان/ صفحهصفحه3232
 هويت ما،شاهنامه ما/ صفحهصفحه3535

 خبرگزارى پرتو/ صفحهصفحه4242
 مصاحبه/ صفحهصفحه5454
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يا َمْن ِذْكُرُه َشَرٌف لِلّذاِكريَن، َو يا َمْن ُشْكُرُه َفْوٌز لِلّشاِكريَن، 
ٍد َوالِِه،  ــلِّ َعلى  ُمَحمَّ ــا َمْن طاَعُتُه نَجاٌة لِلُْمطيعيَن، َص َو ي
َواْشَغْل ُقلُوبَنا بِِذْكِرَك َعْن ُكلِّ ِذْكٍر، َواَلِْسَنَتنا بُِشْكِرَك َعْن 

ُكلِّ ُشْكٍر، َو َجوارَِحنا بِطاَعتَِك َعْن ُكلِّ طاَعٍة

بعد از سالم
به نام آنكه غريب است و قريب

مهرماه كه مى شود ياد ايام و روز و روزگار شيرين مدرسه 
مى افتم. نمى دانم تويى كه اين يادداشت را مى خوانى ترم 

چند هستى؟! چقدر دانشگاه را دوست دارى!
ــى كلى ذوق زده اى! البته  ولى مطمئنم اگر ترم اولى باش
ميزان ذوق زدگيت نسبت مستقيمى با رشته اى كه قبول 

شدى و جايى كه قبول شدى دارد!
اميدوارم اين شور و شوق را تا پايان تحصيلت حفظ كنى!

ــكده اى ها،  ــه همه هم دانش ــى جديد را ب ــال تحصيل س
ــجويان راديولوژى (بويژه ورودى هاى90) و دوستان  دانش

خوب و فعال نشريه نيز تبريك ميگم. 
و اما پرتو... 

ــود و كاش قلمم گوياى  ــم گوياى حرف دلم ب كاش زبان
هدفم بود. 

چرايى موجوديت پرتو، سوالى كه ابتدا بايد جواب آن را به 
خودم مى دادم. 

ــتان  از قضا همين چند وقت پيش بود كه عده اى از دوس
بنا را گذاشتند به استهزاى اين نشريه، خواستم بگويم اين 
نشريه چند صفحه اى كه سياه وسفيد هم چاپ مى شود، 
توفيق دارد به جزوه ى حجيم و ده رنگتان. خواستم بهشان 
ــان  بگويم كه در بهترين حالت آنها با جزوه خوش خطش
يك بيست ميگيرند يا چندتايى مهر صد آفرين ولى اين 

نشريه تنها ارمغانش براى ما مرگ زمان است، زمانى كه 
مى توانستيم كپى جزوه ها را بخوانيم ولى وقت نكرديم. 

ــان بگويم آن ها با پول تو جيبشان كاغذ  ــتم بهش خواس
پاپكو مى خرند ولى ما اين نشريه را چاپ مى كنيم. ولى 

نگفتم. 
تامل كه كردم ديدم مشكل از آن ها نبود، مشكل از سيستم 
آدم ساز اين روزهاست. بعضى افرادى كه اين روزها وارد 
دانشگاه مى شوند ميدان ديدشان وسعت كمترى دارد. آن 
ها كه نديدند يك نشريه دانشجويى چگونه مى تواند يك 
ــجو كند. آن ها فكر مى كنند ما بيكار  دانش آموز را دانش

هستيم كه اين نشريه را چاپ مى كنيم. 
ــه مى گفت: وجود همين  ــتان ك اما به قول يكى از دوس
نشريه ناقص هم براى خودش نعمتى است. حداقل يادمان 

مى ماند نشريه ى دانشجويى وجود دارد. 
چرايى موجوديت پرتو براى من مشخص است. 

ما براى اين نشريه خون مى سوزانيم وشعله ميدهيم. 
و مى مانيم. 

... . اما
اعجاز ما همين است: 

ما عشق را به مدرسه برديم
در امتداد راهرويى كوتاه

در آن كتابخانه ى كوچك
تا باز اين كتاب قديمى را

كه از كتابخانه امانت گرفته ايم
ـ ــ يعنى همين كتاب اشارات راـ 

باهم يكى دو لحظه بخوانيم... 
 ما بى صدا مطالعه مى كرديم
اما كتاب را كه ورق مى زديم

تنها
گاهى به هم نگاهى... . 

ناگاه
انگشتهاى « هيــس ! »

ما را
از هر طرف نشانه گرفتند 

انگار
غوغاى چشمهاى من و تو

سكوت را
در آن كتابخانه رعايت نكرده بود !

پرتو آمد... . . 
ــختى بود ولى اين روزها هم ترش بود و هم  روزهاى س
شيرين ترش از آن جهت كه خم به ابرو آورد و شيرين كه 

خنده بر لبها جارى ساخت. 
ــد. آمد تا نويد بخش  ــد. آمد تا مال همه باش ــد تا بمان آم
روزهاى خوب براى بچه هاى راديولوژى باشدو مى ماند 
در كنار بچه هاى راديولوژى تا به همراه آنها اميد را زنده 

نگه دارند. 
آمد تا بچه ها، همه باهم در كنار هم باشند آمد تا اختالف 

بين بچه ها نباشد همه يكدست باشند. 
ــايد « اختالف»، كلمه خوبى نباشد و شايد « تفاوت»  ش
بهتر از « اختالف» باشد. اما به هر حال تك واژه مشكل 

ما را حل نمى كند. 
پس بگذاريد اينطور بگويم. 

ــه مى توانيم  ــا آنجايى ك ــعى داريم ت ــريه س در اين نش
ــيم به سوى دنياى عظيم و روبه پيشرفت  دريچه اى باش

رشته تخصصيمان. 
بنابراين از تمامى دوستان هم رشته اى و مخاطبين نشريه 

دعوت مى كنم كه مارا در اين مسير يارى كنند. 
امروز ما دانشجويان راديولوژى بيشتر از هر زمان ديگرى 
ــيم  ــيم. امروز ما اگر باهم باش ــاز داريم كه با هم باش ني

مشكالتمان حل خواهد شد. 
نَْسَتعيُن إِّياَك نَْعُبُدَوإِّياك َ

مهدى صبرى
مديرمسئول نشريه
علمى، پژوهشى، فرهنگى پرتو

! ! ! !هيـس
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ــد امروز  ــمندان تصميم برآن ش دربحث زندگى نامه ى دانش
ــف  ــوى، آنتوان بكرل، كاش ــمند فرانس زندگى نامه ى دانش

پرتوزايى رابنويسيم. 
ــمندان فرانسوى  "آنتوان هانرى بكرل"درخانواده اى ازدانش
ــى راه  ــته ى مهندس ــه دنياآمد. بكرل دررش ــال 1852ب درس
ــا1877) . پس از گرفتن  ــاختمان تحصيل كرد (1874ت وس
درجه ى دكترا درسال 1888درپلى تكنيك به تدريس فيزيك 
پرداخت. اودرسال 1892به عنوان پژوهشگر درموزه ى علوم 
طبيعى پاريس به كارمشغول شد. پدروپدربزرگش نيز همين 

شغل راداشتند... 
بكرل پديده ى فسفرسانس طبيعى (جذب انرژى به وسيله ى 
بلور وگسيل مجددانرژى آن به صورت نور) دربلورها را مورد 
ــاى ايكس در1895به  ــف پرتوه مطالعه قرار داد. پس ازكش
ــيله ى رونتگن اودراين فكر بود كه آيا مواد فسفرسانس  وس

ممكن است پرتوهاى ايكس توليد كند. 
اويك فيلم عكاسى راكامال پوشاند وآن را درمقابل نورشديد 
ــيد ويك بلور فسفرسانس قرار داد. اين بلور تركيبى از  خورش
پتاسيم سولفات واورانيوم بود. اگرنورخورشيد سبب شود كه بلور، 

پرتوهاى ايكس گسيل كند، اين پرتوها مى توانند ازپوشش 
فيلم بگذرند وبرآن اثر كنند. وقتى اوفيلم راظاهركردمتوجه شد 
ــت. او باقراردادن يك سكه بين فيلم  ــياه شده اس كه فيلم س

وبلور، آزمايش رااصالح كرد. 
فيلم ظاهرشده تصويرسكه رابه وضوح نشان مى داد وحاكى 

ازآن بود كه اين بلور واقعا پرتوهاى ايكس توليد مى كند. 
ــد  ــى ش ــواى ابرى مانع ازانجام آزمايش ــارس 1896، ه درم
ــى داد. اوفيلمى را كه در  ــى انجام م كه بكرل با فيلم عكاس
كاغذپيچيده بود دركشوى ميز خود قرار داد ومنتظر ماند تاهوا 
صاف شود. به دليل اينكه هوا همچنان بدبود، تصميم گرفت 
فيلم را ظاهر كند. بكرل متوجه شد كه فيلم شديدا سياه شده 
است. اودريافت كه بعضى از نمونه هايى كه دركشوى ميزش 
قرار داشتند پرتوهايى راگسيل كرده وباعث سياه شدن فيلم 

شده اند. 
ــه "پيچبالند"كه نوعى  ــف كردك ازطريق فرايند حذف، كش
ــت قوى ترين توليد كننده ى پرتو هاى  ــنگ اورانيوم اس س
ناديدنى است. اوبا شگفتى دريافت كه الزم نيست اين سنگ 
ــير نور خورشيد قرار گيرد تا تابشهايى ايجادكند كه بر  در مس

آنتوان هانرى بكرل

فيلم عكاسى اثرداشته باشد. اين پرتوها مربوط به اتم اورانيوم 
است. 

بكرل درسال 1896هفت مقاله درموردپرتوزايى (راديو اكتيويته) 
-واژه اى كه مارى كورى براى آن ابداع كرده بود-نوشت. 

اورانيوم عنصرى كمياب وناشناخته بود تاهانرى بكرل نشان 
داد كه عنصرى تابش سازاست. قدرت نفوذ اين تابش بيشتر 
ازپرتوهاى ايكس است وپيچيده ترازآن مى باشد. ميدانهاى 
ــى اين تابش را منحرف مى كنند واين  الكتريكى ومغناطيس
برآن داللت دارد كه حداقل بخشى ازاين پرتوها ازذرات باردار 
ــال 1900جرم وبار الكتريكى  ــده اند. بكرل درس تشكيل ش

بعضى ازاين ذرات اندازه گرفت. 
اوعمدا نمونه اى از راديم، عنصر پرتوزايى كه تازه كشف شده 
بود درجيب جليقه ى خود گذاشت وپس ازچند روز گزارش داد 

كه تابش اين عنصر سبب سوختگى پوست مى شود. 
درسال 1903، بكرل و پير ومارى كورى كه دركشف پرتوزايى 
خود به خود ومطالعه ى ماهيت آن همكارى كرده بودند به طور 

مشترك به دريافت جايزه ى نوبل نايل آمدند. 
هانرى بكرل درسال 1908فوت كرد. 

ابوالقاسم اردكانيان/ كارشناس راديولوژى
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 false) نتايج مثبت كاذب positive) در ماموگرافى 1
ــروز اضطراب  منجر به ب

روحى در زنان مى شود. 
19مارس 2013-بر اساس يك مطالعه ى 
جديد كه در سالنامه ى پزشكى خانواده به 
 false) ــت كاذب ــيد، نتايج مثب چاپ رس
positive) در ماموگرافى منجر به بروز 
ــود كه مى  اضطراب روحى در زنان مى ش
تواند تا چندين سال بعد از گزارش اين نتايج 

به طول بينجامد. 

بحث درباره ى ماموگرافى  ــازه ترين عنوان در يك 2 ت
ــر و  ــر س ــه ى پ تاريخچ

صداست. 
ــه ى بحث هاى  ــارس 2013-ريش 15 م
ــت؟  ماموگرافى چيس ــاره ى  درب امروزى 
پزشك راديولوژيست، دكترهندل رينولدزدر 
بخشى از كتابش كه درباره ى تاريخچه ى 
ماموگرافى است ريشه هاى اين تصور را كه 
تشخيص زود هنگام سرطان در زنان مى 
تواند زندگى آنان را نجات دهد وهمچنين 
اينكه اين تصور چگونه  استفاده از ماموگرافى 
را به عنوان يك ابزار غربالگرى تحت تاثير 

قرار داره است، توضيح مى دهد. 

ــكن از  ــى تى اس تهيه س ــا حاكى از ان 3 موميايى ه

است كه بيمارى قلبى يك مشكل باستانى 
است. 

ــق يك مطالعه ى  11مارس2013-برطب
ــده در اينترنت در روز يكشنبه  منتشر ش
ــى تى براى  ــتفاده از س ــت، اس در النس
عكسبردارى از موميايى هايى كه متعلق 
به چهار منطقه ى جغرافيايى مختلف بودند 
و چهار هزار سال تاريخ انسانى را پوشش 
ــى دادند، محققان دريافتند كه بيمارى  م
ــايع بوده  ــتان ش قلبى در ميان مردم باس

است. 

 Dr.) ــر به گفته ى دكت 4 P r a s a n n a
 (Sooriakumaran
ــت محققين در يك  نويسنده و سرپرس
ــتان دانشگاه  ــى علمى، از بيمارس بررس
كارولينسكا در استكهلم، در حال حاضر 
ــرطان  ــب ترين روش مديريت س مناس
پروستات موضعى راديكال تراپى است، يا 

از طريق جراحى يا پرتودرمانى.
اين مطالعه نشان مى دهد كه به احتمال 
ــبت به اشعه براى  زياد عمل جراحى نس
اكثر مردانى كه مبتال به سرطان موضعى 
ــنى جوان  ــه ويژه گروه س ــتات، ب پروس
ــاى همراه با  ــرادى كه به بيمارى ه واف
ــتند يا درگير تعداد  ــرطان مبتال نيس س
ــتند، مناسب  كمى از اين بيمارى ها هس

تر است. 

 Internal) اين مطالعه كه در طب داخلى
medicine JAMA) به چاپ رسيده 
است نتايج آزمايشات ماموگرافى به دليل 
ــتان واستفاده از  ــن، تراكم پس افزايش س
هورمون تراپى در مرحله ى بعد از يائسگى 

را مورد بررسى قرار داده است. 

مواد  ــى  ناگهان جايگزينى  ــه ى 7 پاي زاى  ــت  كنتراس
ــت  اس ممكن  گادولينيوم 
منجر به افزايش واكنش هاى شبه آلرژيك 

شود. 
ــات اقدام به تغيير نوع  از زمانى كه مو سس
عوامل كنتراست زاى پايه ى گادولينيوم كه 
براى اكثر بيماران استفاده ميشد به عنوان 
بخشى از يك رويكرد براى كاهش خطر 
فيبروز سيستميك كليوى، كرده اند، خطر 
ابتال به عوارض جانبى در صورت اقدام به 
ــتفاده از يك عامل جايگزين با ميزان  اس
ــبه الرژيك، ممكن  باالتر واكنش هاى ش
است افزايش يابد. در يك مطالعه ى گذشته 
نگر درباره ى استفاده از  عوامل كنتراست 
زاى پايه ى گادولينيوم در يك موسسه بين 
 (Davenport) 2007-2012 سال هاى
وهمكارانش دريافتند كه جايگزينى ناگهانى 
 (gadobenate dimeglumine)
 gadopentetate) ــا  ب
ــه افزايش  ــر ب dimeglumine) منج

قابل توجه گذرايى در گزارش واكنش هاى 
شبه الرژيك در يك الگوى زمانى كه حاكى 

ازاثر () مى باشد، مى شود. 

ــال  ديجيت ــى  ماموگراف دوطرفه با افزايش كنتراست 8
ــاوت  متف ــرژى  ان دو  ــا  ب
(DECE) عملكردى مشابه (MRI) دارد.

ــزارش محققان  ــا بر گ بن در 5 ــفورد  اكس ــگاه  دانش
ــتان  موسسسه ى  انگلس
ــتان  ــوئد و بيمارس ــكا در در س كارولينس
دانشگاه كوپنهاجن در دانمارك در مجله ى 
ــكى نيوانگلند (NEJM) ، بيماران  پزش
مبتال به سرطان پستان كه تحت درمان با 
اشعه (راديوتراپى) به ميزان كمى در معرض 
ــارى هاى  ــر بيم ــال خط ــش احتم افزاي
ايسكميك قلب در ظرف پنج سال مى با 
شند و اين خطر حداقل براى بيست سال 
همچنان ادامه مى يابد. نويسندگان در اين 
باره افزوده اند كه احتمال بروز بيمارى هاى 
ايسكميك قلبى و يا مرگ زودرس ناشى 
از بيمارى هاى قلبى به كسانى كه در زمان 
تجويز و انجام راديوتراپى ساير فاكتور هاى 
مرتبط با بيمارى قلبى شامل ديابت، چاقى 
ــيگار را دارند، نزديكتر  مفرط و كشيدن س

است

زنان 74-50ساله اى كه  ــال يكبار 6 ــد س ــر چن ه
ماموگرافى انجام مى دهند 
نسبت به زنانى كه هر سال اقدام به انجام 
ــر در معرض  ــى كنند كمت ماموگرافى م
 false) ــت  مثب كاذب  ــج  نتاي ــال  احتم
positive) ودر معرض خطر مشابهى از 
ــرفته هستند.  بيمارى هاى در مراحل پيش
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ــراى  ب ــى  عمل روش  ــك  ي  (DECE)  
ــت. در يك  ــرطان پستان اس تشخيص س
ــرطان  ــر روى 52 زن مبتال به س مطالعه ب
ــش  همكاران و   (Jochelson) ــتان،  پس
 (DECE) دريافتند كه ماموگرافى ديجيتال
ــخيص و رديابى تومور هاى اوليه  براى تش
به ميزانى قابل مقايسه باالتر از ماموگرافى 
ديجيتال معمولى مفيد بوده است. ماموگرافى 
(DECE) حساسيت پايين تر اما اختصاص 
بيشترى براى تشخيص سرطان هاى اضافى 
ــر در همان طرف بدن دارد. محققان به  ديگ
 (DECE) ــر ــيدندن كه اگ اين نتيجه رس
ــرطان پستان را در روشى مشابه  مى تواندس
(MRI) به تصوير بكشد، مى توان به طور 
ــرطان پستان از ان  بالقوه در مرحله بندى س

استفاده نمود. 

ــى  بافت ــيته ى  االستيس ــرى از فيبروز 9 ارزيابى بهت
ــا  ــه ب ــدى در مقايس كب
ويسكوزيته ى بافتى با موج برشى اولتراسوند 

فراهم ميكند. 
براى مرحله بندى فيبروز كبد، اندازه گيرى 
ويسكوزيته ى بافتى ممكن است كمك قابل 
ــيته  توجهى به عمل اندازه گيرى االستيس
ــد. در يك مطالعه از 35 بيمار مبتال به  نكن
 (Chen) بيمارى كبد و 10 داوطلب سالم
وهمكارانش نشان دادند كه االستيسيته و 
ويسكوزيته ى اندازه گيرى شده بين 95هرتز 
ــتفاده از پراكندگى موج  ــز با اس و380هرت
ــونوگرافى (SDUV) با هم در  برشى س
ارتباط هستند و االستيسيته ى اندازه گيرى 
ــده با (SDUV) و روش زمان به اوج  ش
(time-to-peak) عملكرد مشابهى را 

در مرحله بندى فيبروز كبد نشان داد. اگرچه 
 (SDUV) االستيسيته ى محاسبه شده از
منطقه ى بهترى در زير منحنى مشخصه ى 
عملكرد دريافتى فراهم نمود. نتايج نشان 
ــوند  مى دهد كه اندازه گيرى هاى اولتراس
موج برشى براى مرحله بندى فيبروز كبد 
ممكن است ويسكوزيته ى بافتى را ناديده 

بگيرد.   

وسيله ى جديد جهت تصوير بردارى بافتهاى 
نرم نرديك فلزات طراحى شد. 

ــد 10 روشى جديد جهت برطرف  ــاز رو به رش ــردن ني ك
ــراى  ب ــا  كلينيك ه
ــىMRI  نزديك  تصويربردارى  مغناطيس
ــت ، زيرا كه بيماران  فلزات به وجود آمده اس
بيشترى نيازمند جايگزينى هاى مقدماتى و 

جراحى ايمپلنت هاى مفاصل هستند

شتاب دهنده ى خطى 11 توقف توليد دستگاه 
زيمنس

چندى پيش شركت زيمنس رسما خط توليد 
ــتگاه هاى شتاب دهنده ى خطى خود را  دس

متوقف كرد.

ــر  كوتاهت ــاى  زمانه ــرطان 12 ــي در س راديوتراپ
پستان باعث راحتى بيشتر 

بيمار مى شود. 
مركز پزشكى در آمريكا شروع به تحقيقاتى 
در رابطه با سرعت بخشيدن به راديوتراپي 
زنان با سرطان پستان در مراحل اوليه كرده 

است. 
ــط  ــى، RTOG 1500، توس اين بررس
 (RTOG) ــوژى راديوتراپي گروه آنكول
ــن گروه يك تيم  ــت. اي ــده اس ــام ش انج
پژوهش در زمنيه درمان سرطان است كه 
توسط موسسه ملى سرطان آمريكا سرمايه 

گذارى شده است. 
 FrankVinici، M. D،
Beaumont، رئيس خدمات آنكولوژى 
و اولين پژوهشگر ملى اين بررسى، گزارش 
ــد مى تواند زمان  ــت كه اين رون كرده اس
درمان را براى بسيارى از خانمها با سرطان 
 Beaumont .ــتان را كاهش دهد پس
اولين بيمار آمريكا را در اين بررسى كه يك 
 Royal ــاله، معلم مدرسه از خانم 51 س

oak آمريكا را ثبت كرده است. 
ــى دهند  ــان م ــاى اوليه نش ــى ه بررس
ــده بعد  ــاى انجام ش ــه پرتودرمانى ه ك
 breast-reserving)ــى جراح از 

Lumpectomy) از برگشت سرطان 
به پستان جلوگيرى مى نمايد. پرتو درمانى 
به كل پستان از دوشنبه تا جمعه به مدت 
ــده است. اين درمان مى  پنج هفته داده ش
ــتر پرتوى  تواند با يك boost- دز بيش
ــور- با اضافه كردن يكى به  به محل توم
ديگرى در طى نيمى از هفته پيگرى شود. 
اين بررسى جديد، پرتودرمانى انجام گرفته 
ــه هفته  با يك دز روزانه باالتر در طى س
ــده در  ــك boost اعمال ش بعالوه با ي
ــر روز را با پرتودرمانى هاى قديمى كل  ه
پستان به همراه يك boost اعمال شده 
ــش هفته  در روزهاى جداگانه در طى ش
ــه قرار  ــش و نيم هفته، مورد مقايس تا ش
ــد داد. Dr. Vicini مى گويد: «  خواه
ــاوت در ميزان بقا را با تغييير  ما انتظار تف
تعداد درمانهاى روزانه و كوتاه نمودن طول 
ــم، ولى كوتاه كردن  زمان درمان را نداري
زمان درمان به ميزان زيادى راحتى بيمار 
و كيفيت زندگى او را افزايش خواهد داد، در 
حاليكه در زمان و هزينه صرفه جويى شده 
است. كال 2312بيمار در سرتاسر آمريكا در 

اين بررسى شركت خواهند داشت.

اسكن "ام. آر. آى" تجمع  خطرناك چربى در داخل 13
بدن را نشان مى  دهد.

ــكن  ــمندان مى گويند، يك نوع اس دانش
مى تواند تشخيص دهد كدام افراد در اطراف 
ــطوح خطرناكى  اندام هاى داخلى خود س
چربى دارند. به گزارش پايگاه اينترنتى بى. 
بى. سى، بيمارستان "همراسميت" واقع در 
غرب لندن در حال حاضر تنها بيمارستان 
ــت كه از اسكن "ام. آر. آى انجام  اروپا اس

مى دهد. 

زمان حيات بيماران مبتال به  سرطان ريه با انجام اسكن 14
ساالنه به شدت افزايش مى 
 CT ــيله انجام غربالگرى ساليانه يابد. بوس
اسكن با دوز كم مى توان %85 بيماران مبتال 
ــه را در مراحل اول پيدا كرد و  ــرطان ري به س
اگر بوسيله جراحى اقدام به درمان اين بيماران 

كنيم ميزان بقا 10 ساله %92 خواهد بود. 

ــراه قابليت حذف  به هم استخوان 75% از سرطان 15
را  ــتخوانها  اس ــاى  ه

تشخيص مى دهد. CADسيستمها
در بررسى هاى حاصل از تومور ريوى اثبات 
ــخيص به كمك  ــده، نرم افزار جديد تش ش
كامپيوتر (CAD) 25% سرطان هاى ريوى 
را بيشتر از آنچه متخصصان راديولوژى مى 
توانند با مطالعه ى همان X_ray بدون نرم 

افزار تشخيص دهند را تعيين مى كند. 

اسكن قلبى با  MRI به صورت 16
كنترل از راه دور

ــركت  ــك ش ــگاه US و ي ــك دانش ي
ــرم افزار كنترل  ــكى ن تصويربردارى پزش
ــه متخصص  ــد ك ــاخته ان از راه دورى س
تصويربردارى را قادر مى سازد تا از طريق 
اينترنت دستگاه MRI را از راه دور به كار 

انداخته و تصويربردارى كند. 
ــايت جامع علوم پرتونگارى  به گزارش س
از  ــل  نق ــه  ب (www. prin. ir)  و 
ــه  اين مطالع  medinews. com
ــه  ــال 2006 مجل ــر س ــماره نوامب در ش

ــده و بوسيله  ــر ش Radiology منتش
ــگاه كاليفرنيا و  ــتهايى از دانش راديولوژيس
ــده است.  ــركت Siemens انجام ش ش
محققين به اين نتيجه رسيدند كه كيفيت 
اسكنهاى راه دور از اسكنهاى گرفته شده 
ــت كم  ــيله يك تكنولوژيس در محل بوس
ــذا براى مناطقى كه  تجربه بهتر بوده و ل
محدوديت تكنولوژيست دارند مى توان از 

اين سيستم استفاده كرد.
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مطالعات جديد توسط محققان بيمارستان 
ــكان انجام  RHODE ISLAND ام
ــا تصاوير  ــراه ب ــى CT هم ــو گراف كولون
ــش وجود دارد.  ــخيصى با كيفيت باال و كاهش دوز تاب تش
كولونوگرافى CT يا مجازى به طور گسترده در نمايش فيلم 
در سرطان كولوركتال  استفاده مى شود. از طريق اين تحقيق 
KEVINJ CHANG از دپارتمان راديولوژى تشخيصى 
ــر منفى روى  ــوب مى تواند اث ــت كه كاهش ولتاژتي درياف
يكپارچگى و كيفيت CT كولونوگرافى بگذارد. نتيجه ى اين 

تحقيق در ژورنال اخير راديولوژى منتشر شده است. 

براى بيمارانى با تومورهاى استخوان و بافت 
نرم مطالعات موجود اطالعات كاملى از مزايا 
و معايب روش توموگرافى گسيل پوزيترون 
ــت ما نمى  (PET) به تنهايى و يا در تركيب با CTبه  دس
دهد و علت اينست كه تا كنون هيچ مطالعه ى مستقيمى در 
ــا راديوگرافى معمولى  ــه ب مورد مزاياى اين روش در مقايس
ــده است. مقدار كم اطالعات موجود هم تفاوتى را  انجام نش
نشان نمى دهد. اين نتيجه گيرى از گزارش نهايى موسسه ى 
المانى براى كيفيت و بهره ورى از بهداشت (IQWIG) در 

15 فوريه 2013 منتشر شده است. 

 درمانى پرتوپروتون براى 
مالنوم چشمى (22فروردين سال 

 (2013
توانايى انتشار وزن (DWI_MRI) مى تواند بين مالنوم 
ــمى و پارگى شبكيه تمايز ايجاد كندو اين موضوع مى  چش
تواند به درمان مستقيم بيماران به وسيله ى پرتو پروتون كمك 

ــاس يك مقاله ارائه شده در اين ماه در كنگره ى  كند (بر اس
راديولوژى اروپا) 

ابزار پس پردازش خودكار"سبب 
بهبود اسكن MRقلب مى شود 

(21مارس 2013) 
ــكار  ــد روش پس پردازش تصوير براى ارزيابى بافت اس چن
MR ــاده ى حاجب در امتحانات ــوكارد از اواخر تزريق م مي
قلب باتوجه به يك مطالعه ى چند مركزى در جلسه روزنانس 
مغناطيسى قلب و عروق ارائه شده است. در اين جا به توضيح 

يكى از اين روش ها مى پردازيم. 
 HOLOGIC`S BREAST
TOMOSYNTHESIS""در سال 2011به تصويب 
ــيد و CE MARKING از سال 2008وجود داشته  رس
ــور در  ــت. اين تكنيك در حال حاضر در بيش از 50 كش اس
دسترس است و بيش از يك ميليون از زنان از اين تكنولوژى 
ــتم  ــره گرفته اند. تنها چند هفته پس از نصب اين سيس به
راديولوژيست ها در WEINSTEINموفق به تشخيص 
سرطان سينه در 3 بيمار كه در تصوير بردارى دو بعدى ديده 

نمى شد شدند. 

تغيير كنتراست گادولونيوم مى 
تواند محرك ايجاد واكنش باشد. 

ــز  مراك و  ــوژى  راديول ــاى  ه ــان  دپارتم
تصويربردارى كه عامل كنتراست مرجع را در نظر مى گيرند 
بايد به افزايش الرژى مانند REACTIONها در بيماران 
توجه كننداما پرش هاى ايجاد شده مى تواند به پديده هاى 
اپيدميولوژيك مربوط باشد نه به تفاوت هاى واقعى محصوالت 

(بر اساس يك مطالعه در مارس در مورد راديولوژى) 

قرار گرفتن در معرض ميدان هاى 
باالى MRIموجب افسردگى  مى 

شود (11مارس 2013) 
MRI با توجه به پيشرفتى كه داشته است به كشف رمز و 
راز بدن مى پردازد. با توجه به تقويت ميدان هاى مغناطيسى 
محققان روز2 شنبه درECR هشدار دادند قرارگرفتن مداوم 
ــى تواند منجر به  ــدان هاى باال درMRI م ــرض مي در مع
مشكالت فيزيولوژيكى از قبيل افسردگى در بين تكنولوژيست 

هاى MRI شود. 

IMRTدستاوردى عالى براى 
سرطان اندو متريال (26 مارس 

 (2013
MRIT (INTENSITY- از  ــتفاده  اس

 M O D U L A T E D R A D I T I O N
ــرطان اندومتر در حال  ــان س ــراى درم THERAPY) ب
افزايش است اما نتايج به دست امده فاقد اعتبار است. مقاله ى 
 GYNECOIOGICــده در مارس با عنوان منتشر ش
ــرطان  ــاران مبتال به س ــورد بيم ENCOLOGY در م
اندومتر منتشر شده است نتايج مثبت و خبرهاى اميدوار كننده 

به ارمغان مى اورد. 

نقاط غير طبيعى در MRIمغزى 
در بيماران مبتال به ميگرن 

(26مارس 2013) 
استفاده از روش MRIسطحى براى اندازه گيرى قشر مغزى 
در اين رابطه محققان ايتاليايى دريافتند كه سردردهاى ميگرن 
ممكن است مربوط به وجود ناهنجارى مغزى در هنگام تولد 
ــد يا اختالالت ديگرى كه در طول زمان گسترش يافته  باش

اند. 

نرم افزارها موجب صرفه جويى 
 PIEURAL كيفى زمان در

EFFUSIONS درMDCTمى 
شود (27 مارس 2013) 

ــرعت و به صورت  ــا دقت و س ــزار مى تواند ب ــك نرم اف ي
 PLEURAL  در ــم  حج ــت  كمي ــك  اتوماتي ــه  نيم
EFFUSIONS را در مطالعات MDCT اندازه گيرى 
ــد. اين روش بازده قابل توجهى در صرفه جويى زمان در  كن
مقايسه با روش هاى دستى دارد (بر اساس تحقيقات محققان 

 (NORTHWESTERN دانشگاه

اخبار راديولوژى
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مقدمه
ــتخواني تخريب كننده  ــتئو پووزيس يك بيماري اس اس
ــت كه در طي آن استحكام و مقاومت استخوان در برا  اس
ــتگي به علت كاهش ميزان مواد معد ني موجود  بر شكس
ــا  در آن (Bone Mineral Content, BMC ي
Density, BMDBone Mineral) از بين رفته و 
مستعد شكستگي مي گردد. اين بيماري را بيماري ساكت 
نيز مي نامند زيرا ضعيف شدن استخوا نها را فرد حس نمي 
كند بلكه كاهش تراكم استخوان اغلب بصورت تدريحي 
ــت و تا وقتي كه شكستگي رخ ندهد،  و بدون عاليم اس
فرد پي به بيماري خود نمي برد. به عبارت ديگر خيلي از 
مردم تا وقتي كه دچار شكستگي استخوان نشوند از بيماري 
ــمي در اياالت متحده  خود اطالعي ندارند. طبق آمار رس
بيش از 24 ميليون نفر امريكايي توسط اين بيماري تهديد 
 BMC ــه كه ــوند كه 33 درصد آنها را زنان يائس مي ش
ــت  ــتروژن كاهش يافته اس ــطح اس آنها بعلت كاهش س
تشكيل مي دهند. بيش از نيمي از اين زنان حدا قل يك 
شكستگي استخوان ناشي از استئوپروز را تجربه كرده ا ند. 
هزينه برآورد شده براي شكستگي هاي استخوان ناشي از 
استئوپروز در آمريكا بين 8 تا 10 بيليون دالر در هر سال مي 
باشد، بنابراين واضح است كه بيماري مذكور يك مسئله 
ــكي و اقتصادي مي باشد. .  بزرگ و مهم اجتماعي، پزش
استا ندارد مورد استفاده براي تعيين اينكه يك فرد مبتال به 
استئوپروز است يا خير بوسيله WHO توسعه يافته است 
بر اين اساس يك فرد زماني دچار استئوپروز مي باشد كه 
ميزان تراكم استخواني (BMD) وي بيش از 2/5 انحراف 
 Peak BMD ماگزيمم يا BMD ــتاندارد، كمتر از اس
باشد (يعني –S. D. , and lower 5 .2) و براي بيماري 

ــدد S. D 5 .2 to .1.) ) كمتراز  ــن ع osteopenia اي
ــت و بعنوان يك قانون، خطر وقوع  Peak BMD اس
 Peak BMD پايين تر از .IS. D شكستگي به ازاء هر
ــود لذا بطورنمائي براي -S. D 2. ريسك  دو برابر مي ش
ــتگي چهار برابر و براي –S. D 3. هشت برابر مي  شكس
شود اندازه گيريها در اين موارد معموًال در استخوان لگن و 
ــود. استاندارد فوق بطور اختصاصي  مهره ها انجام مي ش
براي خانمها نيز صادق بوده و به شكل زير بيان مي شود، 
ــتخوان است كه  يك زن وقتي مبتال به بيماري پوكي اس
ــط BMD يك  BMD وي S. D 5 .2. كمتر از متوس
خانم جوان سالم 30 ساله باشد و هخمچنين زماني بيماري 
ــك تا دو  ــن ي ــه BMD وي بي Osteopeni دارد ك
ــر از Mean BMD يك خانم جوان  ــم S. D. كمت ني
ــخصات فوق باشد. هدف اصلى اين فرآيند مقايسه  با مش
كيفى روشهاى مختلف اندازه گيرى بيمارى پوكى استخوان 

وارائه روش ياروشهاى مناسبتر مى باشد. 

اهداف اختصاصى 
هدف كلى ازانجام اين مقاله پاسخ دادن به سؤاالت مطرح 

شده زيردر مورداستئوپروز مى باشد: 
ــي از  ــتگي ناش ــه راههاي براي پيش بيني شكس 1-چ

استئوپروز وجود دارد؟
ــا از بروز آن  ــتئوپروز را درمان ي ــه مي توان اس 2- چگون

جلوگيري نمود؟
3- آيا درمان اين بيماري همراه با اثرات جانبي است؟

4- ودرنهايت هدف اختصاصى اين فرآيند مقايسه كيفى 
روشهاى مختلف اندازه گيرى بيمارى پوكى استخوان وارائه 

روش ياروشهاى مناسبتر مى باشد. 

روش اجراء 
تا چندي قبل تنها راه تشخيص استئوپروز انتظار كشيدن 
براي وقوع يك Complication يا معضل (مثل يك 
شكستگي استئوپروتيك) بود اين امر معادل تالش براي 
تشخيص فشار خون زمانيكه يك حمله قلبي بوجود مي 
ــنجش تراكم استخوان  ــت. خوشبختانه روش س آيد، اس
(يااصطالحا" Bone densitometryدراين فرآيند) 
ــزان تراكم مواد معدنى  ــك روش مفيد براي تعيين مي ي
ــتخوان (BMD) و بطور غيرمستقيم تعيين ريسك  اس
شكستگي فراهم مي كند. هدف از تست BMD با هر 
نوع سيستم، برآورد احتمال شكستگي در فرد مورد آزمايش 
ــت. روش هاي تشخيص استئوپروز به دو دستة كلي  اس
Invasive و Non – Invasive تقسيم مي شوند. 
ــخيصي تهاجمي از جراحي هاي سطحي و  در روش تش
غيرسطحي مثل Biopsy  از استخوان لگنچه استفاده 
ــود. ولي در روش هاي غيرتهاجمي، اندازه گيري  مي ش
ــتخواني (Bone mass) معيار بيماري  ميزان تودة اس
پوكي استخوان مي باشد. با اندازه گيري ميزان مواد معدني 
ــتخوان ها، بيماري پوكي استخوان بصورت  موجود در اس
 Normal، Osteopenia، Osteoporosis
تقسيم مي شود. به طور كلي در روش هاي غيرتهاجمي 
از پرتوهاي يونيزان (γ – ray ,X-ray) امواج فراصوتي 
و امواج راديويي استفاده مي شود. نظر به اهميت بيماري 
ــنگين آن، روش هاي  ــتخوان و پيامدهاي س ــي اس پوك
ــط دانشمندان ابداع شده است.  متعددتعيينBMD توس
ــا اهداف و  ــش از 13 روش گوناگون ب ــن فرآيند بي در اي
كاربرد متفاوت موردبحث وتجزيه وتحليل قرارگرفته اندكه 

عبارتنداز: 

تاليف و تدوين دكتر قربان صفاييان الين 

بيمارى پوكى استخوان 
و مقايسه كيفى روشهاى مختلف سنجش تراكم استخوان

o s t e o p o r o s i s
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1. Radiogrametry
2. Radigraphicphotodensitometry
3. photon absorptiometry
3,1. single photon absorptiometry
3,2. dual photon absorptiometry
3 .3. Dual energy X-ray absorptiometry 
(DEXA) 
4. photon scattering methods
4,1.techniques using comptin scattering 
only. 
4,2.comptin coherent/ compton 
scattering. 
5.Invivo neutron activation analysis 
(IVNAA) . 
6.ULtrasoundmeasurment of bone 
(US) . 
7. Magnetic resonance imaging (MRI). 
8. Quantitative computed tomogrophy 
(QCT). 
9.Peripheral quantitative computed 
tomography (PQCT) 

 نتايج
دراين بخش نتايج ارزيابى هريك ازروشها به تفكيك اورده 

شده است: . 
ــتخوانهاي متاكارپال،  1-راديو گرامتري بويژه در مورد اس
تكنيكي ساده، ارزان، و قابل دسترس است. در اين تكنيك 
شكل و اندازه استخوان مورد بررسي قرار مي گيرد كه در 

آن ميزان كورتكس استخوان نشان دهندة ميزان دانسيته يا 
تراكم استخوان است. همچنين تكنيك فوق براي تشريح 
پوكي استخوان وابسته به سن بويژه پس از دوران يائسگي 
و نيز در نشان دادن تأثير درمان استروژن در كاهش پوكي 
استخوان بسيار موفقيت آميز بوده است. ضعف عمده راديو 
گرامتري اين است كه فقط  cortical bone (استخوان 
ــتقيمي  ــري) را اندازه گيري مي كند و اطالعات مس قش
ــهاي ديگر است شبيه، جسم مهره، بخش  راجع به بخش
پروگزيمال فمورو ديستال و راديوس كه شكستگي ها به 
علت استئوپورز درآنها شايع است، ارائه نمي دهدواطالعات 
آن بيشتر مربوط به ابعاد استخوان است نه خلل وخرج آن. 
   2- راديو گرافيك دانسيتو متري يكي ديگر از تكنيكهاي 
ــترس براي تعيين تراكم  ــبتا ارزان و قابل دس ــاده. نس س
استخوان اندامها مي باشد.  اگر چه روش مذكور محدوديتي 
شبيه راديوگرامتري در سنجش انحصاري اسكلت اندامها 
دارد با اين وجود اندازه گيري بخشهاي ديگري از اسكلت 
مثل برخي از استخوانهاي ترا كلو لر (شبييه بخش ديستال 
ــيله آن امكان پذير است و نتايج آن احتماال  راديوس) بوس
بيشتر خلل و خرج استخوان را نشان خواهد داد. تنها وسايلي 
كه عالوه بر تجهيزات استاندارد معمول در اين روش مورد 
ــتاندارد ويك دانسيتومتر نوري  ــد يك وج اس نياز مي باش

است. 
ــدازه گيريها راجع  ــداد ان ــهاي جذب فتونيتع 3- در روش
 Bone ــهاي ــاير روش ــه BMD به مراتب بيش از س ب
ــداع و معرفي  ــت. علت اب Densitometry بوده اس
تكنيك هاي جذب فتوني غلبه نمودن بر مشكالت موجود 
در روش راديوگرافيك فتودانسيتو متري بود در اين تكنيك 
يك سورس اشعه گاماي تك انرژي جايگزين مولد اشعه 

ــدت اشعه  ايكس (جهت از بين بردن تغييرات فضايي ش
ايكس و مشكالت مربوط به سخت شدن آن) شده است 
ــكنر سنتيالسيون عرض ناحيه مورد آزمايش را  و يك اس
ــيت و  ــكن مي كند تا اينكه تغييرات مربوط به حساس اس
ــرايط ظهور فيلم از بين رفته و تأثير اشعه اسكتر نير به  ش

حد اقل برسد. 
4- توسعه بيشتر تكنيك اولترا سوند براي افزايش قدرت 
تكرار پذيري آن و كاهش وابستگي آن به مهارت اپراتور و 
نيز براي قابل دسترس تر كردن آن الزم است. مطالعا ت 
بنيادي بيشتر براي روشن كردن بيشتر نقش آن در تعيين 
ــاختا ر ترابكولر آن مورد نياز است و  ــتخوان و س تراكم اس
همچنين بعنوان يكي تكنيك غير تهاجمي كه مي تواند 
بسادگي در جمعيتهاي بزرگ انجام شود يقيناً ارزش توجه 

كردن را دارد. 
ــاي MRI و  ــتفاده ازتكنيكه ــدة نزديك با اس 5- در آين
پارامترهاي مختلف، اندازه گيري ميزان تراكم استخوان به 
راحتي و با دقت باال انجام خواهد شد، علت آن استفاده از 
پرتوهاي غيريونيزان و دقت باال در MRI و قابليت هاي 
مختلف تكنيكهاي MRI مي باشد. كه هنوز در مراحل 

ابتدايي قرار دارند. 
تشخيص سريع بيمارى پوكى استخوان ودرمان بموقع آن 
ــوريقينا، گام مهمى درارتقاى سالمت جامعهايرانى  دركش

وپويايى آن درسطح منطقه وجهان، خواهدبود. 

نتيجه گيرى
دراين فرآيند مقايسه هاي متعددي بين تكنيكهاي مختلف 
ــتخوان (BMD يا  ــدازه گيري تراكم مواد معدني اس ان
BMC يا BMM) و يا از حيث مكانهاي قابل سنجش 
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بوسيله هر تكنيك و يا در حقيقت از طريق اهداف مختلف 
مورد تعقيب در هر تكنيك انجام شده است. ممكن است 
تمايل يك محقق مقايسه ميزان كاهش تراكم استخواني 
ــكلت محوري – در ساختار ترابكولر و يا  در اندامها يا اس
ــتخوان باشد ياممكن است الزم باشد يك  كورتكس اس
ــده قبلي مقايسه  تكنيك جديد را با يك تكنيك ثبت ش
  Total body bone mineral كنيم. بعنوان مثا ل
body calcium– ــا ــك DPA ب ــيله تكني را بوس

 Mazess) مقاسه نماييم IVNAA بوسيله whole
ــه اين تكنيكها  et al  1981) . انگيزه مهمتر در مقايس
ــت كه چگونهيك روش خوب و نسبتاً  ساده را بريا  اينس
ــمت از اسكلت بدست  اندازه گيري BMD در يك قس
ــتخواني را در بخشها يا Site هاي  بياوريم كه تراكم اس

مهمتر ديگري پيش بيني نمايد. 
(best buy)ــك روش بهينه از طرف ديگر انتخاب ي

در بين تكنيكهاي مختلف مرور شده در اين فرآيند ساده 
ــت. با اجراء دقيق هر يك از تكنيكهاي بحث شده  نيس
ــل در case هاي  ــوان به يك دقت خوب حد اق مي ت
نرمال نائل شد ضمن اينكه همه آنها نتايج كلينيكي مفيد 
ــوالهاي بي پاسخ زيادي در اين زمينه وجود  نيز دارند. س
ــالها در  دارد كه انگيزه تحقيق رادر اين موضوع براي س
بين محققين مهيا مي نمايد بويژه اينكه ضرورت انجام 
 wasnich et al ــه ــبيه مطالع مطالعات كلينيكي ش
ــتگي  1985  براي پيدا كردن رابطه دقيق خطر شكس
و ميزان تراكم استخواني (BMD) كامًال احساس مي 
شود. مقادير باال چربي در بافت نرم و مغز استخوان مي 
 BMC و BMD ــتباه در اندازه گيري تواند باعث اش
 DEXA ــط روش ــباًت انجام شده توس شود. محاس
ــتگاه به دستگاه ديگر متغيير باشد  مي تواند از يك دس
به همين دليل به دنبال توافقي بين المللي استفاده از يك 
فانتوم سنج نرم استاندارد توصيه شده است به گونه اي 
 DEXA كه امكان  كاليبرا سيون تمامي دستگاههاي
براي مطالعات به عمل آمده، مهيا گردد. همچون ساير 
ــونوگرافي باليني تكرا ر پذيري و صحت  ــهاي س روش
 BUA (Broad band ultrasonic ــبات محاس
ــري  ــرار گي ــل ق ــه مح ــته ب attenuation) وابس

ــده در اندازه  ــرها است. تغييرات مشاهدهش ترانسديوس
گيريهاي استخواني به روش BUA، بيش از تغييرات 
روش DEXA بوده است. متدولوژي هاي مختلف در 
دانسيتومتري، طراحي اسكنر، كالببراسيون و الگوريتم 
هاي تحليلي باعث تفاوت قابل توجه در ميان سازندگان 
مختلف شده است. فرمولهاي تبديلي بر اساس اطالعات 
ــتاندارد كردن  ــت آمده از افراد مختلف، جهت اس بدس
ــتون فقرات در اسكنر هاي مختلف  اندازه گيريهاي س
 SPA، Single ايجاد شده است. روشهاي DEXA
x-ray absorptiometry  امروزه جاي خود را به 
ــهاي DEXA و سونوگرافي داده است. برخالف  روش
روشهاي جذب سنجي  bsorptiometry Aروش 
ــونوگرافي سنجش تراكم استخوان از پرتوهاي  هاي س
يونساز استفاده نكرده، احتياج به تسهيالت ويژه و مجوز 
ــين هاي مجرب و خاص ندارد. به اين ترتيب  يا تكنس
ــود كه روش سونوگرافيك سنجش تراكم  تصور مي ش
استخوان در مطب هاي خصوصي- درمانگاههاي سيار 
و... قابل استفاده بوده و بيشتر جنبه Screening داشته 
باشد. حال آنكه روش DEXA در درمانگاههاي پوكي 
استخوان بيمارستانها و مراكز درماني جهت تشخيص و 
پيگيري بيماران مبتال به پوكياستخوان كاربرد وسيع دارد. 
به همين دليل روش DEXA، به علت كمترين خطاي 
ــوان Gold Standard روش  ــري، به عن تكرارپذي

هاي BMD، شناخته شده است. 
با توجه به نتايج ايـن فرآيند طبقه بندي افراد مبتال 
 WHOبه پوكي اسـتخوان بـا توجه بـه معيارهاي

وبراساس روش DEXA، به شكل زيرخواهد بود: 
Normal BMD: ميزان BMD بيشتر از 1SD زير 

ميزان ميانگين افراد مرجع جوان نباشد. 
 –1SD بين BMD ميزان :Osteopenia BMD

الي –SD 5 .2 ميزان ميانگين افراد مرجع جوان باشد. 
ــزان BMD كمتر از  Osteoporosis BMD: مي

-SD 5 .2 ميزان ميانگين افراد مرجع جوان باشد. 

بايدروشهاى تشخيص صحيح وبموقع اين بيمارى براساس 
نتايج اين فرآيندمرتب ادامه داشته باشد. 
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كاش مي شد... 
كاش مي شد تاسحر پرواز كرد
با سپيده چشم شب را باز كرد

كاش مي شد سادگي را ساده كرد
جغد شب را باسحر آزاده كرد

كاش مي شد عشق را همسايه كرد
تيرگي را بدرقه با سايه كرد

كاش مي شد رنگ بودن را سرود
سيب را از دست آدم ها ربود

كاش مي شد هم نفس با؛ باد شد
از حباب خستگي آزاد شد

مومنى/علوم آزمايشگاهى90

دوزخ راديولوژيست
ديشبى من خواب ديدم دوزخى بر پا شده
من در آن افكنده و بيمار ها، حاضر شده

تا كه من لب برگشودم تا دفاع از خود كنم
يك ملك آمد، چپاندى شيلد سربى در لُپم

گفت بر من هان كه اى پرتو شناس!
اسم سرب و شيلد و اين چيزا برايت آشناست؟

ار چه در بخش شما اين چيز ها بى مصرف است                 
كاربردش در جهنم حتمى و دور از شك است

آن همه شيلدان بى مصرف كه در بخش شماست                   
اين همين شالق سربى كه درون دست ماست!

با اشارت گفتمش اى محتسب نزديك آى
اذن صحبت هم به من ده، خالى شو از هوى و هاى

گفت بر من كه مگر تو اف، اف و دى* را رعايت مى كنى       
كه بخواهى فاصله ى بينمان را كم كنى

گفت بر من كه هم اكنون نوبت تنبيه توست                        
باش آگه الزمش حبس تنفس هاى توست

او سپس پاداش آن كردار من آغاز كرد
سدى از ايكس و گاما را روى من او باز كرد
كل اندام وجودم گويى يك آن يون شدى!

من معلق در هوا اين سو و آن سو مى شدى
او بدان شالق سربى من هدايت مى نمود
از رئيس و بازرس هم كه خبر هيچى نبود
واندران هنگامه او اتمام بخشيدى به كار
گفت بايستى ز نو تنبيه آن كردار و كار

اين عذاِب تو خرابيد هان تنفس مى كنى؟
من كه بر تو گفتمت بازم تنفس مى كنى؟

او دوباره پرتو هاى ايكس را آزاد كرد
اكسپوز هاى خفن را بر منى آغاز كرد

واندرين حالى ز خواب خويش برخيزان شدم                      
يافتم ديشب كه شام چرب و چيلى خورده ام

با خودم گفتم خدايا، دوزخا با من چكار؟
شيلد و ميلد و سرب و اين چيزا نمى آيد به كار

اكسپوزيدم مريضان با همان اسبق روش
اعتنا بر خواب خود نى كردم و گفتم... ِولِش

FFD *

سعيد ظريف قاسميان/ راديولوژى91

تضاد عشق
عشق هرلحظه نوايى مى كند

زمزمه با اشـــــــــــــنايى مى كند
دل به دام رنج و درد انداخته

اسب فرقت را به ميدان تــــــــاخته
گه چون دارى مى شود بهر وصال

گه شود دام هوس بهر جدال
گه چون منصور بر سر دار مى شود
چون زليخا در هوس خوار مى شود

گه كرامات و مقامات اورد
گاه زندان مكافــــــــــــــــــــات اورد

گاه چون باد بهار جان اورد
گاه دل را بسته زندان اورد

گه سرايد نغمه هاى خوش نوا
گه نمايد خنده را از لب جدا

گاه چون كوه وچو صحرا ديدمش
گاه پست و گاه باال ديدمش
گاه خندان گاه ناالن ديدمش
گاه ارام گه شتابان ديدمش

گاه همچون شمع سوزان مى شود
در فراق يار گريان مى شود

گاه بر سرها چون تاج خسروان
گاه چون نى ميكند سر را عيان
گه لباس ياس  پوشد گه اميد

گه چو شب تاريك و گه روز سپيد 
گاه سامان مى دهد اشفته را

گه بسوزاند جان پخته را
گه بگردد اشنا و گه غريب

گه بگردد دشمن و گاهى حبيب
گاه خورشيد است و گه چون اب سرد

گه بود درمان و گاهى رنج و درد
عشق هم تلخ است و هم شيرين عسل

بس حكايت ها شنيديم و مثل
هرچه گويم از فراز و پستى اش
باز در نابم ز ذات و هستى اش

ماندانا شعبانى/ بهداشت محيط91

ر ا  ع  ش  ا 
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سرتان درد مي كند؟ 
ماهي بخوريد 

ماهي زياد مصرف كنيد. روغن ماهي به پيش 
گيري از سردرد كمك مي كند. 

ــورم و درد عملكرد  ــل هم با كاهش ت زنجبي
مشابهي دارد. 

تب داريد؟ ماست ميل كنيد. 
قبل از شروع فصل گرده افشاني ماست زياد مصرف كنيد. 

همچنين بطور روزانه از عسل محلي منطقه خود ميل كنيد. 

براي جلوگيري از سكته چاي بنوشيد
با مصرف مرتب چاي از رسوب چربي بر روي ديواره شريان ها جلوگيري كنيد. 

 (در مورد خودم چاي اثر خوبي براي كاهش اشتها داشته و مانع اضافه وزن شده است... 
. چاي سبز براي سيستم ايمني فوق العاده است) !

بي خوابي داريد؟ عسل بخوريد
از عسل بعنوان داروي مسكن و آرامش بخش استفاده كنيد. 

دچار آسم هستيد؟
پياز بخوريد

مصرف پياز التهاب نايژك ها را از بين مي برد. 
 (وقتي بچه بودم مادرم بسته پياز درست مي 
كرد تا روي قفسه سينه ما بگذارد. براي درمان 
ــي خوب بود و كمك مي  بيماري هاي تنفس

كرد بهتر نفس بكشيم.) 

از ورم مفاصل رنج مي بريد؟ باز هم ماهي ميل كنيد
ماهي قزل آال، تون، خال مخالي و ساردين از ورم مفاصل جلوگيري مي كند. 

 (ماهي سرشار از روغن هاي امگاست كه براي سيستم ايمني فوق العاده است.) 

اگر عفونت مثانه داريد؟آب قره قاط بنوشيد
آب قره قاط سرشار از اسيد مي باشد كه باكتري هاي مضر را كنترل مي كند. 

دچار مشكالت استخوان هستيد؟آناناس ميل كنيد
شكستگي و مشكالت استخوان با كمك منگنز موجود در آناناس قابل پيش گيري است. 

توت فرنگي؛ميوه محافظ
توت فرنگي باالترين قدرت آنتي اكسيدان را 
در ميان ميوه اي اصلي دارد كه بدن را در برابر 
ــرطان، راديكال هاي آزاد رسوب شده روي  س
ــاي خوني محافظت مي كند. (در واقع  رگ ه
ــما خوب  هر ميوه اي از خانواده توت براي ش

و مفيد است. 
شامل ميزان باالي انتي اكسيدان هستند و ما 
را جوان نگه مي دارند... سته آبي بهترين نوع است و كليه راديكال هاي آزاد را كه به 

بدن هجوم مي آورند از بين مي برد. 

دل بهم خوردگي داريد؟ موز و زنجبيل
موز به معده اي كه اذيت شده كمك مي كند. 

زنجبيل حالت تهوع صبحگاهي و دل آشوب را درمان مي كند. 

سرطان سينه؟ 
گندم، سبوس و كلم مصرف كنيد. 

اين مواد استروژن را در سطوح سالم نگه مي دارند. 

دچار مشكالت حافظه شده ايد؟ 
صدف خوراكي بخوريد

ــاز به بهبود  ــتن روي مورد ني ــدف با داش ص
عملكرد مغز كمك مي كند. 

از سندرم پيش از قاعدگي رنج 
مي بريد؟ ذرت بوداده ميل كنيد. 
خانمها مي توانند با صرف ذرت بوداده كه به 

كاهش افسردگي، نگراني و خستگي كه از عوارض مي باشد پيش گيري كنند. 

سرما خورديد؟ سير بخوريد
سرو كله گرفته را با سير تميز كنيد. 

(يادتان باشد كه سير سطح كلسترول را نيز كاهش مي دهد) 

سرفه مي كنيد؟ فلفل قرمز !!! 
مشابه ماده اي كه در شربت سرفه بكار مي رود در فلفل قرمز وجود دارد. 
البته فلفل قرمز را با احتياط مصرف كنيد شايد معده شما را تحريك كند. 

شگفتى هاى طبيعت
مهدى صبرى / راديولوژى90
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 زخـم معـده بـروز كـرده؟ كلم 
بخوريد

كلم شامل تركيباتي است كه به درمان زخم 
معده و دوازدهه كمك مي كند. 

اسهال؟ سيب ميل كنيد
سيب را با پوست رنده كنيد. بگذاريد تا قهوه اي 

شويد و براي درمان اين وضعيت ميل كنيد. 
 (موز نيز براي اين بيماري خوب است) 

 
سـرطان ريه؟ سـبزيجات تيـره و نارنجي رنگ و سـبز ي 

مصرف كنيد
پادزهر مفيدي است كه در سبزيجات تيره و نارنجي رنگ يافت ميشود A بتا اكروتن، 

نوعي ويتامين. 

از شـريان هـاي رسـوب گرفتـه رنج مـي بريـد؟ آووكادو 
بخوريد

چربي غير اشباع شده موجود در آوكادو كلسترول را پايين مي آورد. 

فشار خونتان باالست؟ كرفس و 
روغن زيتون ميل كنيد

روغن زيتون فشار خون را پايين مي آورد. 
كرفس نيز شامل ماده اي است كه فشار خون 

را پايين مي آورد. 

ناهماهنگـي قنـد خـون داريد؟ 
بروكلي و بادام زميني ميل كنيد

كروم موجود در بروكلي و بادام زميني انسولين و قند خون را تنظيم مي كند. 

كيوي؛ ريز و مقوي
منبع بسيار خوب پتاسيم، منيزيوم، ويتامين C و فيبر... 

ويتامين E موجود در آن دو برابر پرتقال مي باشد. 

سيب؛ يك سيب در روز پزشك را دور نگه مي دارد؟
با اينكه سيب ويتامين C را افزايش مي دهد و به كاهش خطر سرطان روده بزرگ، 
اكسيدان و مي باشد كه فعاليت ويتامين C حمله قلبي و سكته مغزي كمك مي كند. 

پرتقال؛ شيرين ترين دارو
خوردن 2 الي 4 پرتقال در روز كمك به پيش 
گيري از سرماخوردگي و كلسترول پايين مي 
ــه را از بين مي برد و  ــنگ هاي كلي كند و س
خطر سرطان روده بزرگ را كاهش مي دهد. 

گواوا و پاپايا 
باالترين سطح ويتامين C از نظر فيبر نيز غني 

است كه به جلوگيري از يبوست كمك مي كند

گوجه فرنگي 
ترفند پيش گيرانه بسيار خوبي براي آقايان است و بيماري هاي پروستات را از آنها دور 

نگه مي دارد.
آرى، آرى، زندگى زيباست زندگى آتشگهى ديرنده پا برجاست گر بيفروزيش، رقص 

شعله اش در هر كران پيداست ورنه، خاموش است و خاموشى گناه ماست.

هندوانه؛ بهترين تسكين دهنده عطش 
هندوانه شامل مواد طبيعي (منابع طبيعي)و بهترين تسكين دهنده عطش است. 

شامل 92 % آب و حجم بسيار زيادي از گلوتاتيون مي باشد كه سيستم ايمني بدن را 
تقويت مي كند. 

همچنين منبع اصلي ليكوپن - اكسيدان ضد 
و پتاسيم مي باشد. سرطان است. 

ساير مواد غذايي يافت شده در هندوانه شامل 
ــك به حفظ  ــد كه كم ويتامين C مي باش
ــالمت پوست مي كند و همچنين پوست  س
 SPF ــاي خطرناك ــعه ه ــا را در برابر اش م

محافظت مي نمايد.) 
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ــانى  ــه روى حيوانات وتجارب انس ــات انجام گرفت آزمايش
ــودمندبودن دوزهاى پايين اشعه يونيزان نشئات گرفته  برس
ازمنابع داخلى وخارجى تاكيد ميكنند. اگرچه داده هاى قابل 
ــت به نظرميرسد متابوليسم هاى  توجهى دردسترس نيس
مربوط به تشعشع براى سالمتى وزندگى ضرورى هستند. 

به خصوص درباالبردن عملكردسيستم ايمنى... 
عملكردهاى بااليى دربسيارى ازپارامترهاى توزيع دوزهاى 
ــعه درمردان وزنان ونوزادان يافت شده است. طول  پايين اش
دوره زندگى در بى مهرگانى كه موردتابش اشعه ى يونيزان 

قرارگرفته اند افزايش يافته است. 
بااين وجود هدف اصلى مامطالعه برروى ميزان ودرجه مرگ 

وميرهاى ناشى ازسرطان درجامعه ى انسانى است. 
ــدم هماهنگى نتايج  ــيارى مبنى برمخالفت وع داليل بس
خالصه شده دراينجا بانتايجى كه معموال گزارش مى شوند 

وجوددارند. 
موارد زيرشامل اشتباهاتى است كه بسيارى ازاپيدميولوژيست 

ها ومسئوالن دولتى باآن مواجه هستند: 
1) فرض ميكنند كه تمام تشعشعات يونيزان مضرهستند. 

2) نداشتن گروه هاى دوزپايين –درپروتكل
3) از داده هاى دوزپايين اشعه كه دردسترس هستند استفاده 

مى كنند. 
ــخى  4) داده هاى خام كافى رابراى ايجاد منحنى هاى پاس

دوز- در دوزهاى پايين اشعه گزارش نميدهند. 
ــتفاده مى كنند كه  5) از فرمول هاى تك بعدى وآمارى اس

اجازه بيان تأثيرات سودمند اشعه رانمى دهند. 
6) نتايج حاصله ازميانگين را به جاى ميانه تحريف مى كنند. 
ــطوح زمينه اى به  ــعه وس 7) بين مقادير دوزهاى باالى اش
ــتيابى به نتايج مورد تصور درون يابى مى كنندتا  منظور دس

قوانين غيرمعقول وغيرمنطقى راتوليد وحمايت كنند. 
ــلولى درمعرض وتحت  8) فرض مى كنند عملكردهاى س

كنترل تمام بدن نيستند. 
ــالمتى وافزايش طول عمر را ناديده مى گيرند  9) بهبودس
ــى ازاشعه تأكيد  درحالى كه برروى خطرها ومرگ ومير ناش

مى كنند. 
ــواهد منتقدان علم اپيدميولوژى كالسيك  ــات وش گزارش

همچنان مورد غفلت وچشم پوشى هستند. 

ــانى درطول دهه ى گذشته نشان مى دهند كه  تجارب انس
اگربدن انسان درمعرض دوزهاى پايين ازاشعه ى يونيزان قرار 
بگيرد ميزان مرگ وميرهاى ناشى ازسرطان كاهش مى يابد. 
نتايج ارزشمندآمارى ومطالعات كنترل شده نشان مى دهند 
كه حدود نيمى ازمرگ وميرهاى ناشى ازسرطان درجمعيت 
هاى عمومى مرگ وميرهاى نابهنگام هستند. ازآنجايى كه 
ساالنه 600000 مرگ ناشى ازسرطان درايالت متحده آمريكا 
اتفاق مى افتد برون يابى هاى مستدل اشاره دارند كه دوزهاى 
پايين اشعه يونيزان مى تواندساالنه ازحدود250000مرگ ومير 
ناشى ازسرطان پيش گيرى نمايد. اكسپوژرمى تواند ازيك 
ــوم، رادون وراديوم  ــأبگيرد مانند: پلوتوني منبع داخلى منش
ويانشئات گرفته ازيك منبع خارجى باشد. بدون واردكردن 
مفهوم حقيقى سالمتى وخطرات ومنفعت هاى مورد بررسى 
بر مبناى مرگ وميرهاى آمارى به نظرمى رسداشعه يونيزان 
ــد.  ــراى صنعت ويران گرباش ــالمتى وهم ب ــم براى س ه
بيشترمسئولين دولتى به سمت حمايت ومحدود كردن هرچه 

بيشتر متمايل هستند. 
اگرمردم به سمت سالمتى وايمنى جهت دارشوندبهتر خدمت 

رسانى مى شوند. 
درسال 1932 يك موردمرگ، قوانين محدود كردن تشعشع 
ــاالنه  ــتى چه مالحظاتى براى س رابه راه انداخت. امابه راس
250000مرگ زودرس ناشى ازسرطان درآمريكاوجود دارد؟

تشعشع ايمن مى تواند روزانه از700 مرگ نابهنگام وزودرس 
درآمريكا جلوگيرى كند. اين مرگ هاازبرنامه هاى تحقيقاتى 
بيشتربراى دستيابى به اطالعاتى كه اكنون دردسترس هستند 

پيشگيرى مى كند. 
نتيجه اين است كه: مابا كمبود تشعشع يونيزان درمعاينات 
بالينى روبه روهستيم. باناديده گرفتن داده هاى علمى موجود، 
در حدود3000 گزارش كميته هاى مشورتى ومسئولين دولتى 
باعث وبانى ميليون هامرگ زودرس ناشى ازسرطان هستند. 
اين مسئله كه اشعه يونيزان براى زندگى ضرورى است دوباره 
ــيارى براى دوزهاى  موردبررسى قرارگرفته است. فوايدبس
ــده اى براى  ــناخته ش ــعه وجودداردوهيچ خطرش پايين اش

دوزهاى پايين آن گزارش نشده است. 
ــى ازفوايدقابل ذكرآن  ــالمتى وافزايش طول دوره زندگ س
هستند. وبايد در قوانين و نظريه هاى جديد تجديد نظركرد. 

مترجم: سحر غالم حسينى/راديولوژى90

دوزهاى پايين اشعه
اثرات مفيد
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چكيده مقاله: 
ــابقه و هدف : در جنگهاى نوين استفاده از سالحهاى  س
هسته اى انفجارى همچون بمب هاى اتمى به جهت ايجاد 
ترس و وحشت فراوان در جامعه و حجم باالى ضايعات و 
ــات از اهميت ويژه اى برخودار بوده و اين اهميت با  صدم
ــانه ها و وسايل ارتباط  افزايش آگاهى جامعه از طريق رس
ــال  جمعى از عواقب انفجار بمب هاى اتمى در ژاپن در س
1945 و همچنين آزمايشات اتمى – هسته اى مضاعف 

شده است. 

مواد و روشها : تحقيق به روش مرورى با جستجوى 
كتابخانه اى و اينترنتى در مقاالت و تحقيقات انجام گرديد.
جهت جمع آورى اطالعات از موتورهاى و همچنين پايگاه 
 Radiation Syndrome Acute, ــى  اطالعات
Triage و Nuciear Weapon و با كليد واژه هاى 

Yahoo و Google جستجوى 
ستفاده شد. مجموعا49 متن ومقاله بررسى شد كه 18 مقاله 
Pubmedومتن مرتبط مورد بهره بردارى قرار گرفت.  ا

يافته ها : با توجه به اينكه حوادث هسته اى اتمى منجر 
به آسيب وسيع، به مخاطره افتادن زندگى انسانها وايجاد 
ــتى مى گردند، ترياژ مصدومين  ــكالت شديد بهداش مش
ــدى مصدومين برمبناى  ــته بن ــته اى به مفهوم دس هس
ــدت صدمات،ضرورى بوده تا امر درمان تعداد زيادى از  ش
ــن روش ودركوتاهترين زمان ممكن  مصدومين به بهتري

تحقق يابد.

نتيجه گيرى : وقوع يك حادثه هسته اى در قالب جنگ 
ــتى و يا حتى سوانح اتمى – هسته اى  يا عمليات تروريس
مى تواند منجر به پرتوگيرى هاى شديد و بروز سندرمهاى 
مختلف پرتوگيرى حاد گردد. در اين مقاله ضمن اشاره به 
ــعات صادره به انواع  ويژگى هاى بمب اتمى ونوع تشعش
صدمات و آسيبهاى ناشى از آنها پرداخته خواهد شد،سپس 
ترياژ مصدومين با توجه به هر دو مشكل آسيبهاى فيزيكى 
و پرتوگيرى يا آلودگى راديواكتيو مد نظر قرار خواهد گرفت 
و نهايتاً انواع نشانه هاى سندرم پرتوگيرى حاد و درمانهاى 

پزشكى آنها مورد بحث قرار خواهد گرفت. 
 

واژه هاي كليدي: ترياژ، سالح هاى هسته اى، سندرم 
پرتوگيرى حاد 

مقدمه
ــت و وارد  ــوم ايجاد رعب و وحش ــم به مفه راديوتروريس
ــارات با استفاده از ابزار هاى هسته اى  كردن تلفات و خس
– تشعشعى است.انتشار مواد راديواكتيو در يك تروريسم 
هسته اى مى تواند بدون استفاده  از مواد منفجره و از طريق 

آلوده كردن منابع اب و غذا صورت گيرد.
روش ديگر انتشار مواد راديواكتيو ، استفاده از سالح هسته 
ــت كه منجر به آزاد سازى مقادير  اى به همراه انفجار اس

بسيار زيادى از مواد راديواكتيو مى شود
حمله به راكتور هاى هسته اى و تاسيسات نيروگاههاى اتمى 
ــهاى مورد استفاده در راديوتروريسم  نيزيكى ديگر از روش
ــهاى فوق استفاده از سالح هسته اى  است. از ميان روش
انفجارى همچون بمب هاى اتمى به جهت ايجاد ترس و 

محمد دانش دوست/راديولوژى 90

سالحهاى هسته اى ، ترياژ مصدومين هسته اى و 
رويكرد درمانى سندرم پرتو گيرى حاد
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وحشت بيشتر در جامعه و حجم باالى ضايعات و صدمات از 
اهميت ويژاى برخوردار است.در يك بمب اتمى مانند انچه 
در هيروشيما منفجر شد انرژى ازاد شده معادل انرژى 15 
كيلو تن تى ان تى بود.كه نيمى از اين انرژى منجر به ايجاد 
يك طوفان شديد ناشى از فشردگى هوا،يك سوم انرژى 
ــى  به صورت حرارت و مابقى به صورت انرژى تشعشعش

پرتوهاى يونساز ازاد شد.
طوفان توليد شده در مرك انفجار با سرعت 1570 كيلومتر 
بر ساعت  منجر به تخريب تمامى ساختمان هاى بتونى تا 

شعاع 2 كيلومترى مركز انفجار گشت
درجه حرارت در مركز انفجار تا 7000 درجه فارنهايت باال 
ــدن  بسيارى از مواد ساختمانها و  رفت و منجر به ذوب ش

سوختن لباس قربانيان تا فاصله 2 كيلو مترى گرديد
انرژى تشعشعى توليد شده منجر به  مرگ انى قربانيان تا  
فصله 100 مترى انفجار و مرگ قربانيان حاضر در فاصله 
ــرى مركز انفجار در فاطله 30 روز از تاريچ انفجار   800 مت

شد.
 تعداد مرگ و مير مستقيم  در اثر انفچار  بمب 140000 نفر 

در سال 1945 براورده شد.
ــى از اثار تاخيرى  ــاب 60000 مورد مرگ ناش كه با احتس
ــال 1951،تعداد كل جان باختگان  به  تابش پرتو ها تا س

200000 نفر رسيد.

مواد و روش ها:
ــتوجوى كتابخانه اى و  ــق به روش مرورى  با جس تحقي

ــام گرديد و از منابع  ــى در مقاالت و تحقيقات انج اينترنت
بدست امده در تنظيم مقاله استفاده شد.

يافته ها
الف- سندرم پرتو گيرى حاد

تابش پرتو ها به دنبال يك انفجار هسته اى منجر به بروز 
سندرم هاى حاد تشعشع ميگردد.سندرم هاى حاد تشعشع 
ــميت تشعشعى يا بيمار تشعشع  كه گاهى اوقات به نام س
ناميده ميشود يك بيمارى حاد بوده كه به دنبال تابش تمام 

يا قسمت عمده بدن به وسيله دز باالى پرتوهاى يونساز
ــى در زمان بسيار كم در حدود چند دقيقه  الكترومغناطيس

ايجاد ميشود.
ــندرم ها،اسيب سلول هاى در بافتهاى  علت ايجاد اين س
خاص مى باشد. بسته به ميزان دز دريافتى اين سندرم هابه 
ــندرم هاى خونساز،سندرم سيستم گوارشى  3 نوع كلى س
ــندرم سيستم قلبى عروقى-سيستم اعصاب مركزى  و س

تقسيم ميشود.
جدول فوق مشخصات اين سندرم ها را نشان ميدهد.

هر يك از اين سندرم ها شامل چند مرحله پرودرومال(مرحله 
تهوع-اسهال  و استفراغ)، مرحله نهفته ،مرحله بروز عالئم 

بيمارى بهبود يا مرگ(بسته به نوع سندروم) ميباشد

ب-ترياژ مصدومين
اگر چه ترياژ در تمتمى حوادث غير مترقبه موضوعى در خور 
اهميت ميباشد اما در جنگ هسته اى اهميت حياتى داردچرا 

ــيب هاى  معمول نظير ترما و  كه مصدومين عالوه بر اس
سوختگى دچار پرتو گيرى يا الودگى راديواكتيو نيز شده اند و 
بنابراين جهت ترياژ مصدومين بايستى هر دو مشكل اسيب 
هاى فيزيكى و پرتوگيرى يا الودگى راديواكتيو مد نظر قرار 
گيرند.در ترياژ بيماران جنگ هاى هسته اى بايستى اصول 

اساسى زير به ترتيب در نظر گرفته شود:
ــد خونريزى،  ــره انگيز مانن ــات فيزيكى مخاط 1-صدم
ــبت به يندرم هاى تشعشعى در  ــتگى و شوك نس شكس

اولويت قرار دارند
2-از الودگى داخلى بيماران  به مواد راديواكتيو جلوگيرى 

نمود يا ان را به حداقل رساند
3-الودگى خارجى بيماران به مواد راديواكتيو  را براورد نمود 

و نسبت به رفع ان اقدام نمود
ــان بيمارانم محدود نمود واز  ــى را به منطقه درم 4-الودگ

انتشار ان به ساير محل ها جلوگيرى نمود
5-مقدار الودگى داخلى و خارجى  به مواد راديواكتيو را در 

كادر درمانى كاهش داد

ج-دوزيمترى بيماران
براورد ميزان دز دريافتى بيماران در يك انفجار هسته اى 
بسيار مهم بوده و پايه اى براى اقدامات درمانى بعدى مى 
ــد. با عنايت به اينكه در زمان انفجار هسته اى مردم  باش
ــهاى  ــند. روش عادى جامعه فاقد دزيمتر فيزيكى مى باش
ديگرى از جمله دزيمترى بيولوژيك پيشنهاد شده است كه 
بسيار مفيد مى باشد و ليكن استفاده از عالئم ظاهرى بيمار 
جهت تخمين ميزان دز دريافتى اگرچه داراى دقت زيادى 
ــت مى تواند به عنوان وپيش درامدى جهت اقدامات  نيس
درمانى بعدى موثر باشد كه اطالعات ان در جدول 2 امده 

است.
نكات قابل ذكر در جدول فوق اينكه اعداد جدول تخمينى 
ــه فرد ديگر متفاوت بوده و به  ــو مقدار ان از فردى ب بوده
ــتگى دارد. اما مجموعا در اين جدول پرتو  انرژى پرتو بس

هاى الكترو مغناطيسى ايكس و گاما مورد نظر بوده اند.

د- درمان بيماران
در درمان بيماران سندرم حاد تشعشع اقدامات زير بايستى 

صورت بگيرد:
1-استفراغ بيمار با استفاده از داروهاى ضد استفراغ مانند 
ــمارش كامل  ــد مورد درمان قرار گرفته و ش متوكلوپرامي
سلوول هاى خونى با تاكيد بر شمارش لنفوسيت ها هر 2تا 
3 ساعت برا ى8 تا 12 ساعت اول بعد از پرتو گيرى و هر 4 

تا 6 ساعت براى 2 تا 3 روز بعد از پرتو گيرى تكرار شود.
ــتفراغ  ــى بيمار بويژه تهوع –اس ــام عالئم كلينيك 2-تم
–اسهال خارش قرمزى و تاول زدن پوست و  زمان دقيق 

بروز عالئم ثبت شود.
ــود .مى توان از  ــت ثبت ش 3-مناطق ايجاد اريتم در پوس
مناطق مشكوك عكسبردارى رنگى كرد و با شرايط بعدى 

مقايسه نمود.
ــترى گردد .يك بخش  ــار در يك محيط تميز بس 4-بيم

سوختگى محل بسيار مناسبى مى باشد.
ــگيرى و درمان عفونت با استفاده از انتى  5-اقدامات پيش

بيوتيك هاى وسيع الطيف شروع شود.
ــتم هاى  ــد سيس 6-مى توان از فاكتورهاى محرك رش

جدول 1.مشخصات و ويژگى هاى سندرم حاد تشعشع

زنده ماندن بيمار عالئم سندرم ميزان دز مورد نياز(رم) خفيفنام سندرم شديد
شانس زنده ماندن با 
افزايش دز كمتر ميشود

تخريب مغز استخوان –عفونت 
خونريزى 30 70-1000 سيستم خونساز

شانس زنده ماندن بيمار 
بسيار كم است

عفونت –دهيدراتاسيون –به هم 
خوردن تعادل الكترونها 600 1000-2000 سيستم گوارش

مرگ در عرض 3 روز اتفاق 
مى افتد

كالپس سيستم عروقى-افزايش فشار 
داخل جمجمه اى –ادم- التهاب 

عروق و مننژيت
2000 5000 سيستم قلبى عروقى- 

اعصاب مركزى
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خونساز استفاده نمود.
7-انتقال خون و فراورده هاى خونى همچون پالكت( در 

صورت كاهش تعداد) بسيار موثر مى باشد 
8-بيمار تحت حمايت روانى قرار گيرد.

9-روشهاى دوزيمترى دقيق همچون روشهاى سيتوژنيك 
جهت ارزيابى دقيق دز دريافتى صورت گيرد.

10-در همهى موارد با متخصص هماتولوژى-راديوتراپى 
مشورت گردد.

نتيجه گيرى:
وقوع يك حادثه هيته اى در قالب جنگ يا حادثه تروريستى 
و يا حتى سوانح اتمى –هسته اى مى تواند منجر به پرتو 
گيرى هاى شديد و بروز سندرم هاى مختلف پرتوگيرى 

حاد گردد.
ــن موضوع ضرورت تجهيز درمانى اين واقعه را بيش از  اي
پيش مشخص ميكند.در اين مقاله ضمن اشاره به ويژگى 

هاى بمب اتمى و نوع  تشعشعات صادره 
به انواع صدمات و اسيب هاى ناشى از انها پرداخته خواهد 
شد سپس ترياژ مصدومين با توجه به هر دو مشكل آسيب 
هاى فيزيكى و پرتوگيرى يا الودگى راديواكتيو مد نظر قرار 
ــانه هاى سندرم پرتوگيرى  خواهد گرفت و نهايتا انواع نش
حاد و درمانهاى پزشكى پزشكى انها مورد بحث قرار خواهد 

گرفت.
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Abstracts:
Background: In new wars using of 
nuclear weapons according to their 
high explosive rate have important 
role. This article mentioned the char-
acteristics of the atomic bombsand 
kind of its side effects.
Materials and methods: This is a 
review article  and used through 
pumped , yahoo and google sites fol-
lowing keywords: Acute Radiation 
syndrome , triage and nuclear weap-
ons .Generally 49 articles collected 
and 18 articles  were assessed .
Results: Accordind to high explosive 
of nuclear weapons ,its necessary to 
triage and  sort the suffered to treat in 
the best way s and most short times.
Conclusion: In terrorist attacks or 
wars , nuclear accidents or even or 
atomic-nuclear eventscan lead to ra-
diation syndrom and other serious 
complications. So, Its more necessary 
to have enough preparation and tools 
to face these events.

Keywords: Acute radiation syndrome 
, Nuclear weapons ,Triage.
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ــاب آقاي  ــا گفتگوي مفصلي با جن ــت داد ت فرصتي دس
ــنده پور متخصص راديولوژي و فوق  دكتر غالمرضا بخش
 MRI ــكا در مورد نقش تخصــص نروراديولوژي از آمري
در بيماري MS داشته باشيم در اين گفتگو تالش شد به 
ــاده نكاتي در مورد خود ماشين MRI يافته هاي  زبان س
ــود و توصيه هايي  ــور خالصه بيان ش MS در MRI بط
ــتي بيماران MS، خانواده ها و پزشكان معالج در  كه بايس
هنگام انجام MRI مورد توجه قرار دهند مرور گرديد كه 
ــم بخصوص مورد توجه بيماران محترم و خانواده  اميدواري

آنها قرار گيرد. 

آقاي دكتر با تشكر از وقتي كه به ما داديد لطفا 
به زبان ساده در مورد MRI براي خوانندگان ما 

توضيح دهيد؟
ــالم به شما و تمامي خوانندگان محترم، MRI در  - با س
 Magnetic واقع تشكيل شده از سه حرف كه حروف اول
Resonance Imaging  است يعني تصويربرداري يا 
ــبرداري به روش تشديد مغناطيسي، به عبارت ساده  عكس
ــبرداري پزشكي  ــاير روش هاي عكس تر MRI مثل س
ــت مثًال در راديولوژي و CT اسكن، از اشعه X براي  اس
ــتفاده مي كنيم كه جاي بحث علمي آن  عكسبرداري اس
ــونوگرافي ما از امواج صوتي براي  ــت و يا در س اينجا نيس
تشكيل تصوير استفاده مي كنيم. در MRI همانطوريكه از 
اسم آن بر مي آيد ما از امواج مغناطيسي كه به شكل پيچيده 
اي تنظيم مي شوند بهره مند ميشويم تا تصاوير از نقطه اي 
ــت مثال مغز، نخاع، كمر، شكم، ...  از بدن كه مورد نظر اس
ــكن كه اشعه  را تهيه كنيم. برخالف راديولوژي و CT اس
X اگر به طور مكرر براي يك بيمار استفاده شود خطرناك 

ــت، امواج مغناطيسي كه در MRI استفاده مي شود تا  اس
ــما صحبت مي كنم هيچگونه خطري  اين لحظه كه با ش
براي بيمار ندارد و مي توانيم بطور مكرر MRI براي يك 
بيمار انجام دهيم البته توصيه مي شود كه اگر خانمي باردار 
ــت و در اوايل بارداري است (سه ماه اول) احتياط كند و  اس
بهتر است عكسبرداري را بعد از سه ماهگي جنين انجام دهد 

هر چند خطر 100% براي جنين به اثبات نرسيده است. 
پس در اين روش از امواج مغناطيسي كه به نقاط مختلف 
بدن وارد مي شود به روش هاي ديژيتال و كامپيوتري امواج 
بازتابي از هر عضو مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و نهايتا 

به شكل تصاوير MRI ظاهر مي شوند. 

كمي هم در مورد شكل MRI و آن تونل كه بيمار 
در ان قرار مي گيرد توضيح دهيد؟

به نكته خوبي اشاره كرديد، آن تونل در واقع فضايي است 
كه در آن ميدان مغناطيسي قوي براي تصويربرداري ايجاد 
مي شود و معموًال تونل از جلو و عقب باز بوده و تكنسين 
MRI هم از طريق بلندگو با بيمار در تماس است و او را 
مي بيند و برخي بيماران كه معموال از فضاهاي بسته واهمه 
دارند مثال سوار آسانسور نمي شوند ممكن است احساس 
ــند وقتي در اين تونل قرار مي گيرند ولي  بدي داشته باش
بايستي بدانند كه هوا به اندازه كافي وجود دارد و كارشناس 
MRI هم دائم بيمار را مي بينند. از طرفي معموال هنگام 
تصويربرداري صداهاي بسيار زيادي هنگام كار دستگاه به 
ــت و بايستي  ــد كه جاي نگراني نيس گوش بيمار مي رس
ــه از 10 تا 20 دقيقه  ــبرداري ك بيمار در طول مدت عكس
بسته به نوع MRI متفاوت است بي حركت باشد. توصيه 
ميشود كه بيماران قبًال از ورود به اتاق MRI  از كارشناس 

مربوطه بخواهند گوشي خاصي را به آنها بدهند كه اين سرو 
صداها كه نشانگر فعاليت دستگاه و عكسبرداري است آنها 
را اذيت نكند و بايستي هنگام اين سروصداها بيمار كامالً  
ــد و گرنه با كوچكترين حركت مثًال قورت  بي حركت باش
ــود و  دادن آب دهان در MRI گردن تصاوير خراب ميش

بايستي تكرار شود. 

چرا سوال مي شود وسائل فلزي در لباس نباشد 
يا "پيس ميكر" يا ضربان ساز قلبي نداشته 

باشند يا الزم است خانم ها مواد آرايشي خود را 
پاك كنند؟

ــي شديدي در  ــت كه چون ميدان مغناطيس علت اين اس
اطراف بيمار ايجاد ميشود اگر بيمار وسائل فلزي در داخل 
بدن داشته باشد يا مثًال كساني كه در مناطق جنگي بوده اند 
و در بدن تركش دارند د يا مواد آرايشي بخصوص "ريمل" 
بزاي مژه ها در خانم ها چون حاوي فلز هستند در اين ميدان 
كه مثل آهن رباي قوي است  حركت مي كنند كه ممكن 
است آسيب به بدن برساند و "ريمل" چون حاوي مواد فلزي 
است يك آرتيفكت  ايجاد ميكند كه تصاوير را خراب ميكند 

و بايد مواد آرايشي پاك شود. 

حاال بفرماييد كه اصوال MRI چه نقشي در 
تشخيص MS دارد؟

ــتفاده از MRI، تشخيص MS راحت نبود و  تا قبل از اس
معموال براساس عالئم باليني بيمار و شكاياتي كه بيمار مي 
كرد و بعضا آزمايشات پاراكلينيك (مثل بررسي مايع نخاع، 
ــكان به تشخيص اين بيماري مي رسيدند ولي باز  ...) پزش
هم ممكن بود اشتباه كنند چرا كه مثال "تاري ديد" در يك 
بيمار مي تواند چندين علت داشته باشد كه فقط يكي از علل 
ــت و يا بي حسي در يك اندام، دست يا پا و يا  آن MS اس
صورت كه باز از عالئم MS است مي تواند چندين علت 
مثل تومور مغزي، سكته مغزي، عفونت و... داشته باشد و باز 
يكي از علل آن MS مي تواند باشد لذا وقتي كه تشخيص 
 MRI ــن با ورود ــد باز با اطمينان نبود بنابراي داده مي ش
ــخيص MS پيدا شد MRI نه تنها  واقعا انقالبي در تش
مي توانست بيماري MS را مطرح سازد بلكه قادر بود ساير 

عللي كه باعث عالئم بيماري بود را رد يا تاييد كند. 

پس به نظر مي رسد كه MRI يكي از روش هاي 
مهم تشخيص MS است؟

صد درصد، امروزه به علت شيوع بيماري كه متاسفانه اغلب 
ــوان و تحصيل كرده و باهوش را مبتال مي كند و  افراد ج
ــايع تر است متخصصين بيماري  بخصوص در خانم ها ش
ــخيص آن "معيارهايي" را  ــز و اعصاب براي تش هاي مغ
مطرح مي كنند كه يكي از آنها كه بعد از عالئم باليني است 
همين يافته هاي MRI است بنابراين MRI يك نقش 

انكارناپذير در تشخيص اين بيماري دارد. 

آنطور كه من متوجه شدم MRI عالوه بر كمك 
به تشخيص، كاربردهاي ديگري هم در MS دارد  

اينطور است؟
بله، MRI  همانطوريكه عرض كردم ساير عللي كه مي 
تواند از نظر باليني از MS تقليد كند را هم رد مي كند مثًال 
اگر بيماري تومور در غده هيپوفيز داشته باشد ممكن است 
ــته  با تاري ديد مراجعه نمايد و هيچ عالمت ديگري نداش

دكتر غالمرضا بخشنده پور
متخصص راديولوژي و فلوشيپ نروراديولوژي از امريكا

bakhshandehpour@ gmail. com

MS در بيماري MRI
نكاتي كه الزم است بيماران MS و 

خانواده هاي آنها بدانند؟

تهيه كننده: پريسا خاكسار / راديولوژى90
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باشد پس MRI ضمن رد ساير علل كاربردهاي ديگري 
ــياري از بيماران دچار MS، پس از شروع  دارد مثًال در بس
ــان، 2-3 ماه بعد MRI مجددي از بيمار مي گيرد در  درم
ــي پاسخ به درمان" است و  اين حالت نقش MRI "بررس
اينكه آيا درمان ما مؤثر بوده يا نه و يا MRI در بيماري كه 
مدتي بدون عالمت بوده و با عالئم جديد مراجعه مي كند 
  MRI مي تواند فعال شدن بيماري را نشان دهد همچنين
مي تواند "آينده" بيماري را بسته به تعداد و محل ضايعات را 
  MS چهار نقش در MRI نشان دهد. پس بطور خالصه
ــخ به درمان 3- آينده  ــخيص 2- بررسي پاس دارد 1- تش

بيماري 4- رد علل ديگر

 MS بيماران MRI لطفا به طور ساده بگوييد در
چه يافته اي ديده مي شود؟

ــت كه "سيستم  ــناخته اس MS يك بيماري به علت ناش
دفاعي بدن" به اشتباه به پوشش سطح عصب هاي موجود 
ــرده و آن را تخريب  ــتم اعصاب مركزي حمله ك در سيس
ــما تصور كنيد كه «موريانه»  مي كنند مثل اينكه مثًال ش
در يك ساختمان عظيم به سيستم هاي ارتباطي مثل برق 
و تلفن حمله كند و پوشش روي آنها را بخورد بنابراين اين 
ــتم ها كار خود را كه انتقال امواج است را نمي توانند  سيس
درست انجام دهند مثال كامپيوترها خراب مي شوند و يا قطع 
و وصل مي شود يا برق يك نقطه از ساختمان قطع مي شود 
و يا تلفن ها دچار اشكال مي شوند اين وضعيت در سيستم 
اعصاب مركزي كه شامل مغز و نخاع است رخ مي دهد به 
همين دليل است كه به علت همين خوردگي هايي كه من 
ــاده اي براي فهم موضوع زدم و به حمله موريانه  مثال س
تشبيه كردم باعث مي شود مثال بيمار بگويد تاري ديد دارد 

ــاق پا يا بازو  يا كامال ديد از بين رفته و يا بگويد مثال در س
ــاس بي حسي دارم در واقع در مثال  يا زبان و صورت احس
باال ارتباط از باال در مغز و يا نخاع مختل شده و بخشي از 
بدن بيمار دچار مشكل مي شود اين مثال را زدم كه بگويم 
در MS يافته هاي MRI بسيار متنوع است درست مثل 
همان مثال موريانه بستگي دارد موريانه ها چه تعداد باشند و 
چه بخشي از آن سيستم و سيستم ها را جويده باشند بنابراين 
MRI بيمار در مغز مي تواند كامال نرمال باشد كه در پنج 
ــوارد بيماري MS از نظر متخصص مغز و  درصد (5%) م
اعصاب قطعي است ولي MRI مغز نرمال است يا مي تواند 
مثل همان مثال موريانه كانون هاي كوچك و پراكنده سفيد 
ــه اين راه هاي عصبي (مثل كابل ها) در  رنگ در محلي ك
ــفيد مغز عبور مي كند خود را نمايان سازد كه تعداد  ماده س
آنها از 2 تا دهها ضايعه متفاوت است كه در اصالح پزشكي 
به اين كانون هاي سفيد رنگ در ماده سفيد مغز ««پالك» 

مي گويند. (به تصاوير MRI توجه نماييد) 

 ،MS حاال مي توانم حدس بزنم چرا در بررسي
پزشكان عالوه بر مغز MRI از گردن و پشت هم 

مي دهند هدف بررسي نخاع است؟
ــتم اعصاب  دقيقاً، همانطوريكه كه گفتم MS كل "سيس
ــد كه عالوه بر مغز نخاع را هم  ــزي" را درگير مي كن مرك
شامل ميشود كه در ناحيه گردن و پشت واقع است. جالب 
ــت بدانيد نوعي از MS داريم كه فقط نخاع و عصب  اس
ــم را درگير مي كند يعني بيمار مراجعه مي كند با تاري  چش
ــت كه  ــت در اين موارد اس ديد ولي MRI مغز نرمال اس
پزشكان محترم براي رد كردن اين فرم از MS با بررسي 
ــاع گاهي ضايعات يا همان «پالك ها» را در نخاع پيدا  نخ

مي كنند. 

 MRI شود ولي MS آيا ممكن است فردي دچار
در مغز و نخاع كامالً نرمال باشد؟

ــم مي تواند اولين عالمت  بينيد تاري ديد همراه با درد چش
ــد و اين مي تواند به تنهايي و يا با وجود  ــروع MS باش ش
ضايعات در مغز باشد. مطالعات نشان داده كه اگر در فردي 
كه با تاري ديد مراجعه كرده كه در اصالح پزشكان به آن 
«نوريت اپتيك» مي گويند اگر در MRI  مغز هيچ ضايعه 
ــته باشند شانس ابتال به MS  ظرف   اي يا " پالك" نداش
ــد بود در حالي كه اگر در  ــال اينده  فقط 25% خواه 15 س
ــاهده شود اين شانس به 72% مي  حداقل يك پالك مش

رسد. 

چرا گاهي پزشكان MRI را با و بدون تزريق 
داروي در داخل وريد انجام مي دهند و آيا نكته 

خاصي هنگام تزريق ماده حاجب وجود دارد كه 
مورد توجه بيمار قرار گيرد؟

سوال خوب و به جايي كرديد. ببينيد امروزه در كشورهاي 
ــاص در مورد نحوه  ــتورالعمل خ اروپايي و آمريكا يك دس
 MS ــك به ارزيابي بيماران MS وجود دارد يعني اگر ش
ــند معموال MRI اوليه با و بدون تزريق ماده  ــته باش داش
ــود ولي در ادامه درمان  حاجب در داخل وريد انجام مي ش
دستورالعمل ها متفاوت است و هر كشوري و يا دانشگاهي 
روش خاص خود را دارد مثال پس از تشخيص MS بيمار را 
تحت درمان دارويي قرار مي دهند و 45 روز يا 2 يا 3 ماه بعد 
يك MRI مجدد با و بدون تزريق مي گيرند تا ببينند آيا 
درماني كه انجام شده توانسته است بيماري را خاموش كند 
يا نه كه به دو شكل اين پاسخ يا عدم پاسخ به درمان قابل 
ارزيابي است يكي براساس حال عمومي بيمار كه آيا عالئم 
بيمار برطرف شده است و دوم به وسيله MRI با و بدون 
تزريق كه آيا ضايعات مغزي كم شده يا كانون هاي جديد 
ايجاد شده و يا پس از تزريق داخل وريدي دارو به اصطالح 
ــانه  رنگ را به خود جذب كرده يا نه كه اگر جذب كند نش
فعال بودن بيماري است كه اصطالحا مي گويم پالك ها 
«انهانس كرده اند» و اين نشانگر ادامه فعاليت بيماري بوده 
يعني هنوز ضايعه در حالت تخريب غشاء و اليه محافظت 
كننده بر روي اعصاب است كه به اين غشاء «ميلين» مي 
ــت. البته وقتي يك پالك رنگ مي گيرد قطعا  گويند اس
به معني فعال بودن بيماري نيست و بايستي با يافته هاي 
ــود ولي وجود آن مطرح كنند  باليني بيمار مطابقت داده ش
قوي به نفع فعال بودن بيماري است كه پزشكان با مشاهده 
آن درمان را ادامه مي دهند  يا آنرا تشديد مي كنند يا تغيير 

مي دهند. 
نكاتي كه بايستي هنگام تزريق توجه شود: 1- بيمار هرگونه 
ــد. 2- اگر ديابت،  ــيت داروئي قبلي را بايد ذكر كن حساس
ــكل كليوي يا كبدي اگر دارد به كارشناس بگويد. 3-  مش
ــتي ماده حاجب ظرف 30 ثانيه تزريق شود و بعد از 5  بايس

دقيقه از تزريق عكسبرداري شروع شود. 

چرا اين نكاتي كه فرموديد بايد رعايت شود؟
در مورد حساسيت دارويي چون ممكن است بيمار به دارويي 
ــان دهد ولي در مجموع  ــود حساست نش كه تزريق مي ش
موارد حاجب MRI خيلي بي خطر و با عوارض كم هستند 
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ــيار نادر حساسيت مي دهند. بيماراني كه  ولي در موارد بس
ــكل كليوي و كبدي دارند و يا ديابت عوارض در آنها  مش
باالتر است و باالخره تصاوير بايستي حتما بعد از 5 دقيقه 
ــوند تا پالك هاي فعال فرصت جذب داشته باشند  تهيه ش
ــوند در اين حالت احتمال انهانس شدن پالك ها  و ديده ش
ــت و دقت تشخيصي باال مي رود و نكته بسيار  بيشتر اس
مهم ديگر  اين كه در بيماران دچار MS كه كورتن تزريقي 
دريافت مي كنند همين كورتن مي تواند بيماري فعال را به 

غيرفعال تبديل كند. 

ممكن است قدري بيشتر توضيح بدهيد؟
حتماً ببينيد، وقتي كورتن استفاده مي شود اين ماده كه يك 
ماده قوي و سريع االثر ولي با زمان اثر نسبتاً طوالني است 
ــود التهاب در پالك هاي MS فوري برطرف  باعث مي ش
ــود لذا چون اِدم اطراف پالك به صورت مصنوعي كم  ش
ــاد شده بودند  ــود يعني  رگ هاي آن ناحيه كه گش مي ش
ــلول هاي التهابي از البه الي جدارشان و سوراخ هايي  و س
كه معموًال در مويرگ ها وجود دارد مي توانستند به راحتي 
ــوند با استفاده از كورتن  وارد بافت محل صدمه ديدگي بش
ــتروئيدي بسته مي شوند و به طور  يا داروهاي كورتيكواس
غيرواقعي التهاب را برطرف مي كنند و چون التهاب موقتًا 
برطرف شده ماده حاجب هم در محل صدمه ديدگي (همان 
محلي كه تشبيه كردم موريانه ها جويده اند) نمي تواند وارد 
ــود و رنگ بگيرد و در تصاوير فكر مي كنيم اين ضايعه  ش
ــت براي  ــت در حاليكه اينطور نيس ــالك) غيرفعال اس (پ
همين توصيه مي شود كه بيماري كه كورتن تزريق كرده 
ــد از تزريق MRI با  ــاعت ها و بعضاً 1 يا 2 هفته بع تا س
تزريق نگيرد چرا كه بعلت مكانيسم فوق ممكن است پالك 
فعال و بيماري فعال داشته باشد ديده نخواهد شد و به غلط 

گزارش مي شو د كه بيماري فعال نمي باشد. 

چرا مي فرمائيد پالك رنگ گرفته نشانه صد در 
صد فعال بودن بيماري MS نيست؟

ببينيد تشخيص MS  با كلينيك و عالئمي است كه بيمار 
مراجعه مي كند و تشخيص با متخصص مغز و اعصاب است 
و MRI فقط نقش تائيد كننده تشخيص را دارد بعالوه يك 
پالك كه رنگ مي گيرد  مي تواند بين 1 تا 16 هفته (يعني 

ــد شده باقي بماند كه معموًال بطور  4 ماه) همانطور انهانس
ــط كمتر از 4 هفته را براي باقي ماندن رنگ در يك  متوس
ــالك در نظر مي گيرند لذا اگر بگوييد پالك رنگ گرفته  پ
ــانه فعال بودن بيماري باشد يا نباشد  تصميم  مي تواند نش
تنها با پزشك معالج است نه تصوير  MRI چون عرض 
كردم يك پالك تا 4 ماه مي توانند رنگ خود را حفظ كنند 
و با ديدن آن نبايستي توقع درمان فوري داشت بلكه درمان 
براساس عالئم بيمار است، نكته ديگري اين كه هر پالكي 
كه رنگ مي گيرد نشانه صدمه عميق به بافت مغزي است و 

از نظر ارزيابي آينده  بيمار كمك كننده است. 

يعني چه  آينده بيمار را مشخص مي كند؟
مطالعات نشان داده كه پالك هايي كه رنگ ميگيرند يا به 
اصطالح ما پزشكان "انهانس" مي شوند در آينده محل آنها 
با تخريب رشته هاي عصبي «آكسون ها» همراه هستند و 
ــكل حفرات كوچك در مغز خود را نشان  در MRI به ش
ــي گويند و اين  ــه آنها black whole م مي دهد كه ب
حفرات مؤيد صدمه دائمي مغز هستند. يعني هر چه  تعداد 
ــتر باشد احتمال زمين گير شدن بيمار در  اين حفرات بيش
ــتر است. البته تعداد ضايعات و بخصوص محل  آينده بيش
ــگوئي آينده بيماري  ضايعات در مغز هم مي توانند در پيش
مؤثر باشند و البته با انجام فوري درمان و تداوم آن مطابق 
ــك معالج مي توان تا حدودي از ايجاد حفرات  دستور پزش

جلوگيري نمود. 

مگر بقيه ضايعات كه رنگ نمي گيرند صدمه غير 
دائمي هستند؟

تقريباً بله چون همه ضايعات مغزي MS درMRI  نماي 
يكساني ايجاد مي كنند يعني كانون هاي كوچك سفيدرنگ 
كه وقتي آنها را زير ميكروسكوپ مي گذاريم 3 تا نما دارند 
ــب ميلين» و  ــش عص «التهاب خالص»، «تخريب پوش
«تخريب رشته ها» اگر درمان به موقع شروع شود  برخي ا 
ز ضايعات بر طرف مي شوند  وگرنه تخريب رشته ها ادامه 
مي يابد و به اين دليل بايد دستورات درماني پزشك معالج 
را بيماران مو به مو رعايت كنند. به عبارت ديگر سه نماي 
فوق در واقع سه مرحله است كه به ترتيب بدتر ميشود هر 
چند هميشه اين قاعده در پالكها رعايت نمي شود ولي عدم 
ــل درمان به نوع با صدمه دائمي  ــان در تبديل نوع قاب درم

وجود دارد. 

همانطوريكه اشاره كرديد MRI مي تواند در 
تشخيص، ارزيابي ميزان پاسخ به درمان و 

ارزيابي آينده بيماري به پزشكان كمك كند حال 
آيا نكاتي وجود دارد كه بيماران دچار MS و 

خانواده هاي آنها و پزشكان محترم معالج آنها را 
در نظر داشته باشند؟

ــخ مفصل دارد ولي  ــوال به جايي كرديد كه نياز به پاس س
ــعي مي كنم پاسخ به اين پرسش را در چند بخش  من س
ــا و بيماران و  ــم و اميدوارم خانواده ه ــان عرض كن خدمتت
ــك به اين نكات كه توصيه هاي اينجانب  همكاران پزش
نيست بلكه نكاتي است كه در امريكا و اروپا همواره گوشزد 
ــود توجه كافي نمايند چرا كه توجه به اين نكات در  مي ش
درمان بهتر و كامل تر اين بيماري و كنترل آن بسيار مهم 

هستند و عبارتند از: 
1- بيمار بايستي براي درمان خود پزشك متخصص مغز 
ــته و با روش هاي  و اعصاب كه تجربه درمان MS را داش
درماني و تشخيصي مدرن آن همواره سرو كار دارد مراجعه 

نمايد. 
2- بيمار و پزشكان محترم براي انجام تصوير برداري مثل 
ــاي MRI  جديد و با ميدان  ــتگاه ه همين MRI از دس
مغناطيسي 1 تسال و يا باالتر استفاده نمايند و اين تصاوير 
ــط راديولوژيست كه تجربه كافي در مورد MS دارند  توس
ــه شود و مورد ارزيابي  گزارش و در آينده پيگيري و مقايس

قرار گيرد. 
ــر و وزارت  ــازمان هاي بيمه گ ــا كمك س ــاران ب 3- بيم
بهداشت و درمان بايستي تبعيت كامل از دستورات درماني و 

تشخيصي پزشك معالج داشته باشند. 
ــظ و نگهداري فيلم هاي خود كه  ــاران بايد در حف 4-  بيم
ــا بوده و يك آرشيو  ــال ها گرفته شده است كوش ظرف س

شخصي داشته باشند. 
5- بايستي پروتوكل هاي تصويربرداري از بيماران MS در 
سر تا سر كشور يكسان باشد تا مقايسه آنها در هر كجا كه 

انجام مي شود قابل اعتماد باشد. 
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آقاي دكتر ممكن است قدري مشروح تر در مورد 

هر يك از توصيه نكاتي را بيان بفرمائيد؟
ــكان مغز و  حتماً، ببينيد در مورد اول يعني مراجعه به پزش
اعصاب با تجربه در MS اين يك امر بديهي است. برخي از 
 MS بيماران آنرا انجام مي دهند ولي واقعيت اين است كه
بيماري است كه تحقيقات مفصلي بر روي آن انجام مي شود 
چون همانطور كه عرض كردم قشر جوان و تحصيل كرده 
ــد از ايدز دومين عامل زمين  ــر مي كند و در دنيا بع را درگي
گير شدن و از كار افتادن جوانان MS است ضروري است 
كه حساسيت خاصي بر نحوه درمان و پيگيري آن بيمار و 

خانواده او داشته باشند. 
خوشبختانه در كشور ما پزشكان متخصص مغز و اعصاب 
ــتند  ــه علت فراواني اين بيماري اكثراً تجربه دارند و هس ب
ــهرت جهاني در MS دارند و در ايران به  پزشكاني كه ش
ــغول هستند و در جريان اين تحقيقات كه عرض  كار مش
ــتند چرا كه واقعاً هر ساله شاهد دارويي جديد و  كردم هس
يا روش جديد تشخيصي در اين بيماري هستيم و بايستي 

پزشك به روز باشد. 

توصيه دوم شما در مورد ماشين هاي MRI و 
پزشكان راديولوژيست بود در اين مورد چه 

توصيه اي داريد؟
ــراي ارزيابي بيماران MS از  ــت كه ب اوًال توصيه اكيد اس
ماشين هاي MRI با قدرت ميدان مغناطيسي باال مثًال از 
1 تسال به باال استفاده شود براي اطالع خوانندگان محترم 
بايستي عرض كنم كه ماشين هايMRI  همه شبيه هم 
نيستند و با اينكه همه نام MRI  دارند ولي داراي توانايي ها 
ــه برمي گردد به  ــتند ك و كيفيت  هاي كاري متفاوت هس
ــي  آنها و بيمار و خانواده بيماران و  قدرت ميدان مغناطيس
حتي پزشكان محترم كه بيمار را براي MRI مي فرستند  
بايستي حساسيت ويژه اي روي ماشين هاي MRI داشته 
ــال توليد و بهره برداري و  ــند و در مورد نوع MRI، س باش
ــي آن تحقيق كرده  از همه مهم تر قدرت ميدان مغناطيس
سپس اقدام به عكس برداري كنند و خوشبختانه ماشين هاي  

MRI با ميدان باال در كشور فراوان يافت مي شود. 
بد نيست بدانيد كه بطور خالصه قدرت ميدان مغناطيسي 
ــال  ــال، 0/3 و 0/5 و 1 تس MRI مي تواند از زير 0/3 تس
ــال و اخيراً در دنيا از MRI  با  ــد تا 1/5 تسال و 3 تس باش
ــال هم استفاده ميكنند كه موارد  ميدان ها 7 و 8 و 10 تس
ــال هنوز جنبه تحقيقاتي دارند و  اكثراً كاربرد  باالي 3 تس
 1/5 ،1 ،0/5 ،0/3 MRI ــي دارند و در ايران فعًال تحقيقات

و 3 تسال وجود دارد. 

خوب چه تفاوت هايي اين ماشين ها دارند و 
چرا مي گويند بايستي براي تشخيص MS از 

ماشين هاي با ميدان باالتر استفاده كرد؟
ــت كه براي  ــد توصيه اكيد اين اس همانطور كه عرض ش
تشخيص MS  از ماشين هايي كه قدرت ميدان مغناطيسي 
1 تسال و به باال دارند مثل 1/5 تسال و 3 تسال استفاده شود 
چرا كه هر چه قدرت ميدان باالتر مي رود امكان مشاهده 

ضايعه MS و تشخيص زودرس تر بيماري وجود دارد. 

 MS يعني مي فرماييد ممكن است بيماري دچار
باشد و در MRI با قدرت پايين ضايعات ديده 
نشود ولي در ماشين هاي MRIبا قدرت ميدان 

باالتر ديده شود ؟ 
دقيقا اينطور است من مثال اثبات شده اي را عرض كنم در 
كنگره نروراديولوژيست هاي آمريكا در سال 2007 مقاله اي 
 MRI را با MS ــد كه در آن 9 بيمار مشكوك به ارائه ش
1/5 و بعد از 2 هفته بدون اينكه بيمار در اين مدت عالمت 
جديد پيدا كرده باشد باMRI  3 تسال مورد عكسبرداري 
قرار دادند نتيجه اينكه در مقايسه تصاوير مشاهده شده بود 
كه تعداد ضايعات بيشتري را در MRI 3 تسال مي توان در 
مقايسه با 1/5 تسال مشاهده كرد و بعضاً منجر به تشخيص 
ــده بود بطوريكه در 18% بيماران با تصاوير  قطعي بيمار ش
3 تسال تشخيص قطعي MS را براي بيماراني داده شده 
ــخيص قطعي نبوده است.  ــال هنوز تش بود كه در 1/5 تس
البته من توصيه نمي كنم در همه بيماران از MRI 3 تسال 
استفاده شود چون با MRI  1 و 1/5 تسال هم ضايعات را 
به راحتي مي بينيم ولي در مواردي كه پزشك براي شروع 
درمان شك دارد يعني تعداد ضايعات با معيارهاي تشخيص 
ــت ولي عالئم باليني بيمار هماهنگ است  هماهنگ نيس

ــت پزشك ازMRI  3 تسال استفاده كند تا بتوان  بهتر اس
سريع تر درمان را شروع نمايد چرا كه تاخير در درمان بعضًا 

باعث گسترش بيماري مي شود. 

آيا MRI 3 تسال در ايران داريم؟
بله، يك ماشين MRI و آن هم در اهواز داريم. 

 MRI در MS چرا مهم است اين تعداد ضايعات
مغز؟

ــخيص  MSعالوه بر وجود ضايعات  ببينيد اوًال براي تش
ــفيد مغز شكل  ــفيد رنگ يا همان پالك ها در ماده س س
ــيار مهم است  آنها، محل قرار گرفتن آنها و تعداد آنها، بس
و متخصصين MS معيارهايي براي آن دارند يعني تعداد 
آن نبايستي از يك حدي كمتر باشد و محل قرارگيري آنها 
و شكل آنها هم براي شك به بيماري بسيار مهم است از 
طرفي تمام هزينه هاي درمان و تحقيقات سرسام آور براي 
ــده را كه  ــت كه ضايعاتي كه ايجاد ش MS  براي اين اس
مي توانند اگر درمان نشود باعث آسيب دائمي به  رشته هاي 
اعصاب بيمار شوند را كنترل كنيم و نگذاريم ضايعات جديد 
ــت امروز در دنيا بخصوص در  ــود بنابراين سياس ايجاد ش
ــت كه فوراً درمان را شروع كنيم  آمريكاي شمالي اين اس
ــروع به صدمه زدن به مغز مي كنند را از  تا ضايعاتي كه ش
بين ببريم و براي همين است كه حتي در امريكا به مجرد 
اينكه متخصص مغز با بيمار مواجه مي شود كه جوان است 
و عالئم عصبي به نفع MS دارد فورا برايش MRI انجام 
مي دهد و در صورت وجود ضايعات فورا درمان را شروع مي 
 MS كنند. البته هستند پزشكاني كه مي گويند چون درمان
گران است قدري محافظه كارانه تر برخورد كنيم يعني مي 
ــد ببينيم آيا حمله عصبي  ــد به مريض فرصت بدهي گوين
ديگري در آينده رخ ميدهد يا خير مثًال 1-2 ماه بعد و بعد 
ــروع كنيد كه اكنون بسياري از پزشكان  از آن درمان را ش
ــتند و مي گويند چون MS يك بيماري  مخالف اين هس
است كه به شكل گسترده اي تمام مغز و نخاع را مي تواند 
درگير كند اگر شما چند ماه فرصت بدهيد ممكن است بيمار 
حمالت خفيفي داشته باشد و بيمار متوجه نشود و به پزشك 
مراجعه نكند و بيماري همچنان پيشرفت كند تا وقتي كه 
ماه ها بعد با يك حمله شديدتر بيايد كه دهها ضايعه جديد 
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در مغز و نخاع ايجاد شده است كه ممكن است قدري براي 
شروع درمان دير شود لذا درمان آن مشكل مي شود و بهتر 

است از شروع عالئم فورا آن را درمان كرد. 

اشاره داشتيد به نقش راديولوژيست ها در اين 
مورد چه توصيه اي وجود دارد؟

ــس از ورود MRI به عنوان يك بخش غيرقابل  ببينيد پ
ــخيص MS به طبع آن بايستي  ــمند در تش انكار و ارزش
متخصصيني هم پيدا مي شدند كه تبحر كافي در گزارش 
يافته هاي MRI مي داشتند كه اين گروه  از راديولوژيست 
ــت» يا متخصصين تصويربرداري از  ها را «نروراديولوژيس
ــروزه در اروپا و  ــاري هاي مغز و اعصاب مي گويند ام بيم
امريكا متخصصين راديولوژي وجود دارد كه مثل متخصص 
مغز و اعصاب بخش اعظم فعاليت حرفه اي و عملي آنها 
در زمينه MS است و خوشبختانه در ايران هم همكاراني 
هستند كه تجربياتي كافي دارند و توصيه مي شود تصاوير 
ــط  ــخيص توس MRI در هر مرحله بخصوص براي تش
ــود كه تجربه كافي در اين  راديولوژيست هايي گزارش ش
زمينه دارند براي مشخص شدن اهميت اين نكته بايستي 
ــخيص MS در MRI داراي ضابطه  عرض كنم كه تش
MS  ــه بين المللي ــت كه يك كميت و قواعد خاصي اس
ــاالنه آنها را مشخص كرده كه چون  تقريباً در جلسات س
بحث تخصصي است و ممكن است از حوصله خوانندگان 
شما خارج باشد به آن ها اشاره نمي كنم و به همين بسنده 
مي كنم كه از چند سال پيش تا كنون معيارهاي تشخيص 
MS خيلي فرق كرده است، امروزه با 2 تا 3 ضايعه كوچك 

ــفيد مغز كه مي تواند پراكنده و در جاهايي باشد  در ماده س
ــط افراد كم تجربه به راحتي ديده نشود بيماري را  كه توس
تشخيص مي دهند يعني گاهي ضايعات در يك مناطقي از 
 MRI مغز قرار مي گيرد كه ممكن است هر گزارش كننده
آن را نبيند و MRI آن را نرمال گزارش كند در حاليكه افراد 
با تجربه به علت اطالع از بيماري و اينكه در چه مناطقي 

مي تواند مغز را درگير كند آنها را پيدا مي كند
 MRI در MS ــاي ــه ه ــت كه يافت ــه دوم اين اس نكت
اختصاصي نيستند و در بيماري هاي زياد ديگري هم ديده 
 MRI ميشوند به طوريكه در يك مطالعه علمي روي قدرت
در تشخيص MS بدون توجه به عالئم بيمار يعني صرفا 
ــاس يافته هاي MRI مشخص شد كه MRI تنها  براس
در 10% موارد توانسته تشخيصي قطعي براي MS مطرح 
ــت كه مي تواند  كند بعالوه بيش از 10 تا 15  بيماري اس
 MS ــبيه در MRI مغز ضايعاتي ايجاد كنند كه كامًال ش
است و اگر پزشك راديولوژيست تجربه كافي نداشته باشد 
آنرا MS گزارش مي كند و متخصصين مغز و اعصاب نيز 
براساس آن ممكن است به درمان آن بپردازند اجازه بدهيد 
ــال پيش خانم  خاطره اي را در اين مورد عرض كنم 2 س
21 ساله اي به من مراجعه كرد كه نزديك 3 سال با توجه 
 MS ــخيص به يافته هاي MRI  مغز قبلي او چون تش
ــده بود تحت درمان MS بود كه ماهيانه براساس  داده ش
گفته پدرش 300 هزار تومان هزينه داروها مي شد كه وقتي 
تصادفا براي كنترل MRI به يكي از مراكز MRI مراجعه 
و اينجانب بعد از مشاهده تصاوير احساس كردم اين ضايعات 
شبيه ضايعات MS است ولي با نماي كالسيك ضايعات 
MS متفاوت است لذا پس از اقدام به معاينه و مصاحبه با 
خانواده و خود بيمار مشخص شد علت عالئم و يافته هاي 
ــتباه نزديك 3  ــاري ديگر بوده و بيمار به اش MRI او بيم
ــت. لذا غرض اينكه  ــال داروي MS مصرف كرده اس س
تجربه راديولوژيست بسيار مهم است و اهميتي مثل تجربه 
پزشك معالج دارد چرا كه راديولوژيست در واقع جزئي از تيم 

تشخيصي و درمان بيماران MS محسوب مي شود. 

توصيه آخر و جمع بندي شما چيست؟
نكته بعدي اين است كه بيماري MS يك بيماري است 
ــال ها طول مي كشد مثال ممكن است در برخي از  كه س
فرم ها 50 تا 60 سال همراه بيمار باشد لذا بيمار ممكن است 
ــتگاه هاي زيادي و در شهرهاي  عكس هاي زيادي با دس
مختلف گرفته باشد كه بايستي تمام آزمايشات و بخصوص 
MRI كه مي گيرد را نگه دارد و اخيراً اين امكان ايجاد شده 
ــكت ضبط مي كنند اهميت  كه آن ها را روي CD و ديس
آن هم اين است  كه براي ارزيابي پاسخ به درمان همواره 
 MRI ــه هاي فعلي با كليشه هاي نياز به مقايسه كليش
قبلي هستيم لذا توصيه مي كنيم كليشه ها را دور نريزيد و 
همواره به هر شكل آنها را حفظ كنيد و يك آرشيو شخصي 
داشته باشيد بعالوه توصيه اينجانب به انجمن متخصصين 
مغز و اعصاب، انجمن MS و انجمن راديولوژي ايران اين 
است كه يك «كار گروه MS » درست شود و اينها برنامه 
اي را طراحي كنند كه «نحوه تصويربرداري» كه اصطالحًا 
ــد در تمام مراكز  ــه آن «پروتوكل» مي گوين خارجي ها ب
تصويربرداري خصوصي و دولتي براي MS  در سر تا سر 
كشور يكسان شود اين مسئله از اين نظر مهم داست كه اگر 

ــرق كشور عكس هاي  بيماري از بندرعباس يا غرب و ش
خود را براي مشاوره به تهران آورد يا هر نقطه ديگر از ايران، 
امكان مقايسه وجود داشته باشد االن اين قضيه وجود ندارد 
يعني هر مركزي يك فرم خاص تصويربرداري دارد و همين 
باعث مي شود كه نتوان مقايسه درستي از اينكه آيا بيماري 
پاسخ به درمان داده يا نداده ارائه داد و از طرفي چون تصاوير 
به قولي «استاندارد » نيستند امكان تحقيقات علمي و ارائه 

مقاله براساس آنها نيز از دقت كافي برخوردار نمي باشد. 

و در يك جمع بندي كلي: 
اينكه MS خيلي در ايران شايع است شايد نزديك به 50 
ــور به اين بيماري مبتال هستند كه  تا 60 هزار نفر در كش
ــت با عالئم متنوع و ضروري است  يك بيماري مزمن اس
كه بيماران MS و خانواده هاي آنها، متخصصين مربوط 
ــخيص اين بيماري و وزارت بهداشت نگاه  به درمان و تش
ويژه اي به امر درمان اين گروه از بيماران كه عمدتاً جوان و 

تحصيلكرده هستند داشته باشد بايستي: 
ــاير  1- متخصصين مغز و اعصاب و راديولوژي و حتي س
متخصصين درگير عوارض عصبي اين بيماران از دانش روز 
ــوده و بر تجربه خود بيفزايند و وزارت  اين بيماري مطلع ب
بهداشت به امكان تخصصي كار كردن متخصصين مغز و 
اعصاب و راديولوژيست ها مثال صرفاً در MS مثل آنچه در 

مورد بيماري ديابت وجود دارد كمك نمايند. 
2- ماشين هاي تصويربرداري مورد استفاده براي تشخيص 
و پيگيري  MSبايستي جديد و با قدرت ميدان مغناطيسي 

باال باشد تا به تشخيص زودرس و دقيق تر كمك نمايد. 
ــير بيماري آنها و پاسخ به  3- بيماران به منظور ارزيابي س
ــتي كليه تصاوير MRI خود را هميشه سالم  درمان بايس
نگه داشته و بايگاني كرده و يا روي ديسكت حفظ نمايند 
حتي اگر مربوط به سالها قبل باشد و همواره موقع تصوير 
برداري جديد آنها را جهت مقايسه به پزشك راديولوژيست 

تحويل دهند. 
ــت با همكاري انجمن هاي تخصصي  4- وزارت بهداش
ــن MS طرحي براي  ــوژي، مغز و اعصاب و انجم راديول
ــازي نحوه تصويربرداري از بيماران MS ارائه  يكسان س
ــاي ايران كه  ــاس آن بيمار MS در هر ج ــد كه براس ده
عكسبرداري شود عكس هاي او ارزش ارزيابي هاي بعدي 

را داشته باشد. 
ــك  5- بيماران و خانواده آنها همواره تبعيت كامل از پزش
ــته بباشند و از مراجعه به پزشكان متعدد  پرهيز  معالج داش

نمايند. 

آقاي دكتر از اينكه در اين گفتگو شركت كرديد 
از شما سپاسگزارم و در پايان اين سوال را دارم 

كه چگونه بيماران و يا خانواده آنها مي توانند 
سؤاالت احتمالي خود را با شما در ميان بگذارند؟

ــل آماده  ــكرم و با كمال مي ــما متش ــن هم از مجله ش م
پاسخگويي به سؤاالت و نظرات خوانندگان مجله هستم 
ــواالت و نظرات خود را  ــر حال بيماران مي توانند س در ه
ــت الكتروني  ــايت اين مجله و يا به آدرس پس از طريق س
اينجانب در ميان بگذارند كه در حد بضاعت علمي خويش 

در خدمتشان هستم.
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مقدمه
ــازى تشديد مغناطيسى  اف  ام  آر آى يا تصويرس
 Functional Magnetic) ــردى  كارك
ــه   ب ــهور  مش    (Resonance Imaging
ــردارى در  ــى روش تصويرب ــام نوع FMRI ن

MRI است. 
ــاوب از مغز در حال  ــن روش تصاويرى متن در اي
فعاليت و سپس در حال استراحت گرفته مى شود 
و از يكديگر بطور ديجيتالى (بكمك نرم افزارهايى 
ــق مى گردند، كه حاصل اين  همانند  FSL تفري
ــر تغييرات جريان  ــردازش عملكرد مغزى در اث پ
ــان  ــز را از لحاظ فيزيولوژيكى نش ــى در مغ خون

ميدهد. 
 

تاريخچه  
ــى  عصب ــردارى  ب ــر  تصوي ــه ى  تاريخچ
ــه  ك روش  ــك  ي ــا  ب  1900 ــه  ده در 

ــده  نامي  pneumoencephalography
شد، آغاز شد. اين فرايند شامل خشك كردن مايع 
مغزى نخاعى از اطراف مغز و جايگزينى آن با هوا، 
ــيژن يا هليوم است اين عمل تفاوت چگالى  اكس
نسبى مغز و اطراف آن را باعث مى شود و از اين 
طريق در تصوير بردارى با استفاده از x-ray، مغز 
بهتر نمايش داده مى شود. در دهه هاى 1970 و 
ــاى MRI و CT وارد عرصه ى  1980 روش ه
ــاى جديد  ــدند. تكنولوژيه ــرداى مغز ش تصويرب
MRI و CT به طرز قابل توجهى ايمن تر بودند 
ــترى را در اختيار محققان قرار مى  و جزئيات بيش
دادند. نسل بعدى اسكن هاى مورد استفاده براى 
مغز SPECT و PET بودند كه به دانشمندان 
ــى كنند، زيرا  اجازه مى دادند عملكرد مغز را بررس
ــالف روش هاى MRI  و CT اين روش  بر خ
ــتر از چند تصوير  ــد اطالعاتى بيش ــا مى توانن ه
ــا تركيبى از روش  ــتاتيك از مغز ايجاد كنند. ب اس

 ،SPECT ــور ــاى MRI و PET و همينط ه
ــدند كه روش ديگرى به نام  ــمندان قادر ش دانش
ــد كه مى  ــاد كنن functional MRI را ايج
ــت درى مستقيم به سوى مشاهده فعاليت  توانس
ــناختى باز كند. در كنار FMRI امروزه  هاى ش
از Electroencephalograph و همچنين 
ــى كه در مغز و به صورت تهاجمى  از الكترودهاي
ــى نحوه ى  ــوند نيز براى برررس قرار داده مى ش
ــود، كه هر كدام مزايا  ــتفاده مى ش فعاليت آن اس
ــك نوع تخصصى  ــى دارند. FMRI ي و معايب
ــده از اسكن هاى MRI است كه پاسخ هاى  ش
ــرات در جريان خون) مرتبط  هموديناميكى (تغيي
ــان يا  با فعاليت هاى عصبى در مغز يا نخاع انس
ــات را اندازه گيرى مى كند. همانطور  ديگر حيوان
كه پيش تر گفته شد FMRI يكى از جديدترين 
ــت. در دهه  ــا در تصويربردارى عصبى اس ابزاره
ــى بودن،  ــل غيرتهاجم ــه دلي FMRI ،1990 ب

F M R I
 اميد خيرخواه / راديولوژى90



92
يز 

 پاي
وم/

ة د
مار

/ ش
گى

رهن
ى ، ف

هش
ژو
ى ، پ

علم
مة 

هنا
گا

ژى
ولو

ادي
ى ر

صص
 تخ

ريه
نش

26

ــود.  ــاس هموديناميك از مغز انجام مى ش براس
ــيژن خون مغز  تغييرات جريان خون و ميزان اكس
ــوند) كه  (همراه با هم هموديناميك ناميده مى ش
ــتند.  به خوبى با فعاليت هاى عصبى مرتبط هس
ــتقيما مرتبط  افزايش محلى CBF مى تواند مس
با فعاليت الكتريكى باشد، زيرا متابوليسم گلوكز و 
تغييرات CBF به خوبى كوپل هستند. بنابراين، 
ــط  ــده توس اندازه گيرى تغييرات CBF ايجاد ش
يك محرك مى تواند براى نگاشتن عملكرد مغز 
ــود. از آنجاييكه نرخ متابوليك مغزى  استفاده ش
ــز (CMR  glu) و تغييرات CBF كوپل  گلوك
ــد نرخ متابوليك مغزى  ــتند، به نظر مى رس هس
ــرات CBF نيز  ــيژن (CMRO2) و تغيي اكس
 CBF كوپل هستند. بر اساس اندازه گيرى هاى
ــط PET نشان داده شد كه  و CMRO2 توس
ميزان افزايش در افزايش CBF به ميزان افزايش 
ــك  ــه، ي ــرى دارد. در نتيج در CMRO2 برت
 CBF و CMRO2 ــدم تطبيق بين تغييرات ع
ــطح اكسيژن خون در سرخرگ  باعث افزايش س
ــياهرگ ها مى شود، كه يك پارامتر جديد  ها و س
ــتن فعاليت هاى  را (عالوه بر CBF) براى نگاش
ــت  ــز معرفى مى كند. BOLD يك كنتراس مغ
MRI از دى اكسى هموگلوبين خون است. كه 
براى اولين بار توسط Ogawa و همكارانش در 
آزمايشگاه Bell دانشگاه AT&T در سال 1990 

كشف شد. كنتراست BOLD وابسته به تغييرات 
ــى هموگلوبين (dHb) خون است، كه  دى اكس
به عنوان يك ماده كنتراست پارامغناطيس درونى 
ــر در ميزان غلظت  ــل مى كند. بنابراين، تغيي عم
ــدت  dHb محلى در مغز نماينده اى از ميزان ش
ــيگنال MRI خوهد بود. روش تصويربردارى  س
ــيت باال و اجراساده ى  BOLD به دليل حساس
ــيعى استفاده مى شود. اما سيگنال  آن به طور وس
BOLD به پارامترهاى آناتوميكى، فيزيولوژيكى 
و تصويربردارى وابسته است و تفسير آن با توجه 
به پارامترهاى فيزيولوژيك به صورت كيفى و نيمه 
كمى است. بنابراين، مقايسه نتايج آزمايشگاههاى 
مختلف با ميدان هاى مغناطيسى مختلف، با هم 
مشكل است. در مقابل تغييرات CBF نيز توسط 
ــت و چون سيگنال  MRI قابل اندازه گيرى اس
هاى FMRI وابسته به يك پارامتر فيزيولوزيك 

است، تفسير كمى آن سر راست تر است. 

 FMRI محدوديت هاى
براى اسكن مغز چيست؟  

ــوژه  تصاوير با كيفيت باال تنها در صورتى كه س
در حين فرآيند تصويربردارى كامال ساكن باشد و 
نفسش را هم نگه داشته باشد، در صورتى كه به او 
گفته باشند، حاصل مى شود. اگر عصبى، گيج و يا 
درد شديدى داشته باشيد، ممكن است دراز كشيدن 
داخل دستگاه در حين تصويربردارى كارى بسيار 
ــد. فردى كه خيلى درشت اندام باشد  مشكل باش
ــتگاه هاى MRI باشد.  ــوژه دس هم نمى تاوند س
ــده در بدن يا ديگر  ــتگاه هاى كاشت ش وجود دس
اشيا فلزى تصويربردارى واضح را دشوار مى سازد. 
ــود.  حركت بيمار هم مى تواند باعث همان اثر ش
MRI براى بيمارانى كه به شدت آسيب ديده اند 
پيشنهاد نمى شود. اين مورد به اين خاطر است كه 
بسيارى از دستگاه هاى traction و بسيارى از 
تجهيزات حياتى بايد از نواحى تصويربردارى دور 
نگه داشته شوند. عالوه بر اين، FMRI بيش از 
ــت (به  ــر روش هاى تصويربردارى زمانبر اس ديگ
ــعه X) و  طور معمول CT, و تصويربردارى با اش
ــت بالفاصله در دسترس به  نتايج هم ممكن اس
ــده  ــوص در وضعيتى كه فرد دچار ضربه ش خص
ــاهدى دال بر  ــود اينكه تا كنون ش ــت. با وج اس
خطرناك بودن تصويربردارى تشديد مغناطيسى 
ــده است، اما معموال به  بر روى جنين گزارش نش
ــود كه در بررسى هاى  زنان باردار پيشنهاد مى ش
ــركت نكنند، مگر با تجوز پزشك و  FMRI ش
به مقاصد پزشكى. MRI غالبا از ديگر روش هاى 
ــان طوالنى تر هزينه  ــردارى عالوه بر زم تصويرب
ــترى هم دارد. FMRI هنوز يك روش در  بيش
ــرفت و بهبود است و با وجود اينكه به  حالت پيش
ــد براى پيدا كردن محل فعاليت هاى  نظر مى رس
مغزى بسيار مناسب تر از ديگر روش هاست، روى 
هم رفته تجربه كمترى در مورد FMRI نسبت 

عدم قرارگرفتن در معرض تشعشعات و همينطور 
دسترسى نسبتا گسترده تبديل به يك روش غالب 
ــد. امروزه روش هاى  ــردارى از مغز ش در تصويرب
FMRI به طور غير كمى استفاده مى شوند، در 
اين راستا متخصصين علوم اعصاب بيشتر به محل 
فعاليت مغزى عالقمندند تا مقدار دامنه ى فعاليت 
آن. بنابراين معموال سوالى كه در رابطه با تصاوير 
ــت اين است كه يك ناحيه تا  FMRI مطرح اس
ــه با  ــت و يا فعاليت آن در مقايس چه حد فعال اس
نواحى ديگر چگونه است. در كاربردهاى كلينيكى 
FMRI، مقدار مطلق دامنه ى فعاليت مغز به يك 
ــاوى اطالعات مهمى  محرك خاص مى تواند ح
ــد و همين عاملى است جهت روى آوردن به  باش
 .FMRI سمت كمى سازى اطالعات در تصاوير
ــود، زيرا از  ولى اين مورد به راحتى عملى نمى ش
ــى FMRI كه اندازه گيرى  طرفى اصول فيزيك
ــوند پيچيده هستند و از سوى ديگر كامال  مى ش

شناخته شده نيستند. . 

  BOLD FMRI
ــزى (CBF) مى  ــه جريان خون مغ ــن ايده ك اي
ــس كند با  ــاى عصبى را منعك ــد فعاليت ه توان
در   Sherringtonو  Roy ــاى  آزمايش ه
ــد. اين مفهوم پايه ى تمام  ــال 1890 شروع ش س
ــت كه  ــاى تصوير بردارى امروزى اس تكنيك ه
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به ديگر روش هاى MRI در دست است. ممكن 
است پزشك براى تصميم گيرى در موارد حساس 
عالوه بر FMRI ديگر تست هاى مرتبط را هم 

تجويز كند (نظير، جراحى مغزى) . 

مزايا و معايب  
ــرى، FMRI داراى مزايا و  نظير هر روش ديگ
معايبى است و براى مفيد بودن آن، آزمايش هايى 
ــد بايد به دقت طراحى  ــتفاده مى كنن كه از آن اس
ــوند و بايد به سوى بيشينه سازى نقاط قوت و  ش

كمينه كردن نقاط ضعف آن باشند. 

مزايـا: در اين روش سيگنال هاى مغزى بدون 
در معرض خطر يونيزه شدن ثبت مى شود كه در 
ــد CT و PET اجتناب  ــاى ديگر مانن روش ه
ــت. داراى رزولوشن مكانى باال، به طور  ناپذير اس
نوعى 5-3 ميلى متر. با استفاده از اين روش مى 
ــيگنال ثبت كرد،  ــام نواحى مغزى س توان از تم
ــا MEG كه حول وحوش  برخالف EEG و ي

نواحى سطحى قشرى هستند. 

ــيگنال هاى BOLD يك روش  معايـب: س
غيرمستقيم اندازه گيرى فعاليت هاى عصبى است  
و مى تواند تحت تاثير پارامترهايى غير از تظاهرات 
آزمايش باشد. سيگنال هاى BOLD به شدت 
در ارتباط با ورودى داده شده به يك ناحيه هستند 
ــت كه سيگنال  تا خروجى آن. بنابراين ممكن اس
ــته  ــده وجود داش BOLD در يك ناحيه داده ش
باشد حتى اگر فعاليتى نباشد. اين روش رزولوشن 
زمانى اندكى دارد. پيك پاسخ BOLD تقريبا 5 
ــروع آتش نورون ها در يك ناحيه  ثانيه بعد از ش
است. با وجود اينكه حضور تحريك هاى دراليه 
اى مى تواند رزولوشن زمانى را افزايش دهد، هم 
زمان سبب كاهش نقاط داده هاى جمع شده مى 
شود. پاسخ BLOD مى تواند متاثر از فاكتورهاى 
بسيارى باشد، نظير بيمارى ها، تسكين، عصبانيت، 
ــاد مى كند  ــى كه رگ هاى خونى را گش داروهاي
ــه. با وجود هيچ اثر طوالنى مدت  وهمچنين توج
مضرى براى ميدان مغناطيسى ايستا بر روى بافت 
ــده است، مى تواند  ــناخته نش هاى بيولوژيكى ش
ــيدن اجسام سنگين فلزى و پرتاب  از طريق كش
ــبب آسيب هايى شود. شايع ترين خطر  آن ها س
براى افرادى كه تست FMRI مى دهند ترس از 
محيط بسته است. جلسات اسكن باعث مى شود 
ــى از سيم  كه فرد در معرض نويزهاى صوتى ناش
پيج هاى گراديان باشد. سوييچ كردن گراديان ها 
باعث القاى جريان در بدن مى شود كه مى تواند 
سبب سوزش عصب ها شود. دستگاههاى پزشكى 
كار گذاشته شده در بدن نطير ضربان سازها ممكن 
است به دليل همان جريان ها دچار اختالل عملكرد 
شوند. ميدان فركانس راديويى تحريك سيم پيج 

ها مى تاند سبب گرم شدن بدن شود و در افرادى 
ــكالت گردش خون دارند  كه تب، ديابت و يا مش
بايد به دقت اين امكان تحت نظر باشد. سوختگى 
هاى موضعى ناشى از داغ شدن فلزات گردنبندها 

و جواهرات نيز خطر آفرين است. 

  FMRI كاربردهاى كلينيكى
ــر fMRI مى توان در زمينه  ــا و تصاوي از داده ه
هاى مختلفى كه نياز به بررسى عملكرد مغز داريم 
استفاده كرد. اين تصاوير در حوزه ى نوروساينس به 
شدت مورد توجه هستند و عمدتا جهت بررسى و 
يافتن نحوه ى ارائه ى يك فعاليت شناختى در مغز 
ــتفاده قرار مى گيرد، عالوه بر اين جهت  مورد اس
مدلسازى فعاليت هاى شناختى و نيز بررسى برخى 
بيمار ى هاى مغزى و عصبى نيز مورد توجه بسيار 
است. البته در حوز هاى تشخيصى و كلينيكى نيز 
ــود، كه در ادامه  ــتفاده مى ش از FMRI غالبا اس

نمونه هايى از كاربردها بيان شده است. 
ــه گفتار قبل از  ــه بردارى از نواحى مربوط ب نقش

جراحى
ارزيابى از پالستيسيته پس از آسيب مغزى

ارزيابى بيماران مبتال به اختالالت هوشيارى (كما، 
حالت نباتى، حداقل و ضعيت هوشيارى، و سندرم 

 (look –in
ــه هاى  ــاى FMRI در زمين ــه كاربرده از جمل

تحقيقاتى نيز مى توان موارد زير را نام برد:
ــاى پيچيده (نظير  ــه بردارى از فعاليت ه • نقش
ــاس، موتور كنترل و توابع خاص زبانى و...)  احس

در • حالت نرمال و بيمار
• مانيتورينگ پاسخ هاى درمانى

• نشانگذارى عصبى
• دروغ سنجى و... 

ــى ورود FMRI به عرصه  ــه هاى ابتداي در ده
ــى، اين روش تاثير بزرگى بر  تصويربردارى عصب
ــط محققان  روى روش مطالعه عملكرد مغز توس
علوم اعصاب داشت. امروزه، تعدادى از اين كارها 
ــده اند. چنين به نظر  وارد حوزه هاى كلينيكى ش
ــتاب  ــد كه اين انتقال در دهه بعدى با ش مى رس
ــك قبل از اينكه  ــترى صورت گيرد. بى ش بيش
FMRI كلينيكى با تمام پتانسيل آن شناخته و 
ــود بايد مسائل زيادى حل شوند تا  به كار برده ش
ــان هاى دقيق قابل اعتماد  بتوان از طريق آن نش
ــى را دريافت. با اين وجود،  فعاليت هاى الكتريك
ــارى و فوايد آن  ــايى و درمان بيم احتمال شناس
باعث تالش در جهت تبديل FMRI به يك ابزار 

كلينيكى شده است.
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ـــاى عالمت ه

ــان روش هاى جالب و جذابى را  بدن انس
براى فرستادن عالئم هشدار دهنده دارد 
كه اين عالئم در واقع اسرارى را از درون 
ــازند. به عنوان مثال آيا  بدن فاش مى س
ــدن پس از خوردن هر  مى دانيد كه خندي
ــى چه تاثيرى روى بدن دارد؟  وعده غذاي
يا اينكه آيا مى دانيد سفيد شدن زود هنگام 
موها نشانه چه فرآيندى در بدنتان است. 

بدن انسان در تمام طول عمر به شيوه اى 
ــرد عالئم و  ــمندانه و منحصر به ف هوش
نشانه هاى زيركانه و هشدار دهنده را بروز 
ــد اما اكثر افراد به دليل ناآگاهى از  مى ده
اين روابط و عالئم، پيغام هاى حياتى بدن 
را ناديده مى گيرند كه حاصل آن به خطر 

افتادن سالمتى است.  

ــان  ــدن مچ پا مى تواند نش 1. دردناك ش
دهنده مشكالت كلسترولى باشد. 

ــدن مچ  به گفته متخصصان دردناك ش
ــانه ابتدايى از افزايش ارثى  پا مى تواند نش
ــد. در واقع  سطح كلسترول بد خون باش
تشكيل كلسترول در اطراف زردپى آشيل، 

موجب بروز اين درد مى شود. 
ــاس كرديد  راه حــل چيست؟  اگر احس

ــه روز يا بيشتر به  كه مچ  پايتان مدت س
طور مداوم درد مى كند، حتما براى چكاپ 
كلسترول به پزشك مراجعه كنيد، بويژه 
اگر سابقه خانوادگى ابتال به بيمارى قلبى 

را داريد. 

2. قوى بودن ريه ها نشان دهنده كاهش 
خطر ابتال به آلزايمر است. 

مطالعات نشان مى دهد كه فعاليت ضعيف 
ــود كه  ــوب ريه ها موجب مى ش و نامطل
اكسيژن كمترى به مغز برسد و در نتيجه 
خطر ابتال به زوال عقل و آلزايمر افزايش 

پيدا مى كند. 
ــن  ــران اي ــراى جب راه حــل چيست؟ ب

ــعى كنيد تنفس عميق انجام  مشكل س
دهيد به اين ترتيب كه پنج ثانيه عمل دم 

ــال زايمان  ــارى لثه خطر و احتم 4. بيم
زودرس را افزايش مى دهد. 

ــود در لثه هاى بيمار و  باكترى هاى موج
عفونى، موجب بروز واكنشى مى شود كه 
حاصل آن باز شدن بى موقع و زودهنگام 

دهانه رحم در دوران باردارى است. 
راه حــل چيست؟ هر روز نخ دندان بكشيد. 

هم چنين زنان باردار براى اطمينان از سالمت 
دندان ها و لثه خود بايد مرتب به دندان پزشك 
ــان مى دهد كه  ــه كنند. مطالعات نش مراجع
مشكل و بيمارى لثه احتمال زايمان پيش از 

موعد را 70 درصد افزايش مى دهد. 

ــال  ــا احتم ــتن پاه ــه داش ــرم نگ 5. گ
سرماخوردگى را كاهش مى دهد. 

وقتى پاها سرد مى شوند، عروق خونى در 
بينى بسته و منقبض مى شوند كه در نتيجه 
ــفيد خون در اين منطقه از  گلبول هاى س
مبارزه با عفونت ها دست مى كشند و محل 

ورود ميكروب ها به بدن باز مى شود. 
ــود  مى ش ــه  توصي راه حــل چيست؟ 

جوراب بپوشيد و مطمئن شويد كه با گرم 
نگه داشتن پاها، سيستم دفاعى بدنتان به 

طور كامل كار مى كند. 

6. خنديدن پس از صرف هر وعده غذايى، 
ميزان قند خون شما را پايين مى آورد. 

ــى كه ما  ــان معتقدند عضالت متخصص
ــتفاده مى كنيم  ــا براى خنديدن اس از آنه
ــراى دريافت انرژى، قندخون را مصرف  ب
مى كنند و اين فرآيند خطر ابتال به ديابت، 
چاقى و حتى برخى از سرطان ها را كاهش 

مى دهد. 
ــد از  ــعى كنيد بع راه حــل چيست؟ س

بدن خود را بشناسيد

و پنج ثانيه عمل بازدم هوا را انجام دهيد. 
اين كار موجب تقويت ريه ها مى شود چون 
ــب به  ــيژن را به مقدار كافى و مناس اكس
ــش  ــاند. اگر اين كار را ش مغزتان مى رس
نوبت در روز تكرار كنيد، ريه هاى شما 20 

درصد قوى تر مى شوند. 

ــدن موها قبل از رسيدن به  ــفيد ش 3. س
ــالگى نشانه مهمى از ابتال به  سن 30 س

مشكالت تيروئيدى است. 
ــان تيروئيد تاكيد دارند كه عدم  متخصص
ــده تيروئيد موجب  ــادل در فعاليت غ تع
ــا در پياز مو  ــالل در توليد رنگدانه ه اخت

مى شود. 
در  ــان  موهايت ــر  اگ راه حــل چيست؟ 

سن پايين، سفيد شده و هم چنين عالئم 
ديگرى چون كاهش وزن، افسردگى و يا 
مشكالت عادت ماهانه داريد، حتما براى 
ــه موقع به يك  ــكاپ كامل و درمان ب چ

متخصص غدد مراجعه كنيد. 

 سيد ميالد موسوى / راديولوژى90
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ى

ــام در آرامش كامل روى مبل بنشينيد  ش
ــم كمدى مورد  ــاى فيل و مدتى به تماش

عالقه تان بپردازيد. 

7. راه رفتن و حرف زدن همزمان، موجب 
كمردرد مى شود. 

ــن، صحبت هم  ــن راه رفت ــى در حي وقت
مى كنيم اين كار مانع از همزمانى تنفس 
ما با گام هايمان در هنگام برخورد پاها به 
زمين مى شود. اين عدم هماهنگى، موجب 
مى شود كه بخشى از ضربه هاى ناشى از 
برخورد گام ها به زمين به كمر وارد شود و 

موجب بروز كمردرد مى شود. 
راه حــل چيست؟ توصيه مى شود دفعه 

ــگام خريد كردن موبايلتان  بعد اگر به هن
ــينيد و با تلفن  ــه بنش زنگ زد، يك گوش

صحبت كنيد. 

8. فشار دادن پاها روى هم مانع از ضعف 
كردن و بى حالى مى شود. 

ــتن از جاى خود  ــريع برخاس اگر بعد از س
ــرگيجه پيدا كرديد يا حس  ــاس س احس

ــمانتان  ــده ايد و چش كرديد كه منگ ش
ــاده  ــا اين حركت س ــى رود ب ــياهى م س
ــرعت به  ــد جريان خون را به س مى تواني
ــتيد و ضعف و سرگيجه خود را  مغز بفرس

متوقف كنيد. 
راه حــل چيست؟ ابتدا هر دو پاى خود 

ــن قرار دهيد. بعد يكى از پاها  را روى زمي
ــاى ديگر بياندازيد و تا جايى كه  را روى پ
مى توانيد در اين وضعيت پاها را روى هم 
فشار دهيد. 30 ثانيه در اين وضعيت بمانيد 
ــد و حالتان بهتر  ــا خون به مغزتان برس ت

شود. 

ــردرد، تهديد جدى براى  9. غفلت از كم
مغز است. 

پزشكان دريافته اند افرادى كه بيش از يك 
سال مبتال به كمردرد هستند، 11 درصد از 

ــلول هاى مغزى آنها در ناحيه اى  حجم س
كه مربوط به كنترل يادگيرى است، كاسته 
مى شود. ظاهرا فشار مقابله با كمردرد اين 
ــلول هاى مغزى  تاثير نامطلوب را روى س

برجاى مى گذارد. 
ــروز  ب ــورت  ص در  راه حــل چيست؟ 

كمردرد، فورا از پزشك كمك بگيريد. اكثر 
كمردردها در صورتى كه زودتر مورد توجه 

قرار بگيرند، قابل درمان هستند. 

ــما را به خوردن  ــردن، ولع ش 10. قوز ك
شيرينى تشديد مى كند. 

ــكان معتقدند كه قوز كردن جريان  پزش
خون را به مغز كاهش مى دهد و در نتيجه 
ــديد مى كند  ولع خوردن مواد قندى را تش
ــورت كاهش جريان خون در  چون در ص
مركز اشتها در مغز، گلوكز كمترى به اين 
ــد در حالى كه گلوكز  عضو اصلى مى رس

مهمترين غذاى مغز است. 
راه حــل چيست؟ هميشه صاف بنشينيد 

و پاهاى خود را روى زمين بگذاريد. ستون 
ــيد و شكم خود را به  فقرات خود را بكش

داخل بكشيد طورى كه كمر شما به سمت 
صندلى كشيده شود. 

11. داروهاى سرماخوردگى، تاثير نامطلوب 
روى توان بارورى دارند. 

ــرماخوردگى كه براى خشك  داروهاى س
كردن ترشحات بينى استفاده مى شوند در 
عين حال مى توانند موجب كاهش مخاط 
ــارورى را  ــود و در نتيجه ب دهانه رحم ش

مشكل مى سازد. 
ــود: به  راه حــل چيست؟ توصيه مى ش

جاى داروهاى ضد احتقان از درمان هاى 
معمولى مثل ويكس استفاده كنيد.

رمزى
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علم راديوبيولوژى
از زمانى كه پرتوها كشف شدند شايد يك سال نگذشته بود كه اثر پرتو را ديدند. بكرل اولين 
كسى بود كه ديد وقتى راديم را با خودش حمل مى كنه روى پوستش سوختگى ايجاد مى شه. 
از همان زمان به بعد به دنبال اين بودند كه چرا اين اتفاق رخ مى ده. تابش گيري هاى خيلى 
شديدى كه به خاطر استاندارد نبودن دستگاهها و مواد پرتوزا وجود داشت باعث شده بود كه خيلى 
از افراد دچار آسيب هاى تشعشعى به خصوص روى پوست بشوندو اين رويداد ها منجر به ايجاد 

شاخه  اى از علم پرتوشناسى به نام راديوبيولوژى شد. 
ــعه بتواند روى مواد بيولوژيكى تاثير بگذارد، بايستى انرژى اشعه  ــت براى آن كه اش بديهى اس
بطور مستقيم يا غير مستقيم به مواد بيولوژيكى و يا به موادى كه در تبادل با آنها هستند، منتقل 
شود. تبادل مى تواند اساسا فرايندهاى فيزيكى مثل ديفوزيون يا انتشار يا تاثيرات الكتروستاتيكى، 
ــيميايى مثل مهاجرت و فعاليت نمونه هاى تحريك شده به راديكالها، يونها و  يا فرايندهاى ش

مولكولها و... باشد. 
ــاى بيولوژيكى مى تواند از طريق تغيير ماكرومولكول ها (مثل كروموزوم ها،   تبادل در فراينده
آنزيم ها، آنتى باديها) و ميكروارگانيزمها (مثل ويروسها، باكتريها و...) به سلولها، بافتها يا ارگانها 
باشد. وقتى كه اشعه در يك نقطه آناتوميكى مثل A جذب شود، تاثير بيولوژيكى مى تواند در 

نقطه ديگرى مثل B كه در فاصله اى از نقطه A قرار دارد، ظاهر شود. 
در واقع به صورت خالصه ميتوان رشته راديوبيولوژى را علم بررسى برهم كنش  بين پرتو ها 

(غير يونيزان و يونيزان) و مواد بيولوژيكى و آثار آن دانست. 

اهداف رشته راديوبيولوژى
اهداف نهايى راديوبيولوژى بايستى توضيح همه وقايع و اثرات مهم و فرايندها از زمان انتقال اشعه 
مرحله نتايج بيولوژيكى انتهايى باشد. به علت آن كه انتقال انرژى اشعه به مواد اساسا يك پديده 
آمارى است، بنابراين نمى توان اثرات اشعه را كامال بطور قطعى بيان نمود و لذا ما در عمل، محدود 

به يك نحو تاثير متوسط يا يك توضيح تقريبى و احتمال وقوع نتايج خاصى هستيم. 
 

ــده در مواد بيولوژيكى در بعد  ــى دوز جذب ش ــت، بررس آنچه در راديوبيولوژى، مورد بحث اس
ميكروسكوپى در حجم كوچكى همچون سلول و يا بخشى از سلول مى باشد. براى اين منظور 

منابع كارشناسى ارشد راديوبيولوژى
نام مراجع معرفى شدهدروس مربوطهرشته امتحانى

 راديوبيولوژى و
حفاظت پرتويى

فيزيك پرتوها

 -فيزيك تشعشع وراديولوژى (جونز)-تاليف دكتر1
 نجم آبادى

 -فيزيك پزشكى تاليف دكتر تكاورو ساغرى2
 –پرتوهاى يونساز

 -يوشانگ3

راديوبيولوژى

 -راديولوژى براى راديو لوژيست ها –پروفسور اريك1
 هال ترجمه دكتر حسين مزدارانى

 -حفاظت عملى در برابر تشعشع و راديوبيولوژى2
 كاربردى-دكتر استيفن داود-ترجمه دكتر حسين

  مزدارانى –انتشارات تربيت مدرس

رياضى
 حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلى جرج

توماس
 حساب ديفرانسيل و انتگرال با هندسه تحليلى

لويى-ليت –هولد

بيولوژى سلولى

 بيولوژى سلولى مولكولى (كتاب برگزيده زيست
 شناسى هفذهمين دوره كتاب سال جمهورى اسالمى

 ايران )-دكتر احمد مجد-دكتر سيد محمد على
 شريعت زاده

 بيولوژى سلولى و مولكولى –دكتر رسول صالحى
فيزيك هاليدى و فيزيك دانشگاهىفيزيك عمومى

فيزيولوژى و تشريح

فيزيولوژى پزشكى:گايتون
 فيزيولوژى :شناخت اعمال ووظايف اعضاى مختلف

 بدن :دكتر احمد رستمى
 فيزيولوژى وآناتومى (براى رشته هاى پزشكى و

پيراپزشكى)
دكتر محمد رضا نيكروش –حسين رضايى

 روش هاى آمارى و شاخص هاى بهداشتى –دكترآمار
كاظم محمد ودكترملك افضلى

بايستى چگونگى انتقال و ذخيره انرژى ذراتى چون الكترون، پرتون و... موقع عبور از داخل سلول 
را بدانيم. انرژى آزاد شده توسط يك ذره باردار در داخل ماده عالوه بر ايجاد يونيزاسيون و تحريك 
اتمها و مولكولها، مى تواند موجب ايجاد راديكالهاى آزاد كه بسيار ناپايدار هستند، بشود. يونها و 
راديكالها پس از مراحل مختلف روى اجزا حساس داخل سلول مثل DNA  و ديگر اجزا سلولى 

تاثير گذاشته و موجب مرگ سلول و يا ايجاد اثرات ناهنجار موتاسيون يا سرطان مى شوند. 
 اشعه مى تواند موجب تاثيرات متعددى در سلولها شود. حساسترين سلولها به اشعه سريعتر تحت 
ــى تاثيرات اشعه بر روى سيستمهاى بيولوژيكى  ــوند. راديوبيولوژى علم بررس تاثير واقع مى ش
مى باشد. لذا مطالبى كه مورد بحث اين علم واقع مى شود، از چگونگى جذب اشعه و سپس مراحل 
مختلف تاثير اشعه در حيات سلول و نهايتا نتايج انتهايى حاصله از آن را مورد بحث قرار مى دهد. 

معرفى كارشناسى ارشدراديـــوب
 پريسا السادات حائرى / راديولوژى90



ژى
ولو

ادي
ى ر

صص
 تخ

ريه
نش

92
يز 

 پاي
وم/

ة د
مار

/ ش
گى

رهن
ى ، ف

هش
ژو
ى ، پ

علم
مة 

هنا
گا

31

دروس عمومي، پايه و اختصاصي كارشناسي ارشد راديوبيولوژي

الف) جدول دروس جبراني كارشناسي ارشد ناپيوسته راديوبيولوژي وحفاظت پرتويي
كد 
ساعتتعداد واحدنام درسدرس

عملينظريجمععملينظري
3145134فيزيك پرتوها و كاربرد آن1
2133434فيزيك هسته اي2
-234-2فيزيولوژي عمومي3
2133434علوم تشريحي4
-234-2راديوبيولوژي و حفاظت در برابر اشعه5
5/05/01917سيستمهاي اطالع رساني پزشكي*6
--5/115/315جمع

• گذراندن اين درس براي كليه دانشجويان به عنوان درس جبراني، الزامي است.
 

ب) جدول دروس پايه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي
كد 
ساعتتعداد واحدنام درسدرس

عملينظريجمععملينظري
-234-2آمار زيستي و روش تحقيق7
-351-3فيزيك بهداشت8
1121734كشت سلول9
-351-3بيولوژي سلولي و مولكولي1
-234-2آسيب شناسي پرتوئي سلولهاي بنيادي11

 

ج) جدول دروس اختصاصي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته راديوبيولوژي وحفاظت پرتويي
كد 
پيش نيازساعتتعداد واحدنام درسدرس عملينظريجمععملينظري
4و5-351-3زيست شناسي پرتويي(راديوبيولوژي)12
اصول كاربرد منابع پرتوزا در پزشكي، صنايع 13

3-351-3و تحقيقات
21334347دوزيمتري بيولوژيكي پرتوهاي يونساز14
دوزيمتري و اصول ايمني در مراكز كار با 15

3-234-2منابع پرتوزا و مقررات آن
--234-2 حفاظ سازى16
--117-1سمينار17
-----6پايان نامه18

ــگاه هاى علوم پزشكى شيراز،  در حال حاضر دانش
ــهيد بهشتى در مقطع كارشناسى  تهران، بابل و ش
ــته هاى  ــد از بين افرادى كه دارى مدرك رش ارش
كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي – زيست شناسي 
ــوژي پرتودرماني –  ــي – تكنول ــلولي و مولكول س
تكنولوژي پزشكي هسته اي – فيزيك پزشكي و 

بيوفيزيك باشند دانشجو مى پذيرد  .

وبيولـــوژى
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ــتخوانى  ــن روش مختلف براى اندازه گيرى توده اس چندي
وجود دارد اما بيشترين روشى كه مورد استفاده قرار مى گيرد 
ــعه ايكس ميباشد. با اين  روش DXA يا جذب دوگانه اش
روش، اندازه توده استخوانى در گردن استخوان ران، ستون 
فقرات، مچ دست يا تمام اسكلت بدن سنجيده ميشود واغلب 
ــكن استخوان گفته ميشود. ارزشى كه براى توده  به آن اس
استخوانى بوسيله اندازه گيرى توليد مى گردد را اصطالحًا 
تراكم معدنى استخوان يا BMD مى نامند و نام كلى كه 
براى آزمايشهاى اندازه گيرى تراكم استخوان بكار مى رود 

تراكم سنجى استخوان يا دانزيتومترى استخوان ميباشد. 
جديدترين دستگاه اسكن استخوان ميتواند اين اندازه گيرى 
ــد در حاليكه  ــد دقيقه انجام ده ــا را در عرض فقط چن ه
دستگاههاى قديمى تر اين كار را در عرض 20 يا 30 دقيقه 
ــراى اندازه گيرى  ــعه ايكس ب انجام مى دادند. گرچه از اش
ــعه اى كه بكار مى رود بسيار  ــتفاده ميشود اما مقدار اش اس
جزئى ميباشد و ضررى ندارد. بنابراين مى توان از آن حتى در 
كودكان و خانمهاى حامله هم در صورت نياز استفاده نمود 

بدون اينكه خطرى متوجه آنها باشد. 
ــتخوان توسط اسكن استخوان،  براى اندازه گيرى توده اس

شخص بايد روى يك تخت دراز بكشد. 
وقتى توده استخوانى در ستون فقرات اندازه گيرى ميشود، 
يك بالش مربع شكل در زير رانها گذاشته ميشود (اين كار 
ــمت پايينى ستون فقرات تا جاى  براى مستقيم شدن قس
ــن صورت مى پذيرد) . يك ميله نازك فلزى بر روى  ممك
محلى كه قرار است انداه گيرى شود باال و پايين مى رود و 
بر خالف ساير دستگاههاى اسكن، در اينجا هيچگونه تونلى 
وجود ندارد كه بيمار به داخل آن برود. هيچ نيازى نيست كه 
لباسها درآورده شود، گرچه لباسهايى كه داراى اشياء يا تكمه 
ــتند بايد قبل از انجام اسكن درآورده شوند.  هاى فلزى هس

همچنين هيچ تزريقى در اين آزمايش انجام نمى گيرد. 
روش ديگرى كه بوسيله آن مى توان توده استخوانى را اندازه 
گيرى نمود، استفاده از اولتراسوند (سونوگرافى) است كه به 
آن BUA گفته ميشود. از اين روش معموًال براى استخوان 

پاشنه پا استفاده ميشود. 
محدوديت هاى اشعه ايكس: 

براى تشخيص شكستگى ها در پوكى استخوا ن معموًال از 
ــعه ايكس استفاده ميشود. با اين حال، در تعيين كاهش  اش

توده استخوانى خيلى سودمند نيستند زيرا تراكم استخوان در 
يك دستگاه اشعه ايكس، بستگى به تعدادى عوامل تكنيكى 

خود اشعه ايكس و نيز مقدار واقعى استخوان دارد. 
اينطور گفته ميشود كه كاهش توده استخوانى فقط وقتى 
ــود كه استخوانها نيمى از تراكم  مى تواند به خوبى ديده ش

طبيعى خود را داشته
باشند! بنابراين استخوانهاى نازك در يك راديوگرافى را بايد 
جدى درنظر گرفت، اما كاهش توده استخوانى را اغلب نمى 

توان در يك عكس راديوگرافى ساده تشخيص داد. 
در حال حاضر، راديوگرافى با اشعه ايكس تنها روشى است 
ــتون فقرات بطور  ــخيص شكستگى هاى س كه براى تش
گسترده اى مورد استفاده قرار مى گيرند. گرچه دستگاههاى 
ــيار واضحى از ستون  جديد DXA مى توانند تصاوير بس
فقرات بگيرند و ممكن است در نهايت از آنها براى تشخيص 
شكستگى هاى ستون فقرات استفاده شود. يك مزيت مهم 
ــى كه در روش  ــت كه مقدار اشعه ايكس اين روش آن اس
DXA بكار مى رود بسيار كمتر از دستگاههاى راديوگرافى 

معمولى است. 

آيا تمام نواحى بدن را مى  توانيم با اين 
روش چك كنيم؟

خير، تست سنجش تراكم استخوان تمام بدن را چك نمى  
كند و معموًال براى سنجش تراكم استخوان در ناحيه ى كمر 
ــر استخوان ران و از  و لگن به كار مى رود، به  طورى كه س

مهره اول تا چهارم كمر تست مى  شود. 

بقيه نواحى بدن چطور؟
ــتخوان وجود  ــن نواحى، پوكى اس ــى از اي ــر در يك كًال اگ
ــم، مخصوصاً اينكه  ــد، ما فرد را بيمار مى  داني ــته باش داش
شكستگى هاى نگران  كننده بيشتر در اين  دو ناحيه است. 
ــى در اين دو ناحيه پوكى نداشته باشد، نرمال  ولى اگر كس

به حساب مى  آيد. 

اگر كسى در ناحيه مچ دست يا پاشنه ى 
پا شكستگى داشت، چطور؟

البته دستگاه هاى ديگرى هم هستند كه به  طور اختصاصى 

براى تشخيص پوكى استخوان نواحى ديگر مثل مچ دست 
ــتگاه ها براى  ــه  كار مى  روند، ولى اين دس ــنه ى پا ب يا پاش

تشخيص صددرصد نيستند. 

شما گفتيد سن ابتال به پوكى استخوان 
باالى 65 سال در نظر گرفته شده، اما با 

وجود عوامل خطرى كه به آنها اشاره 
كرديد، مى  توانيم بگوييم اين سن در حال 

كاهش است؟
ــن پوكى استخوان كاهش پيدا كرده يا نه،  در مورد اينكه س
دليلى نداريم، ولى مى  توانيم بگوييم كه بعضى از اين عوامل 
خطر در كشور ما بيشتر هستند، مثل كمبود ويتامين D كه 
ــور ما از كمبود اين  ــال حاضر80 درصد مردم در كش در ح

ويتامين رنج مى  برند. 
با اين حال بنياد بين المللى پوكى استخوان، يك پرسشنامه يك 
 دقيقه اى دارد و در واقع مردم خود سنجى مى  كنند و با نشان 
ــخص مى  شود كه بايد  ــك خود مش  دادن اين فرم به پزش
ــت تراكم استخوان بدهند يا نه. اما نكته تلخ اين است  تس
كه در واقع جامعه جوان ما كه 45 درصد جمعيت را تشكيل 
مى  دهد، با وجود اين عوامل خطر، به طرف پوكى استخوان 

پيش مى  روند. 

اين تصور وجود دارد كه خانم ها بيشتر 
از آقايان در معرض اين عوامل خطر و در 

نتيجه پوكى استخوان هستند. اينطور 
نيست؟

ــتر است.  بله، در همه جاى دنيا اين بيمارى در خانم ها بيش
چون در خانم ها نه تنها عوامل خطر عمومى، بلكه كاهش 
سطح هورمون هاى جنسى در يائسگى، باعث كاهش تراكم 
استخوان مى  شود. پس انتظار داريم كه خانم ها زودتر به اين 

بيمارى برسند تا آقايان. 

اين امر نمى  تواند منجر به غفلت از اين 
بيمارى در آقايان شود؟

نكته مهم همين جاست، چون مردان از اين بيمارى مصون 
نيستند. پوكى استخوان در مردان ممكن است كمتر باشد، 

سنجش تراكم استخوان با اولتراسوند 
DEXA و تفاوت آن با

 وحيد شهيدى / راديولوژى90
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پوكى استخوان مى  شود، شكننده مى  شود و ممكن است 
حتى با يك سرفه يا عطسه دنده هايش بشكند و همين دنده 

شكسته  شده وارد ريه شود. 
ــتخوان گردن هم درد وحشتناكى را به  دنبال  شكستن اس

دارد. 

نقش ژنتيك را تا چه حد در بروز اين 
بيمارى مى  توانيم موثر بدانيم؟

ــت به  ــتخوان ها مربوط به ژنتيك اس 70 درصد پوكى اس
اين معنا كه كسى كه يك نفر از بستگان درجه اولش دچار 
شكستگى شده يا پوكى استخوان دارد، در معرض خطر ماژور 

است و اين افراد بيشتر بايد مورد توجه قرار گيرند. 

آيا پوكى استخوان را در كودكان هم مى 
 توان تعريف كرد؟

بله، به  خصوص كودكانى كه كورتون مصرف مى  كنند. ولى 
مشكل اينجاست كه همه دستگاه ها نمى  توانند اين بيمارى 

از x، CT-Scan ستون فقرات، مچ دست، بازو و يا ساق 
ــا Quantity CT or (QCT، OsteoCT)، و يا  پ

Ultrasoundمى باشند. 
ــداف  (اه  mass screening purposes ــراى  ب
غربالگرى عمومى) يك نوع روش رسپتومترى قابل حمل و 
 Dexax-rayپرتابل وجود دارد. در اين روش از يك وسيله
يا واحدquantitative ultrasound استفاده مى شود. 
هر دو نوع اين آزمايشات موبايل، مچ دست انگشتان يا پاشنه 

پا را مورد آزمايش قرار مى دهد. 
روشهاى موبايل دانسيتومترى دقت تكنيك هاى ثابت و غير 
ــتخوان را مورد آزمايش  موبايل را ندارند چون تنها يك اس

قرار مى دهند. 
ــت داده ضعيف  ــواد معدنى خود را از دس ــتخوانى كه م اس
 boneــى دارد و ــتگى باالي ــال شكس ــود و احتم مى ش
densitometry قبل از شكستگى و احساس ضعف در 

استخوان اين كاهش را نشان مى دهد. 
ــيتومترى است. اين روش  DEXA رايج ترين روش دنس

بى درد بوده و احتياج به هيچ تزريق، روش تهاجمى، مسكن 
يا رژيم خاص و مراقبت هاى ويژه ندارد. 

ــيده و سيستم  در طى اين آزمون بيمار روى تخت دراز كش
قسمتهاى مورد نظر بدن را اسكن مى كند (به طور معمول 
ــتون فقرات و لگن) مدت زمان اسكن  مهره هاى پايينى س
DEXA مورد استفاده در x ــعه تنها چند دقيقه است. اش
كمتر ازChest x-ray است. دانسيته استخوانى هر بيمار 
با نمودار افراد سالم مقايسه مى شود و نتيجه اعالم مى شود. 
روش جديد اندازه گيرى استئوپروز استفاده از اولتراسوند است. 
سيستم اولتراسوند اندازه گيرى مواد معدنى استخوان، بسيار 
كوچكتر و ارزانتر ازDexa است و زمان انجام اين كار حدود 

1 دقيقه مى باشد. 

مزاياى استفاده از اولتراسوند 
دنسيتومترى

1- هيچ اشعه يونسازى وجود ندارد
2- امكان تكرار تصاوير ناحيه مورد نظر

ــدن ميزان مواد معدنى ناحيه مورد نظر  ــخص ش 3- مش
Region of interest (ROI) به همراه حدود هندسى 

آن
4- دقت 0/5

ــراى معتبرترين  ــرارت ب ــك درجه ح ــرل اتوماتي 5- كنت
اندازه گيرى

6- كاليبراسيون دقيق و كنترل داخلى
3ms 7- سرعت باالى آزمون

8- نمايش رنگى تصاوير براى ارزيابى بهتر دانسيته
DEXA 9- قيمت كم نسبت به تجهيزات

ــازى تصاوير بيماران براى مدت طوالنى به  10- ذخيره س
منظور پيگيرى

11- دسترسى آسان به تصاوير براى اپراتور
12- ضبط تصاوير پاشنه

13- مقايسه بين چندين تصوير

DEXA equipment
ــيله مركزى ــود دارد: وس ــتمDEXA وج ــوع سيس دو ن

 Peripheral device.ــى Central device و فرع
Central DEXAدانسيته استخوانى را در استخوانهاى
ــه ــرد در حاليك ــدازه مى گي ــا ان ــن) و مهره ه hip (لگ

ــيته را در مچ دست و پاشنه  Peripheraldevice دانس
و انگشتان اندازه گيرى مى كند. 

ــتان و مراكز پزشكى استفاده  ــتم مركزى در بيمارس سيس
ــود در حاليكه پريفرال در داروخانه ها و مراكز موبايل  مى ش

پزشكى قابل استفاده است. 
ــك ميز تخت و بزرگ و يك بازو آويزان دارد  Central ي
ــت و بنابراين تخت  كه بازو به جلو و عقب قابل حركت اس
ــا صندلى آزمايش براى  ــد به عنوان تخت درمان ي مى توان

بيماران ويژه استفاده شود. 
ــرم وزن دارد و  ــط 30 كيلوگ Peripheral device فق
شامل يك جعبه متحرك است كه فضايى براى قرارگيرى با 

جهت تصويربردارى دارد. 
ــتمDEXA يك بيم اشعه باريك و غير قابل رؤيت  سيس
اشعهx با دز كم دارد و انرژى را به سمت استخوان مى فرستد. 
اشعهx در دو انرژى با دو پيك مجزا وجود دارد يك پيك به 

ولى عوارض اين بيمارى در آنها بيشتر است. 
كمى در مورد شكستگى هاى ناشى از اين بيمارى توضيح 
دهيد و اينكه چه عواقبى در نتيجه اين شكستگى ها در انتظار 

بيمار است؟
اين شكستگى ها در 50 درصد موارد براى فرد ناتوانى ايجاد 
ــابق نمى  مى  كند، به  طورى كه اين افراد هيچگاه مثل س
 شوند. همچنين 20 درصد از افراد به كلى ناتوان مى  شوند و 

20 درصد هم فوت مى  كنند. 

كدام قسمت از نواحى بدن بيشتر در 
معرض شكستگى قرار دارند؟

ــت، ولى از نظر اهميت مى  ــتگى ها در تمام بدن اس شكس
ــتگى گردن، ران، ستون فقرات كه منجر به  توان به شكس
ــياتيك شديد مى  شود يا عصب را قطع كند و مچ دست  س
به  خصوص در خانم ها اشاره كرد. در حقيقت كسى كه دچار 

را در كودكان تشخيص دهند. براى همين اين تشخيص به 
ــكانى واگذار مى گردد كه با كودكان در معرض خطر  پزش
مواجه هستند، مثل كودكان تاالسمى يا كودكان مبتال به 
پركارى تيروئيد يا كودكانى كه مادران مبتال به پاراتيروئيد 

دارند. 

تراكم سنجى استخوان جهت اندازه گيرى محتويات معدنى 
ــود و اين اندازه گيرى كاهش توده  استخوان استفاده مى ش

استخوانى را بخوبى نشان مى دهد. 
ــتخوان جهت تشخيص پوكى استخوان  تراكم سنجى اس
ــيار مفيد است.  ــك شكستگى استخوان بس و تعيين ريس
 bone ــهاى اندازه گيرى مواد معدنى استخوان اغلب روش
ــريع و بدون  ــيار س mineral density (BMD) بس

درد مى باشد. 
روشهاى در دسترس BMD شامل DEXA و استفاده 
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طور عمده بوسيله بافت نرم جذب مى شود و ديگرى بوسيله 
ــيله بافت نرم در نهايت ــتخوان. ميزان جذب شده بوس اس

ــده و آنچه باقى مى ماند دانسيته  Subtract (تفريق) ش
ــتخوانى است اشعه استفاده شده در اين روش 0/1  بافت اس

اشعه استانداردChest x-ray است. 
آزمونDEXA بين 10 تا 30 دقيقه طول مى كشد كه البته 
ــمتى از بدن كه مورد آزمايش قرار  به نوع تجهيزات و قس

مى گيرد بستگى دارد. 
ــى روى ناحيه مورد نظر  ــون دتكتورها به آرام در طى آزم

حركت كرده و تصاوير را روى مونيتور ثبت مى كنند. 

نتايج آزمون
ــتخوان با دو حد مطلوب يا معيار مقايسه  آزمون تراكم اس

-T) مى شود: افراد بالغ و جوان سالم
 (Z-Score) و افراد همسن (Score    

سالم جوان است و بيماران دو يا چند شكستگى دارند. به طور 
معمول احتمال شكستگى استخوان با هرSD زير نرمال دو 
ــود بنابراين شخصى با يك1SD ،BMD زير  برابر مى ش
ــخص با ــبت به يك ش ــال يعنىT-Score=-1 نس نرم
BMD نرمال، دو برابر احتمال شكستگى استخوان دارد 
و يك شخص با T-Score-2= 4 برابر فرد سالم احتمال 
ــتگى دارد وقتى اين اطالعات بدست مى آيد، فرد با  شكس
ــه هدف جلوگيرى از  ــتگى مى تواند ب احتمال باالى شكس

شكستگى هاى آينده درمان شود. 
ــه  ــنى مقايس ــما با يك معيار س از جهت ديگرBMD ش
ــام دارد كه در اين مرحله  ــود. اين موردZ-Score ن مى ش
نتيجهBMD شما با فرد همسن، هم جنس، هم وزن و هم 

قد شما مقايسه مى شود. 
استئوپروز شايعترين بيمارى متابوليك استخوان است. اين 
بيمارى با كاهش ضخامت قشر استخوان، كاهش تعداد و 
اندازه ترابكولهاى استخوان اسفنجى (يعنى اختاللهايى كه 
در آنها تمام اسكلت درگير مى شود) مشخص مى شود. هر 
ــرعت تشكيل و جذب كه جذب را از تشكيل  تغييرى در س

استخوان بيشتر كند مى تواند از توده استخوانى بكاهد. 
ــگى از  ــت كه در بعضى از زنان با پيدايش يائس اين واقعي
ــتخوان سرعت مى گيرد و هر گاه قبل از سن  بين رفتن اس
ــگى طبيعى، تخمدانهاى زنى برداشته شود ولى دچار  يائس
ــود حاكى از آن است كه  ــتخوان پيش رس مى ش پوكى اس
استروژن ها نقش مهم در جلوگيرى از، از بين رفتن استخوان 

دارند. 
سيگار هم يا به طور مستقيم بر استخوان سازى اثر مى كند 
يا به طور غيرمستقيم بر كار تخمدانها اثر مى نمايد كاهش 
ــطح هورمون پاراتيروئيد هم در كاهش استخوان سازى  س

مؤثر است. 
احتماًال خوردن اسيد زياد، خصوصاً به صورت غذاى پرپروتئين، 
به خاطر خنثى كردن همين اسيد اضافى منجر به حل شدن 
استخوان مى شود. خود اسيد ممكن است استدوكالستها را 
فعا كند. زندگى بى تحرك در افرادى كه عضالت كمى دارند، 
نيروهاى مكانيكى وارده بر استخوانهايش را كم مى كند و 

ميل به از بين رفتن استخوان را افزايش مى دهد. 
ــتئوپروز در كودكان و نوجوانان و دختر و پسر،  يك نوع اس
ــته را استئوپروز  ــود. اين دس با كار طبيعى كنار ديده مى ش

آيديوپاتيك مى نامند. 
ــتئوپروتيك از پيكر عضالنى برخوردار  بسيارى از افراد اس
ــط كمترى دارند. مصرف سيگار و الكل  نبوده و وزن متوس

مى تواند استخوان سازى را كاهش دهد. 
در استئوپروز بى تحركى موجب افزايش اختالف بين تشكيل 
ــود. بين زندگى  ــتخوان و تشديد ضايعه مى ش و جذب اس
بى تحرك، در فرد غيرعضالنى، نيروهاى مكانيكى وارد بر 
اسكلت را كاهش مى دهد و تمايل به كاهش توده استخوانى 
ــتخوان در پاسخ به  ــكيل و جذب اس بال مى رود چون تش

نيروهاى گوناگون مكانيكى تحريك مى شود. 
در برخى موارد استئوپروز يكى از چهره هاى بيمارى ديگرى 

همچون سندرم كوشينگ مى باشد. 
ــى از خانم ها بعد از  ــوم به نوع 1 در گروه ــتئوپروز موس اس
يائسگى بين 51 تا 75 سالگى رخ مى دهد و با كاهش شديد 
و نامتناسب استخوان تومركولر نسبت به استخوان كورتيكال 

مشخص مى شود. 

شكستگى اجسام مهره اى و بخش ديستال ساعد شايعترين 
عوارض مى باشد و كاهش فعاليت عمده پاراسيتروئيد ممكن 
است در جهت جبران جذب استخوانى باشد. استئوپروز نوع 
ــال يافت  2 در جمع كثيرى از خانمها و مردان باالى 70 س
مى شود. شكستگى هاى گردن ران، بخش پروگزيمال بازو 
بخش پروگزيمال درشت نى و لگن شايعترين شكستگى هاى 

اين گروه است. 

عاليم
شكستگى مهره، مچ، (لگن) بازو و درشت نى و... 

عالمت شكستگى جسم مهره عبارت است از درد پشت و 
تغيير شكل ستون مهره ها و درد بويژه بعد از خم شدن و بلند 

كردن جسم سنگين. 
معموًال استراحت در بستر مى تواند موقتاً درد را متوقف كند. 
انتشار رو به پايين درد به طرف يك پا شايع بوده و حمالت 
درد بعد از چند روز تا يك هفته فروكش مى كند و بعد از 4 تا 

6 هفته بيمار مى تواند فعاليتهاى عادى خود را از سرگيرد. 

عاليم راديولوژيك
پيش از شكستگى و كالپس در اجسام مهره اى استئوپروز، 
ــش تراكم مواد معدنى افزايش وضوح خطوط عمودى  كاه
ــديدتر ترابكولهاى افقى) و واضح شدن  (به خاطر اتالف ش
ــم. در نتيجه ضعف صفحات  ــات انتهايى را مى بيني صفح
ــاب كوندرال و اتساع ديسكهاى مهره اى تقعر مهره ها از  س
ــر دو طرف به طور مداوم افزايش يافته و با اصالح مهره ه

codfish ايجاد مى كند. 
ــم مهره كاهش  با بروز كالپس معموًال ارتفاع قدامى جس
مى يابد و كورتكس قدامى نامنظم مى شود. شكستگيهاى 
ــى و  ــت تغييرات واكنش ــن اس ــر ممك ــارى قديمى ت فش
استئوفيتهايى در حوالى لبه هاى قدامى بوجود آورند. بدون 
شكستگى استخوانى، راديوگرافيهاى استاندارد شاخصهاى 
ــاهده كاهش توده استخوانى به شمار  ــى براى مش حساس
ــتخوانى فرد براى ايجاد خطر  مى روند زيرا تا 30% توده اس

شكستگى كافى است. 

اقدامات تشخيصى: 
با استفاده از روشهايى همچون سنجش جذب فوتون منفرد 
و دوگانه، توموگرافى كامپيوترى كمى، بررسى فعال سازى 
نوترونهاى كلسيم و استفاده از اولتراسوند مى توان اتالف مواد 

معدنى استخوان را نشان داد. 
 Corset .ــاى موضعى ــتراحت و گرم اقدامات درمانى: اس
مناسب اكسايش بيمار را به همراه مى آورد. هورمون استروژن 
سرعت جذب استخوان را زياد مى كند. اما تشكيل استخوان 
ــتروژن مانع دفع كلسيم مى شود و اتالف  باال نمى رود. اس

استخوان را به تعويق مى اندازد. 
تجويز 1500 ميلى گرم كلسيم در روز وقتى بيمار نمى تواند 
استروژن بگيرد بسيار مناسب است. مصرف كلسيم اثر خوبى 
بر حفظ استخوان كورتيكال دارد ولى اثرى روى استخوان 
ترابكوالر ندارد. البته دريافت كلسيم گاهى قبل از 25 يا 30 
سالگى ممكن است اثرات سودمندى بر نگهدارى حداكثر 

توده استخوانى داشته باشد. 
www. drmoghtaderi. ir :مطالب مرتبط

ــراد بالغ 25 تا 35  ــما با نتايجBMD اف نتيجهBMD ش
ــما مقايسه مى شود. ميزان ــاله هم جنس و هم اقليم ش س
ــراف از وضعيت  Standard deviation (SD) (انح
ــما و آن گروه افراد سالم  استاندارد) تفاوت بين BMDش

است. اين نتيجهT-Score شماست. 
T-Scoreمثبت نشان مى دهد كه استخوان شما قويتر از 
وضعيت نرمال است وT-Score منفى بيانگر ضعيف بودن 

استخوان شما نسبت به حالت نرمال است. 
ــازمان بهداشت  YN=young normal طبق بيان س
جهانى استئوپروز طبق جدول زير تعريف مى شود: معيارى 

 :T-Scoreبراى پوكى استخوان در زنان
نرمال 0/1

ــتخوانBMD بينSD 2/5- تا 1/0-  كاهشكمتراكم اس
زير رنج افراد جوان بالغ است

پوكى استخوان >BMD5/2- پايين تر از رنج افراد سالم 
جوان

پوكى استخوان شديد>BMD 2/5- پايين تر از رنج افراد 
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   نگه كن بدين گنبد تيز گرد
كه درمان ازويست و زويست درد

شاهنامه نه تنها حماسه ساكنان ايران زمين؛ بلكه حماسه 
ــرايد و از اين رو كه سرمايه دانش هاى  ــر را مى س نوع بش
ــرى را به گونه نظم به يادگار گذارده، اثرى بى نظير در  بش
ميان ميراث مكتوب جهانى به شمار مى رود كه در ميان 
اقوام گوناگون همواره هوادارانى داشته است و تا كنون به 
ــده است و هزاران  بيش از 40 زبان زنده دنيا برگردانده ش
ــاهنامه حكيم توس در كتابخانه هاى بزرگ  نسخه از ش
جهان در اين يك هزار سال كه از به پايان رسيدن سرايش 
شاهنامه مى گذرد، نگه دارى مى شود تا پيشينه دانش هاى 
ــاى بزرگ جهانى، به ويژه فرهنگ و تمدن ايران  تمدن ه

بزرگ براى آيندگان به يادگار بماند. 
ــاهنامه گرچه تداعى  ــم فردوسى و ش نام حكيم ابوالقاس
كننده ى سرگذشت شاهان، پهلوانان اساطيرى و تاريخى 
ــى، ادبى فارسى  ــت، در عين حال اين شاهكار حماس اس
داراى مضامين فلسفى، اخالقى، اجتماعى و ديگر مباحث 
از جمله نكات پزشكى است، نكاتى كه براى خوانندگان 
ــكان و عالقه مندان شاهنامه خالى از  گرامى به  ويژه پزش
لطف نيست. البته تذكر اين نكته ى بديهى ضروريست كه 
اشارات پزشكى شاهنامه را با ويژگى هاى دانش پزشكى 
ــى و باورهاى اساطيرى موجود در آن عصر  عصر فردوس

بايد ارزيابى كرد، 
پزشك (Physician) واژه اى با ريشه اى سه هزار ساله 
ــت. به اعتقاد زبان شناسان، اين واژه از ريشه اوستايى  اس
ــيب زدا" آمده  ــه زه" (Bachaza) به معناى "آس "بئش
ــانى به  صورت "بئشه زينتار"  ــت كه در دوران ساس اس
(Baechazintar) و در پهلوى به صورت "بئشه زك" 
(Baechazak) و بعدها به شكل "بزشك" و "پزشك" 

در آمده است. 
در ايران باستان پزشكى به سه شاخه بخش مى شد: نخست، 
ــه آن كالم خدايى يا  ــان روحانى يا روان درمانى كه ب درم
«مانتره» (Mantra) مى گفتند و بنابر روايت كتاب هاى 
مذهبى زرتشتيان، بزرگترين و ارجمندترين پزشكان از اين 

گروه بودند كه به آنان «پزشكان روحانى» يا
ــه زو» (Mantra Baechazu) گفته  ــره بئش  «منت

مى شد. روش ديگر، درمان جراحى يا كارد پزشكى بود كه 
«َكِره تو بئشه زو» (karetu Baechazu) نام داشت و 
سومين روش درمان، «درمان گياهى» يا «اُرَورو بئشه زو» 
ــيار در تاريخ  (Orvaru Baechazu) كه قدمتى بس
ــكى ايران و جهان دارد. اسناد برجاى مانده حاكى از  پزش
آنند كه ايرانيان باستان با گياهان طبى به خوبى آشنا بوده 

و بسيارى از آنها را مى شناختند. 
ــى و روحانى  ــه درمان روان ــكان معموًال هنگامى ب پزش
ــى  بى اثر بود و  ــه درمان دارويى و جراح ــد ك مى پرداختن
ــكل خوراكى،  ــه ش ــه اى نمى داد. گياه درمانى به س نتيج
ــت.  موضعى و بخوردادن (بخاردادن) انجام مى گرفته اس
ــوه گياهان را به  ــه و مي ــدة زيادى از مردم، برگ، ريش ع
صورت خام به كار مى بردند و گاهى آن را به شكل عصاره، 
جوشانده و پخته شده استفاده مى كردند و يا شراب حاصل 

از آن را مى نوشيدند. 
استعمال گياهان به صورت موضعى به اين شكل بود كه 
فشرده يا عصارة گياه را با آب مخلوط كرده و بر اندام هاى 
بيماران مى ماليدند. طريقه بخار دادن يا بخور دادن هم در 
ايران متداول بوده و گياهانى از قبيل ُكنُدر و َصنَدل به اين 

منظور استفاده مى شدند. 
ــى از گياهان طبى، فراوان سخن به  ــاهنامة فردوس در ش
ــاهنامه و هنگام شرح پادشاهى  ميان آمده و در ابتداى ش
ــور به كار  ــان معّطرى كه به اين منظ ــيد، از گياه جمش
مى رفتند مانند پان، كافور، مشك، عود، عنبر و گالب نام 

برده شده است. 
ــيد، فرزند تهمورث ديوبند،  به هنگام پادشاهى جمش

براى نخستين بار به واژه پزشك و پزشكى و درمان 
ــيد، بنا به  و نيز گياهان دارويى بر مى خوريم. جمش
روايت شاهنامه هفت صدسال پادشاه بود و با فره 
ــرد. آهن را  ــهريارى و هم موبدى ك ايزدى هم ش
ــاخت و از آن ابزار و آالت جنگ پديد آورد،  نرم س
بافتن و دوختن و شستن جامه را به مردم آموخت، 
ــده اى از مردم را به نيايش ايزدى، گروهى را به  ع

جنگ آورى و جمعى را به كشاورزى گماشت. گرمابه 
ها و كاخ هاى بلند ساخت و جشن نوروز را بنيان نهاد و 

به گفته فردوسى: 
دگر بوى هاى خوش آورد باز
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نش حى يا كارد پزشكى بود كه 

karetu B) نام داشت و 
ياهى» يا «اُرَورو بئشه زو» 
و م (

ــيار در تاريخ  ه قدمتى بس
سناد برجاى مانده حاكى از 
ن طبى به خوبى آشنا بوده 

ــى و روحانى  ه درمان روان
ــى  بى اثر بود و  ى و جراح
ــكل خوراكى،  ــه ش  به س
ــت.  ن) انجام مى گرفته اس
ــوه گياهان را به  ــه و مي ش
هى آن را به شكل عصاره، 
ى كردند و يا شراب حاصل 

ضعى به اين شكل بود كه 
خلوط كرده و بر اندام هاى 
 دادن يا بخور دادن هم در 
قبيل ُكنُدر و َصنَدل به اين 

م ن و ن

هان طبى، فراوان سخن به 
مه و هنگام شرح پادشاهى 
ــور به كار   كه به اين منظ
ك، عود، عنبر و گالب نام 

فرزند تهمورث ديوبند،
ك و پزشكى و درمان 
ــيد، بنا به يم. جمش
پادشاه بود و با فره
ــرد. آهن را  دى ك
ت جنگ پديد آورد، 
را به مردم آموخت، 
زدى، گروهى را به

رزى گماشت. گرمابه 
شن نوروز را بنيان نهاد و 

شاهنامه ما،هويت ما
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كه دارند مردم به بويش نياز

چون پان و چو كافور و چون مشك ناب
چو عود و چو عنبر چو روشن گالب

پزشكى و درمان هر دردمند
در تندرستى و راه گزند

همان رازها نيز كرد آشكار
جهان را نيابد چنو خواستار

كه «در تندرستى» با علم بهداشت و «راه گزند » با علم 
آسيب شناسى امروز قابل تطبيق است

ــيد اما در روز نخستين سال به نام اورمزد يا هرمزد  جمش
ــت كه از آن پس مردمان  ــاه فروردين بر تخت نشس از م
ــده و چون اين روز آغازى بود  ــران آن روز را نوروز نامي اي
براى دوران هفتصد ساله تمدنى باشكوه، ايرانيان همه ساله 
ــرآغاز بيدارى طبيعت نيز هست در  در چنين روزى كه س

سراسر جهان جشن مى گيرند. 
جهان انجمن شد بر تخت اوى

از آن بر شده فره بخت اوى 
سر سال نو هرمز فرودين

بر آسوده از رنج، تن، دل زكين 
به جمشيد بر گوهر افشاندند
مر آن روز را روز نو خواندند 

چنين جشن فرخ از آن روزگار
بمانده از آن خسروان يادگار

اما جمشيد هم مانند همه خودكامگان تاريخ  گرفتار وسوسه 
اهريمنى شد و به خود پرستى گرفتار شد تا جايى كه خود 
را خدا انگاشت و بدين روى فر ايزدى از وى روى گردان 
شد؛ شگفتا كه اين خودپسندى از بيمارى هاى روانى به 
ــمار مى رود كه در شاهنامه به اين بيمارى جمشيد در  ش

پايان زندگانى اش به درستى اشاره شده است. 
همه كردنى ها چو آمد پديد

به گيتى به جز خويشتن كس نديد
ادعاى خدايى و جهان آفرينى كرد و به مهتران سالخورده 

چنين گفت: 
خور و خواب و آداب تان از منست
همه پوشش و كام تان از من است
به دارو و درمان جهان گشت راست
كه بيمارى و مرگ كس را نكاست

ــت و به فرمان  ــره ايزدى از وى گسس ــان كار، ف و در پاي
ضحاك او را با اره به دو نيم كردند. 

ــتين پزشك آريايى  ــتى "تريتا" را نخس در روايات زرتش
مى دانند. نام پدر وى سام بود و او خود دو فرزند داشت به 
نام هاى اروخش و گرشاسب. كه گرشاسب همان پهلوان 
ــت. در«بندهش» نام تريتا به شكل  ــاطيرى ايران اس اس

اترت (Athrat) آمده است. 
او نخستين ايرانى است كه دست به تحقيق زد. و خواص 
زهرها را در مهار كردن بيمارى ها و تب و مرگ دريافت. 
بعضى از كتابها هم "تريتا" را همان فريدون –پدرآرياييان 

جهان- دانسته اند. 
بنابراين تريتا را نه تنها مى توان نخستين پزشك ايران، 

بلكه نخستين دارو ساز ايران نيز برشمرد. 
در واقع تريتا به منزله آسكلپيوس (Asklepius)  يونانيان 

و آسكوالپيوس (Askulapius) روميان است. 
از ديگر كتب پهلوى چنين استباط مى شود كه تريتا براى 

ــكى) كه  ــان برخى بيمارى ها به جراحى (كارد پزش درم
كاردى مرصع بود و اهورامزدا به وى بخشيده بود متوسل 

مى شد. 
در شاهنامه نيز از فريدون به عنوان پزشكى ماهر ياد شده، 
ــت و جوى داروهاى گياهى پرداخت و با كارد  وى به جس
ــاخته خود، جراحى مى كرد و غده هاى ناپاك را برش  س
مى داد و از بدن بيمار جدا مى ساخت و با داغ كردن، زخم 
هاى بدن را مى سوزانيد كه امروزه نيز در جراحى كوترى 
ــيون ناميده مى شود. وى به ويژگى گياه هوم پى برد  زاس
ــرماخوردگى و برونشيت و مداواى  و از آن براى درمان س
ــم چنين با داروهاى  ــر گونه درد و التهاب بهره برد. ه ه
گياهى ديگر به درمان تب، بيمارى جذام، مار گزيدگى و 
پوسيدگى استخوان ها پرداخت. فريدون به خاصيت گياه 
ــخاش (مرفين) نيز پى برد و از آن براى تسكين درد  خش
ــت. او براى ترويج  ــردگى بهره گرف و درمان بيمارى افس
ــن نوروز را برپا ساخت،  ــادى همانند جمشيد كه جش ش
جشن مهرگان را پايه گذارى كرد. سرانجام فريدون، اين 
ــاره اى جز مبارزه با ضحاك نيافت و  فرهيخته ايرانى چ
ــى ها پايان داد و  ــا پيروزى بر ضحاكيان به دوره تاريك ب
ــاهنامه روايت شده وى در روز مهر از  آن چنان كه در ش
ــر نهاد و بر تخت نشست و به  ماه مهر كاله كيانى بر س
تبليغ يكتاپرستى پرداخت. از اين پس مهرگان به مناسبت 
پايان يافتن دوره تاريك ضحاكيان در نزد ايرانيان با برپايى 

جشنى گرامى داشته شد. 
فريدون چو شد بر جهان كامكار

بدو شاد شد گردش روزگار 
زمانه بى اندوه گشت از بدى

گرفتند هر يك ره ايزدى 
دل از داورى ها بپرداختند

به آيين يكى جشن نو ساختند 
به روز خجسته سر مهر ماه
به سر بر نهاده كيانى كاله

***
نخستين انسان گوشتخوار، آژى دهاك (ضحاك) بود. وى 
پس از آن كه برجاى پدر نشست، در دام ابليس فرو رفت 
و شكم پرستى و تمايل به اميال و هواى نفس او را در كام 

خود كشيد. در حالى كه همه مردم گياه خوار بودند. 
فراوان نبود آن زمان پرورش

كه كمتر بد از خوردنى ها خورش
ز هر گوشت از مرغ و از چارپاى
خورشگر بياورد يك يك به جاى

ارتباط گوشتخوارى با بدخويى، يكى از نكته هاى قابل توجه 
ــت. در واقع ابليس مى خواهد با خوراندن  اين داستان اس
گوشت، خوى تهور ودرندگى را در ضحاك پرورش داده و 

وى را مطيع خواسته اى خويش كند. 
نباشد فراوان خورش تندرست

بزرگ آن كه او تندرستى بجست
مكن در خورش خويشتن چارسو

چنان خور كه نوزت بُود آرزو
اما تن را گرسنه نگه داشتن و نخوردن نيز گناهى بزرگ 

شناخته شده است: 
از اين بگذرى، سفله آن را شناس

كه از پاك يزدان ندارد هراس
دريغ آيدش بهره ى تن ز تن

شود ز آرزوها ببندد دهن
هم از بهر جانش كه دانش بُود

نداند، نه از دانشى بشنود

زال در شاهنامه و زالى در پزشكى
ــتان هاى دلكش شاهنامه حكايت زايش زال  يكى از داس
ــت كه از مرغ افسانه اى و مشهور  است و در همين جاس
شاهنامه، يعنى سيمرغ سخن به ميان مى آيد. در شاهنامه 
ــروا كه گاه به عنوان  ــيارى موارد از اين مرغ فرمان در بس
ــوان راهنمايى بزرگ در  ــك و حكيم و زمانى به عن پزش
صحنه داستا ن ها پديدار مى شود، ياد شده است.   نخستين 

جا، هنگام زادن زال است. 
به چهره چنان بود تابنده شيد
وليكن همه موى بودش سپيد
كس سام يل را نيارست گفت
كه فرزند پير آمد از خوب جفت

برخورد سام با اين مسئله گويا رويارويى با شگفت ترين و 
نوظهورترين پديده جهان و بديمن ترين حادثه است. او كه 
تا كنون از نداشتن فرزند در رنج بوده است اينك از وجود 
او دچار مشكلى دشوار و پيچيده مى گردد. پس تصميم به 

پنهان كردن و يا از بين بردن فرزند مى گيرد
سام فرزندش زال را به كنار البرز كوه مى نهد  تا از جامعه 
به دور باشد. در همين حين سيمرغ كه براى تهيه غذا زال 
را مى بيند او را به النه خويش مى برد. پس دل بر اورحم 
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37
مى آورد و زال در كنار بچه هاى سيمرغ بزرگ مى شود

 (Albinisme) امروزه در ادبيات پزشكى به واژه آلبينيسم
كه نوعى ناهنجارى مادرزادى است بر مى خوريم. در اين 
ــرو تن و مژگان وجود  ــارى مواد رنگى در موى س ناهنج
ندارد و به اين دليل اين افراد همه موهاى بدنشان يكسر 
سپيدند. براى شرح و بيان آن، كامل تر و تفسيرى از آنچه 
ــى در باره اين "كودكان پيرسر" گفته است، نمى  فردوس
ــن عالمت از كلمه آلبا  ــوان چيزى افزود، نام فرنگى اي ت
ــپيد است. ولى هيچ ترجمه و تفسيرى براى  به معناى س

آلبينيسم بهتر و زيباتر از واژه "زالى" نيست. 
ــاهنامه آمده است، بعدها در "جريان  همان گونه كه در ش
ديدار زال و رودابه قرار مى گيريم كه يكى از صحنه هاى 
بديع شاهنامه است كه در ادب پارسى از لحاظ آب و تاب 

و ظرافت عاشقانه نظيرى برايش نيست
كه در نهايت، پيوند زناشويى اين دو را شاهديم كه اين دو 
هرگز همسر ديگرى بر نگزيدند. و بعد از اين پيوند به تولد 

رستم مى رسيم. 

شكاف رستمى (رستمينه) 
چون رستم قهرمانى برگزيده است، طبيعى است كه طرز 
زادنش هم با ديگران تفاوت داشته باشد. رودابه مادر رستم، 
در همان دوران آبستنى احساس سنگينى عجيبى مى كند 
ــتم آگنده پوست" و اين  و مى گويد: "تو گويى به سنگس
ــت كه جنينى غيرعادى در زهدان خويش  ــان آن اس نش
پرورش مى داده است. سيمرغ زال را رهنمون مى شود كه: 

مرد بينادل پرفسونى را خبر كند، تا نخست رودابه را به مى 
مست (بيهوش) ساخته و سپس تهيگاه وى را شكافته وآن 

شيربچه را از پهلوى رودابه بيرون كشد. 
اين داستان از شگفتى هاى شاهنامه است كه استاد بزرگ، 
ــك نبوده است، اما چنان  ــى توسى با اينكه پزش فردوس
ــارت اصطالحات طبى را به كار برده كه با  دقيق و با مه
ــال از روزگار وى مى گذرد، پرشكان  آنكه بيش از هزار س
ــگفتى و تحسين وا مى دارد. فردوسى  امروزى را نيز به ش
ــاهنامه واژه هايى از قبيل "خنجر آبگون" به جاى  در ش
"چاقوى جراحى"،   "مرد بينادل پرفسون" به جاى جراح، 
ــت كردن" معادل "بيهوشى"، "داروى هوش بر" در  "مس
ــكافتن به جاى  ازاى داروى بيهوش كننده، "كافتن" و ش
ــكاف جراحى (Incision) ، چرخش نوزاد در زهدان  ش
 (Version) مادر، كه امروزه از آن تحت عنوان ورسيون
ــود، "دوختن" به جاى "بخيه جراحى" و  ، نام برده مى ش

استعمال روغن براى بهبود زخم سخن گفته است. 
بياور يكى خنجر آبگون

يكى مرد بينادل پر فسون
نخستين به مى «ماه» را مست كن

ز دل بيم و انديشه را پست كن
بكافد تهيگاه سرو سهى

نباشد مر او را ز درد، آگهى
و زو بچة شير بيرون كشد

همه پهلوى «ماه»، در خون كشد
و ز آن پس بدوز آن كجا كرد چاك

ز دل دور كن ترس و تيمار و باك
گياهى كه گويمت با شير و مشك

بكوب و بكن هر سه در سايه خشك
بساى و بر آالى برخستگيش
ببينى همان روز پيوستگيش

بدو مال از آن پس يكى پّر من
خجسته بود، سايه فّر من

بگفت و يكى پر، ز بازو بكند
فكند و به پرواز بر شد بلند

بشد زال و آن پّر او برگرفت
برفت و بكرد آنچه گفت، اى شگفت

فرو ريخت از ُمّژه سينُدخت خون
كه كودك، ز پهلو ِكى آيد برون؟

بيامد يكى مؤبد چربدست
مر آن ماه رخ را به ِمى كرد مست

بكافيد بى رنج، پهلوِى ماه
بتابيد مر بچه را سر ز راه

چنان بى گزندش برون  آوريد
كه كس در جهان اين شگفتى نديد 

شگفت اندر او مانده بُد مرد و زن
كه نشنيد كس، بچة پيلتن 
همان دردگاهش فرو دوختند
به دارو همه درد، بسپوختند

شبان روز، مادر ز ِمى خفته بود
ز ِمى خفته و ُهش از او رفته بود
چو از خواب بيدار شد، سرو بُن

به سيندخت، بگشاد لب برسخن
امروزه در كتاب هاى پزشكى بيرون آوردن نوزاد را از شكم 
ــكافتن زهدان صورت مى گيرد به نام عمل  مادر كه با ش
ــزارين (Cesarean Section) ، مى  ــا س قيصرى ي
شناسند و آن را منسوب به تولد ژوليوس سزار، قيصر روم 
ــاطيرى  ــى دانند. ولى با توجه به اينكه دوران تاريخ اس م
ــزار بوده و فردوسى هم نه  ايران پيش از تولد ژوليوس س
ــته و نه طبيب بوده، بنايراين  ــزار اطالع داش از زاييدن س
همان گونه كه بعضى از پژوهشگران ايرانى پيشنهاد كرده 
ــزارين، "شكاف رستمى"  اند اگر اين عمل را به جاى س
(Rostamic Section) ، "عمل رستمى" و يا "رستم 

زايى" بناميم راه مبالغه و اغراق نپيموده ايم. 

سيمرغ نماد پزشك و حكيم چاره ساز
سيمرغ، مرغ درمانگر، شاه مرغان، مرغ بزرگ بال و مرغ 

فرمانروا، نمادى از ِخَردسرشتى و ِخرَد دريافتنى است
ــئنه = saena» نام موبد  ــيمرغ مركب از «س واژه ى س
ــرو = morve» به معنى  ــك وجراح معروف و «م پزش
ــانه اى در شاهنامه  ــتا مى باشد. اين مرغ افس مرغ در اوس
ــك و حكيمى ست كه مشكالت زيادى ازجمله  نماد پزش

معضالت پزشكى را برطرف وموجب آرامش مى شود. 
ــت و انديشه او همواره با آينده نگرى همراه  . راى او درس

است. در ادبيات ايران زمين جايگاه سيمرغ، البرز است: 
يكى كوه بُد نامش البرز كوه

به خورشيد نزديك و دور از گروه
بدانجاى سيمرغ را النه بود
بدان خانه از خلق بيگانه بود
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بى گمان و به دانستگى، در شاهنامه هركجا كه سيمرغ به 
ــت، در درمان هاى خويش، تن و روان،  درمان پرداخته اس
ــر دو را در نگاه دارد. زيرا هر جا كه تن رنجور و ناتوان  ه

مى شود، روان نيز از تدبير درست باز مى ماند. 
ــيمرغ، نيروى خويش را از كردگار دادگر يكتا و خداوند  س
ــگال و  ــن دارد، نه از خدايان پندارى كه بد س ــان آفري ج

بدكردارند و خشم و هوس بر آنان چيره است: 
فرو برد سر پيش سيمرغ زود
نيايش همين بافرين بر فزود

كه اى شاه مرغان، تو را دادگر
بدان داد نيرو و زور و هنر

كه بيچارگان را همى ياورى
به نيك همه داوران داورى
ز تو بد سگاالن هميشه نََژند
بمان همچنين جاودان زورمند

ــيمرغ در اوستا «مرغوسنه» است. و نيز در «بهرام  نام س
َيشت» كردة 41 و «رشن يشت» كردة 17 از مرغ سئنه ياد 
شده است. نام سيمرغ در سنسكريت«Cyena» يا سينا 
به معناى شاهين است، اما در اوستا، سينا نام مردى است 
ــال پس از ظهور زرتشت به دنيا آمده  پاكدامن كه صدس
ــت؛ در البرز كوه اقامت گزيده و حكيمى مرتاض بوده  اس
ــت و درمان و  ــس از يك قرن زندگى از حكم ــت و پ اس
شفاى بيماران درگذشته است. بى گمان، سيناى اوستايى و 
سيمرغ پارسى از يك ريشه اند و بين اين مرغ درمانگر و آن 
پزشك فرزانة دانا پيوستگى برقرار بوده است. پس هرجا به 
نام فرخندة سيمرغ خداينامه، اوستا و شاهنامه بر مى خوريم، 

رمز گونه اى از نام يك پزشك را پيش رو داريم
ــكى ايران زمين به جاى  ــته بود كه نماد پزش چه شايس
افسانة يونانى (مار و عصا) ، نقشى از مرغ خردمند فرمانروا، 

«سيمرغ» باشد. 

فن هوشبرى و به هوش آورى

ــى يا  ــتان از دارو َگرِد بيهوش ــران باس ــانه هاى اي در افس
ــيار رفته است. محققاً گردى  داروى هوش بر سخن بس
ــراب مى ريخته و بيماران را بدان وسيله بيهوش  كه در ش

مى كرده اند، همان «بنگ» يا «حشيش» بوده است. 

فردوسى بارها به استفاده از مى و داورى خواب آور به منظور 
بيهوش كردن اشاره مى كند. در تولد رستم سيمرغ به موبد 
پزشك دستور مى دهد كه پيش از شكافتن پهلوى رودابه، 

ابتدا او را با مى بيهوش كند: 
نخستين به مى ماه را مست كن 

ز دل بيم انديشه را پست كن
ــز «داروى هوش بر» آن  ــگفت انگي ــكات جالب و ش از ن
ــاهنامه از  ــهادت «ونديداد» و ش ــت كه ايرانيان به ش اس
خاصيت سقط آور حشيش (بنگ) اطالع داشتند؛ در حالى 
ــت كه ممالك پيشرفته غربى  ــالى بيش نيس كه چند س
ــد و مطالعات اخيرى كه  ــه اين خاصيت بنگ پى برده ان ب
ــگاه يوتا در آمريكا صورت پذيرفته، اين مطلب را  در دانش

به ثبوت مى رساند
ــتان سياوش و ماجراى دلدادگى سودابه  فردوسى در داس
ــه اين دارو  ــاوران و زِن كاووس نيز ب ــاه هام دختر پادش
اشاره مى كند. آنجا كه سودابه درصدد برمى آيد وسيله اى 
برانگيزد تا شاهزاده را به شبستان خويش كشد، سياوش 
به اين عشق گناه آلود – عشق نامادرى – گردن نمى نهد، 

ــياوش  ــيند و براى آلوده كردن س ــا ملكه آرام نمى نش ام
ــتاران (خدمتگزاران)  چاره جويى مى كند و از يكى از پرس
ــت مى خواهد تا با خوردن دارو جنين  ــتن اس خود كه آبس
خود را بيفكند و به دروغ ادعا كند كه آن جنينى است كه 

از سياوس در شكم داشته است: 
بدو راز بگشاد و زو چاره ُجست
كز آغاز پيمانت خواهم نخست
يكى دارويى سازكين بفكنى

ِمهى يابى، ار عهد من نشكنى
به كاووس گويم كه اين از من است

چنين ُكشته بر دست اهريمن است... 
چو شب تيره شد، دارويى خورد زن

بيفتاد از او بچة اهرمن
درجاى ديگرى شاهنامه از داروِى هوش بر نام برده است 
ــتور منيژه، بيژن را با  ــتان بيژن و منيژه هم به دس در داس
خوراندن داروى بيهوشى، مدهوش كرده وبه قصر منيژه 

مى برند: 
بفرمود تا داروى هوشبر 

پرستنده آميخت با نوش بر
بدادند چون خورد مى گشت مست 
همان خوردن و سرش بنهاد پست

ــا گالب، كافور، روغن و صندل به هوش  ودر قصر او را ب
مى آورند: 

بگسترد كافور بر جاى خواب
همى ريخت بر چوب صندل گالب

بياورد روغن مر او را بداد
كه تا گشت بيدار و چشمش گشاد
چو بيدار شد بيژن و هوش يافت

نگاه سمنبر در آغوش يافت
ــانى كه بنگ و  ــت كه در ايران هنوز هم كس گفتنى اس
حشيش زياد مصرف مى كنند، براى جلوگيرى از عوارض 
ــرف اين مواد، مقدارى كره يا  احتمالى، قبل يا بعد از مص

روغن مى  خورند. 

گياهان دارويى
در پزشكى كهن داروها از گياهان بدست مى آمد و واژه ى 
ــده است  ــاخته ش دارو از كلمه «دار» به معنى درخت س
ــميه ى پرنده ى داركوب توجه شود) وكلمات  (به وجه تس
drug انگليسى و drog فرانسه و داروى فارسى صورت 
ــكل يافته واژه ى «داروگ» در زبان پهلوى ست.  تغييرش
ــرح پادشاهى انوشيروان به رفتن برزويه ى  فردوسى درش
طبيب به هند جهت آوردن گياهان طبى چنين اشاره مى 

كند: 
چو برزوى بنهاد سر سوى كوه

برفتند با او پزشكان گروه
برفتند هر كس كه دانا بدند

به كار پزشكى توانا بدند
گياهان ز خشك و ز تر برگزيد
ز پژمرده و هرچه رخشنده بود

در تولد رستم نيز موبد پزشك، به دستور سيمرغ مرهمى از 
كوبيدن گياهى مخصوص و آميختن آن با شير و مشك 
و خشك كردن آن در سايه، ساخته و بر زخم عمل رودابه 

مى گذارد
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نكته ى ظريف اين دستور، توصيه به خشك كردن مرهم 
در سايه است تا خواص آن در اثر نور آفتاب و گرما از بين 
نرود، توصيه اى كه امروز هم در نگهدارى داروها به قوت 

خود باقى ا ست، 
ــاهنامه از خون  ــان نيز به روايت ش  گياه طبى پرسياوش

سياوش رسته است: 
به ساعت گياهى ازآن خون برست
جز ايزد كه داند كه آن چون برست

ــت،  ــاقه هاى باريك و تيره رنگ اس ــاه داراى س اين گي
ــيد تانيك كه  ــيدگاليك و اس برگ هايش ريز و داراى اس
ماده اى تلخ مزه است و هم اكنون نيز در تركيبات دارويى به 
كار مى رود. فردوسى در داستان غم انگيز سياوش مى گويد 

كه چون سياوش كشته شد و خون او بر زمين ريخت: 
گياهى برآمد همان گه ز خون

بدانجا كه آن طشت شد سرنگون  
گيا را دهم من كنونت نشان

كه خوانى همى خون اسياوشان 
ــان گياهى است كه هر چه  ــت كه پرسياوش معروف اس
ــازه مى گيرد و اين گياه  ــد باز مى رويد و جان ت آن را بُبرن
نشان زندگى پس از مرگ است و مداومت حيات سياوش 

است. 
در اسكندرنامه آمده است: «چون اسكندر به «سياوش گرد» 
ــت و برفت تا آنجا كه گور  ــيد همان ساعت برنشس رس
ــياوش بود، چون آنجا رسيد، پنداشت كه بهشت است،  س
برخاك او رفت، خاك او سرخ بود، خوِن تازه كه مى جوشيد 

و درميان آن خوِن گرم، گياهى برآمده بود سبز
ــه هايى از ايران سياوش نماد شهيدى است  هنوز در گوش
كه در روزهايى معين براى او عزادارى مى كنند. در مراسم 
سوگوارى در كهكيلويه، زن هايى هستند كه تصنيف هاى 
ــب مجلس عزا  خيلى قديمى با آهنگ غمناكى به مناس
مى خوانند و زارى و مويه مى كنند و اين عمل را سوسيَوش 

(سوگ سياوش) مى نامند. 

قطره ى چشمى
در لشكركشى كيكاووس به مازندران و جنگ او با ديو سپيد 
و كور شدن چشم سربازان ايرانى (احتماًال به وسيله ى گاز 
ــك آور سير) رستم ديو سپيد را كشته و موبد پزشكان  اش

با چكاندن خون جگر ديو سپيد در چشم سربازان، آنها را 
ــان مى كنند (تداعى كننده وجود ويتامين A در جگر  درم
ــكى امروز  ثابت  ــر مثبت آن در بينايى كه در پزش و تأثي

شده است!) : 
چنين گفت فرزانه مردى پزشك

كه چون خون او را به سان سرشت
چكانى سه قطره به چشم اندرون
شود تيرگى پاك با خون برون

عالوه بر مواردى كه ذكر شد و به آن بسنده كرديم  هزاران 
نكته  قابل تامل و هزاران دانش ديگر در اين گنجينه ملى 
ــت كه صحبت در مورد آن شايد روزها و هفته  نهفته اس
ــان دهنده ى جايگاه باالى  ها زمان ببرد كه اين خود نش

شاهنامه در تمام علوم است. 
ــى در نامورنامه خود از آگاهى پزشكى نزد  فردوسى توس
ــيار گفته و بر اين باور بوده است كه  ــخن بس ايرانيان س
ــى  ــكان ايرانى در زمينه هاى يافتن داروهاى بيهوش پزش
ــخيص  ــرآمد بوده و در تش و عمل هاى موفق جراحى س
بيمارى هاى داخلى از رنگ رخساره و زبان آگاهى كاملى 

داشته اند؛ هم اينان با بهره گيرى از داروهاى گياهى براى 
درمان بيمارى هاى تن هم چون گواتر (تيروئيد) و درمان 
بيمارى هاى روان هم چون اسكيزوفرنى تجربه داشته اند. 

يافته هاى باستان شناسانه در شهر سوخته سيستان از جمله 
جمجمه جراحى شده متعلق به 4هزار سال پيش نمونه اى 
براى اثبات وجود پزشكان و جراحان ماهر در ايران باستان 

بوده است. 
حكيم ابوالقاسم فردوسى اگرچه پزشكى رسمى به شمار 
نمى رفته اما با توجه به اينكه حكما در آن روزگاران به همه 
ــته اند، حكيم توس نيز با بهره گيرى  دانش ها چيرگى داش
ــمارى را در  ــناد و كتاب هاى كهن نگره هاى بى ش از اس
ــت؛ از اين روى با تشبيه مناسبى  ــاهنامه ارائه كرده اس ش
ــتى را به مانند ريشه درخت، شادمانى  حكيم توس تندرس
ــك را به عنوان باغبان درخت  را مثل ميوه درخت و پزش

زندگى و حيات مى داند
ــكى كه در  ــگفت از دانش پزش با اين همه نكته هاى ش
شاهنامه بدان اشاره شد بايد به طور تخصصى درباره اين 
ــاهنامه  دانش به مانند ديگر دانش هايى كه در گنجينه ش

نهفته است مانند
پرهيز از پرخورى و استفاده نكردن از خورش ها و غذاهاى 
ــمانى براى  ــنگين، ورزش كردن و آمادگى جس چرب و س
دستيابى به تندرستى، سفارش به بيماران براى بيان شرح 
ــان به پزشكان مورد  ــانه ها و عاليم بيمارى ش دقيق نش
اعتماد خود براى مدد به تشخيص درست بيمارى و درمان 
ــروب كه از خرد  ــيدنى هاى الكلى و مش آن، پرهيز از نوش
ــمگين شدن كه مايه  و ارج آدمى مى كاهد، پرهيز از خش
ــيمانى و زيانبارى است، آگاهى از بيمارى هاى وراثتى  پش
و ژنتيكى كه آن را سرشت (ژن) مى ناميدند كه به آسانى 
درمان نمى شده است، اشاره به بيمارى هاى روحى و روانى 
نظير اسكيزوفرنى و تيك عصبى يا حالت هاى غيرعادى 
ــاران روانى در حمله هاى  مانند صداهاى عجيبى كه بيم
عصبى از خود نشان مى دهند و نكته هاى بسيار ديگر كه 

نوشتن آنها خود يك مقاله خواهد شد .
و اما در پايان، سخن «سر لويد الگود»، نگارنده كتاب «دانش 
پزشكى ايرانيان در روزگاران كهن» مى تواند نشانگر جايگاه 
ــكى ايرانى باشد: «ايرانيان را بايد مبتكر و بانى  واالى پزش
نگره هاى دانش پزشكى امروز در جهان دانست كه بر اين 
پايه بقراط توانست حدود پانصد سال پيش از ميالد رساله 
پزشكى مشهور خود را كه در آن واژه هاى ايرانى و هندى 

فراوانى به كار گرفته است را نام برد. »

اين نوشته برگرفته از ُجستارهاى زير است: 
•  «پزشك و پزشكى در شاهنامه ى حكيم توس»، دكتر جواد وهاب زاده، 

كتاب: رازهاى شاهنامه- 1390
• «نكته هايى از پزشكى در شاهنامه ى فردوسى»، دكتر حسن تاج بخش، 

فصلنامه ى دريچه- 1389
•  «پزشكى در شاهنامه»، دكتر محمد سياسى، روزنامه اطالعات- 15 

دى 1390
ــزارين يا زايمان رستمى»، دكتر محمدحسين توسى وند، كتاب:  •  «س

رازهاى شاهنامه، 
• سخنرانى و بحث درباره شاهنامه فردوسى، جلد سوم، سخنرانى دكتر 

محمود نجم آبادى. 
• آيين ها در شاهنامه فردوسى، تاليف محمد آبادى باويل. 

• نامه باستان، دكتر ميرجالل الدين كزازى. 
• يسنا، جلد اول، به نقل از تاريخ طب ايران

• شاهنامه، چاپ مسكو، جلدهاى اول دوم و سوم



92
يز 

 پاي
وم/

ة د
مار

/ ش
گى

رهن
ى ، ف

هش
ژو
ى ، پ

علم
مة 

هنا
گا

ژى
ولو

ادي
ى ر

صص
 تخ

ريه
نش

40

http: //cmir. mgh. harvard. edu/1. 
اين مركز داراى بخش هاى متعدد تشخيصريال پژوهشى 
و آموزشى مى باشد. از جمله برنامه هاى اين مركز عبارتند 
ــلولى، تصويربردارى پژوهشى موش،  از: تصويربردارى س

تصويربردارى بيواپتيك، تصويربردارى قلبى عروقى و... 

http: //www. yottalook. com/
ــايت به صورت يك ماشين جستجوى راديولوژى  اين س
مى باشد كه موضوعات مورد جستجو و ليست مى نمايد. 
ــت در اين سايت بيش از700000 تصوير  الزم به ذكر اس
در دسترس شما خواهد بود. همچنين در اين سايت امكان 

جستجوى كتاب را نيز خواهيد داشت. 

http: //www. xray2000. co. uk/
يك سايت كه در آن با موارد جالبى همچون بيش از 3000 
تصوير و سايت هاى پشتيبان ديگر براى تكنولوژيست ها و 
دانشجويان گردآورى شده است. در اين سايت بسته به نوع 
عالقه تان ميتوانيد مطالب آموزشى فوق العاده اى را بيابيد. 

http: //www. medicaldosimetry. org/
ــرفت ها، مقررات  ــايت آخرين اخبار، پيش از طريق اين س
ــكى را به اطالع  ــوالت در خصوص دزيمترى پزش و تح

عالقمندان مى رساند. 

http: //www. xraylinks. com/
ــاده به صورت طبقه بندى شده بر  ــايت جالب و س در اين س
ــب ساليق گوناگون لينك هاى مختلف به سايت هاى  حس
مفيد در زمينه راديولوژى، تجهيزات راديولوژى و... وجود دارد. 

http: //www. annotate. org/
در اين سايت مى توانيد از يك برنامه جالب براى ساخت 
ــى و علمى كه با استفاده از آن مى توان  فايل هاى آموزش

تصاوير راديولوژى را ويرايش و سپس براى نمايش حاضر 
نمود بهره مند گرديد براى استفاده از اين برنامه از طريق 

اين سايت فقط يك عضويت رايگان نياز داريد. 

http: //www. esixray. com/
يك سايت آموزشى كه حاوى مسائل زير است: 

ــت در برابر پرتو  ــار در راديولوژى، حفاظ ــت از بيم مراقب
ــال، تصاوير  ــردارى پرت ــا و تصويرب ــوژى، تروم در راديول

راديوگرافيك و آموزش تصويربردارى پزشكى. 

http: //uwmsk. org/RadAnatomy
ــى كه به صورت تصويرى به آموزش  يك سايت آموزش
آناتومى راديوگرافى و راديولوژى مى پردازد. تصاوير موجود 
ــده است. هر  در حالت هاى مختلف از اندام بدن گرفته ش
تصوير به 2 صورت كامل و بدون راهنما و همچنين همراه 
با ليبل ها و راهنماهاى هر بخش قابل دسترسى هستند. 

http: //www. isrrt. org/isrrt/default. asp
ــت هاي  ــن المللي تصويربرداران و تكنولوژيس جامعه بي
ــازمان هاي صنفي،  آموزش و  ــوژي از بزرگترين س راديول
ــترك آموزشي و علمي  ــت كه برنامه هاي مش علمي اس
ــورهاي عضو براي تكنولوژيست ها اجرا  زيادي را در كش
ــت. كشورهاي زيادي عضو اين سازمان هستند  نموده اس
و اعضاي آن مي توانند از برنامه هاي آموزشي اين جامعه 

بهره بگيرند. 

http: //www. iomp. org/
ــكي از باالترين مراجع  ــازمان بين المللي فيزيك پزش س
ــكي است.  ــاور در حيطه فيزيك پزش ــتگذار و مش سياس
متخصصان فيزيك پزشكي سراسر دنيا ساليانه از طريق 
ــازمان گرد هم آيند و آخرين پژوهش هاي خود را  اين س

ارائه مي نمايند. 

مبانى رادبيولوژى  بالينى 
مولف: ج. گوردن استيل

مترجمين: 
ــيار  دكتر محمد رضا قوام نصيرى (دانش

راديوتراپى انكولوژى) 
ــتاديار راديو تراپى  دكتر كاظم انورى (اس

انكولوژى) 
ــن (دكتراى  ــان صفائيان الي ــر قرب دكت

فيزيك پزشكى) 

 مختصرى در مورد كتاب
ــاب روش هاى  ــه اينكه انتص ــا توجه ب ب
درمانى موثر و مفيدبراى معالجه بيمارى 
سرطان منوط به داشتن اطالعات دقيق 
ــوژى تومر  ــح در زمينه راديوبيول وصحي
ــرطانى ونيزمشخصات فيزيكى  هاى س
تشعشع يونيزان دارد، لذا اين كتاب منبع 
ــودمندى ميباشد، مباحث  مهم ومفيدو س
ــن  ــى و  همچني ــه فيزيك ــدد ازجنب متع
ــت.  ــده اس بالينى در اين كتاب عنوان ش
ــث راديوتراپى،  ومنبع مهمى براى مباح
راديوبيولوژى ومكانيزم هاى درمان تومور 
ــراى متخصصين راديو  ــرطانى ب هاى س
ــى رايوتراپى  ــتياران تخصص تراپى، دس
انكولوژى ومتخصصين فيزيك پزشكى 
ــراى  ــن ب ــت  وهمچني وراديوبيولوژيس
ــجويان راديولوژى و راديوتراپى مى  دانش

باشد. 

معرفى برخى از

سايت هاى مرتبط با
رشته راديولوژى

معرفى كتاب
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Keyword: Multiple sclerosis, MS, MS 
like lesions, Magnetic resonance Imag-
ing ,MRI

Purpose: 
The objective of this presentation is to 
demonstrate a variety of pathologies that 
on brain and cervical cord MRI may 
present imaging features similar to the 
Multiple Sclerosis, thus simulating MS. 

Material: 
We collected more than 50 cases of vari-
ous MS-Like lesions from teaching files 
of three institutionsduring past 10 years. 
All patients presented with multiple 
small high T2W signal intensityfoci in 
the brain and in some of them in spinal 
cord white matter on MRI, whichpoten-
tially, mimic MS. 

Results: 
Imaging evaluation of patient with pos-
sibility of Multiple sclerosis sometimes 
can be very challenging. The usual Imag-
ing presentations of MS such as small 
high T2W signal foci in deep periven-
tricular white matter, pons, corpus cal-
losum, and cord, can also be shared by a 
variety of otherCentral nervous system 
pathologies. The radiologist should be 
familiar with these MS mimics, such 
that he/she includes them as differential 
diagnoses. 
 In our presentation, we categorized and 
divided these MS- like lesions, which 
could potentially mimic MS , into the 

following groups: 
1) Infection (parasite, fungal and viral 
infection) 
2)  Syndromes (NF1, Chiari type I mal
formation,CADASILsysndrome,Susac 
syndrome) . 
3) Vascular lesions (Ischemia in 
small vesselsdisease, PCA terri-
tory Infarction,coarctation of Aorta 
,Hypertension,Fat embolization, Mi-
graine disease and cerebral venous sinus 
thrombosis) 
4)  Collagen vascular disorders and 
inflammatory processes (ADEM, 
SLE,RA,Sjögren syndrome,Behcet's 
syndrome, Sclerodermaand PML) 
5)  Tumors  (Metastatic brain disease 
and primary CNS lymphoma) 
6) Miscellaneous (postictal brain 
lesions,post cranial radiation 
therapy,sickel-cell anemia) 
7) Metabolic disorders (B12 deficiency 
and Mucopolysaccharidosis) 
8) Trauma (Diffuse axonal or shearing 
injury) 

Conclusion: 
In this educational presentation, we 
will present a large collection of MS 
mimics.  Awareness, understanding, and 
recognition of these mimics may permit 
the Neuroradiologist to play a signifi-
cant role in the prevention of unwanted 
therapeutic interventions or unneces-
sary diagnostic evaluation procedures in 
work-up and follow-up of the suspicious 
MS patients. 

Gholamreza. Bakhshandehpour. MD
ShahidBeheshti University of Medical science.
Imam Hussein Hospital, MRI Center, Tehran. Iran
Parisa. Khaksar
Mashhad University of Medical science, Paramedicalfaculty, 
Radiology Department,B. Scstudent, Mashhad. Iran
Amir. H. Keyvan
Tehran University of Medical Science ,
ImamKhomaini General Hospital,Medicalstudent,Tehran. Iran
Mohammadreza. Movahhedi,MD*
ShahidBeheshti University of Medical science.
Imam Hussein Hospital, MRI Center, Tehran. Iran

How to diagnose

MS
like lesions on

MRI
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ابزارهاى جديد ترميم قلب جايگزين چاقوى جراحى مى شود
ابزارها و وسائل ريز جديدى در دسترس قرار گرفته اند كه مى توان آنها را از طريق 
لوله هايى درون رگ هاى قلبى به سوى قلب فرستاد و بدون نياز به جراحى ترميم 

آسيب هاى قلبى را با آنها انجام داد

بو كردن روغن زيتون، شيوه تازه كاهش وزن 
همشهرى آنالين: پژوهش هاى جديد حاكى از آن است كه مصرف روغن زيتون 
موجب ايجاد حس سيرى در انسان مى شود بر اساس اين مطالعات حتى بو كردن 

روغن زيتون نيز تاثير مشابهى دارد

 90درصد افراد مبتال به "پيش ديابت" از آن خبرى ندارند
 (CDC)ــيله مراكز كنترل و پيشگيرى بيمارى ها آمريكا يك گزارش جديد بوس
ــان مى دهد كه حدود 79 ميليون نفر در آمريكا پيش ديابت دارند و تقريبا 90  نش

درصد آنها از اين موضوع بى خبرند

نخستين وسيله پزشكى كه كبد را در بيرون بدن زنده نگه 
مى دارد 

يك كبد انسانى اهدا شده كه براى اولين بار در بيرون از بدن انسان درون يك 
ماشين تازه ساخته شده زنده، گرم و داراى كاركرد نگهداشته شده بود، به طور 

موفقيت   آميزى به بيماران پيوند زده شد

زلزله كيمياگر است
مطالعه اى جديد شواهدى را مبنى بر اينكه وقوع زمين لرزه مى تواند آب را به طال 
ــت آورده  و نشان مى دهد مناطق زلزله خيز در طوالنى مدت به  تبديل كند، به دس

منابعى غنى از طال تبديل مى شوند

درمان سرطان مغز با سلول هاى چربى
دانشمندان دانشگاه جان هاپكينز در مطالعات آزمايشگاهى خود دريافتند سلول هاى 
ــيوه نوينى براى درمان مستقيم  ــلول هاى چربى بدن بيمار مى تواند ش بنيادى س

سرطان مغز، پس از برداشتن تومور باشد. 

زهر زنبورعسل و بين بردن ويروس ايدز
متخصصان دانشكده پزشكى دانشگاه واشنگتن در نمونه هاى آزمايشگاهى، متوجه 
نقش موثر زهر زنبورعسل در از بين بردن ويروس ايدز شده اند كه اين تركيب فعال 

يك پيتيد سمى موسوم به «مليتين» است

توليد انرژى از گردباد
همشهرى آنالين: محققان كانادايى در حال طراحى و آزمايش نمونه اوليه  سيستمى 

براى شبيه سازى گردباد و تبديل آن به انرژى هستند

چه ميزان از هوش، ارثى است؟  
پژوهشگران استراليايى با بررسى ژنتيكى 18 هزار كودك دريافتند كه طيف خاصى 

از ژن هاى والدين بر ميزان بهره هوشى فرزندان تأثير مى گذارد 
به گزارش ايسنا، در تحقيقات قبلى عنوان شده بود كه بين 40 تا 50 درصد هوش 
كودكان وابسته به عوامل ژنتيكى مختلف است، اما مطالعه صورت گرفته توسط 

پژوهشگران دانشگاه كوئينزلند اين ميزان را بين 20 تا 40 درصد اعالم مى كند. 
در اين مطالعه تأثيرات محيطى رشد به صورت كامال جداسازى شده و تنها عوامل 

ژنتيكى مورد ارزيابى قرار گرفتند. 
ــگران با آناليز DNA و انجام تست هوش بهر (IQ) از 18 هزار كودك  پژوهش
ــال از چهار كشور جهان دريافتند، گروه خاصى از ژن هاى والدين در ميزان  خردس

بهره هوشى كودكان تأثير مستقيم دارند. 
دكتر بنيامين، از محققان دانشگاه كوئينزلند خاطرنشان مى كند: نتايج به دست آمده 
در اين پژوهش كمتر از تحقيقات قبلى است، اما نشان مى دهد كه هوش كودكان 

يك مقوله ژنتيكى بوده و در ارتباط مستقيم با DNA والدين است. 
ــود كه با استفاده از  ــترده ترين تحقيقات ژنتيكى محسوب مى ش اين مطالعه گس
ــده و به  ــت هاى هوش بهر (IQ) در جهان انجام ش داده هاى ژنتيك و انجام تس

محققان در درك بهتر ناتوانى ذهنى كودكان كمك خواهد كرد

مصرف آسپرين رشد سرطان سينه را متوقف مى كند 
محققان در مطالعات جديد خود دريافتند كه مصرف آسپرين با دوز پايين ممكن 

است رشد سرطان سينه را كند كند. 

سرطان در انتظار مصرف كنندگان كرم و لوازم آرايشى ارزان 
دبير انجمن صنفى واردكنندگان محصوالت بهداشتى و آرايشى، نسبت به خطرات 
مصرف كرم هاى آرايشى حاوى ماده سرطان زا هشدار داد و گفت: برخى كرم هاى 
آرايشى كه حاوى ماده نگهدارنده PARABEN هستند، مى تواند احتمال ابتال 

به سرطان سينه در زنان را افزايش دهد. 

رتبه ايران در شاخص هاى سالمت در منطقه بين 10 تا 22 است 
نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفت وگو با خبرگزارى مهر رتبه 

ايران در تمام شاخص هاى حوزه سالمت در منطقه را بين 10 تا 22 اعالم كرد. 

خـا ى  هــا خـبــر
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هدفگيرى درمان هاى ميگرن ممكن است نادرست باشد 
ــى از سردرد ميگرنى ممكن است بر خالف آنچه تصور مى شد، ناشى از  درد ناش
گشاد شدن رگ هاى خونى در مغز نباشد، بر عكس يك پژوهش جديد بيانگر آن 
است كه مقصر اصلى ممكن است فعاليت بيش از حد در انتقال پيام هاى درد در 

سلول هاى مغزى باشد. 

آيا ارتكاب جرم بيمارى است؟ 
پژوهش يك محقق انگليسى نشان داده كه فعاليت مجرمانه همه به مغز مرتبط 
است، بدين معنى كه مجرمان نمى توانند رفتار خود را كنترل كنند و به درمان براى 

درستكارى نياز دارند

افكار منفى ممكن است واگيردار باشد 
 همشهرى آنالين: يك بررسى جديد نشان مى دهد شيوه واكنش مثيت يا منفى 
اطرافيان ما به حوادث استرس زا در هنگامى كه ما در ميانه يك مرحله انتقالى عمده 

زندگى هستيم، ممكن است به ما هم سرايت كند. 

افزايش 500 درصدى قيمت تجهيزات دندانپزشكى 
 عضو شوراى عالى نظام پزشكى با اشاره به اينكه پزشكان جيب برهاى سر گردنه 
نيستند و نبايد خطاى يك عده را به چشم جامعه پزشكى ديد، گفت: درمان، چاه 
ــود و تنها راه حل آن ارتقاى  ــالمت است كه با هيچ بودجه اى پر نمى ش بزرگ س

پيشگيرى بهداشتى كشور است. 

هفت استان  پرخطر كشور در زمينه ايدز 
رئيس مركز مديريت بيماريهاى واگير وزارت بهداشت فهرست  استان هاى پرخطر 

كشور در زمينه ايدز را اعالم كرد. 

چند تصور اشتباه درباره آلرژى 
برخى افراد سال ها يك روش زندگى را دنبال مى كنند و همين روش زندگى آنها را 
به دردسر مى اندازد. بروز آلرژى بستگى زيادى به سبك زندگى دارد. در ادامه چند 

تصور اشتباهى را كه مردم در مورد حساسيت دارند مى خوانيم. 

آلرژى فصلى مهمان ناخوانده بهار 
فصل بهار با همه زيبايى هايش براى برخى از افراد، مشكالتى را به وجود مى آورد؛ 
مشكالتى كه حتى ممكن است سبب شود كه فرد از منزل كمتر خارج شود و كمتر 

بتواند از طبيعت فوق العاده زيبا در فصل بهار بهره ببرد. 

نوع جديد سرطان روده 
ــرطان انگلستان خبر از كشف نوع جديدى از سرطان  محققان مركز تحقيقات س
روده داده اند كه پيامدهاى بدترى را در مقايسه با ساير سرطان هاى روده بزرگ دارد 

و در مقابل درمان هاى خاص، مقاومت نشان مى دهد

400ميليارد تومان هزينه مصرف نابجاى آنتى بيوتيك در ايران 
مى گويند كه تنها بيمارى هايى كامال درمان مى شوند كه راه درمانشان استفاده از 
آنتى بيوتيك است اما اين نوشدارو كم كم در حال تبديل شدن به عامل گرفتارى 

است. 

پرورش استخوان از چربى 
يك شركت زيست فناورى موفق به ايجاد شيوه اى براى تبديل چربى اضافى 
ــتخوان هاى جديد براى جايگزينى ساختارهاى استخوانى آسيب ديده  به اس

شد

شيوه اى جديد در درمان آلزايمر 
ــگاه تگزاس با معكوس كردن زوال حافظه  محققان علوم اعصاب در دانش
ــزى از جمله آلزايمر  ــان اختالالت مغ ــى براى درم ــات، گام مهم در حيوان

برداشته اند

بررسى 920 تخلف پزشكى در اردبيل 
ــل درخصوص واكنش  ــتان اردبي ــكى اس ــگاه علوم پزش  معاونت درمان دانش
ــبت به تخلفات پزشكان گفت: در سال گذشته بالغ بر  دستگاه هاى نظارتى نس
ــكى توسط تعزيرات حكومتى استان مورد بررسى  920فقره پرونده تخلف پزش

قرار گرفته است. 

پيش بينى بيمارى قلبى، با بررسى موى سر 
تار مو حاوى اطالعات ارزشمندى در مورد سطح استرس در افراد مسن است كه 
ــتفاده  مى توان از آن براى تعيين ميزان خطر ابتال به بيمارى قلبى در اين افراد اس

كرد.

سواالت جديد درباره شيوع آنفلوآنزاى پرندگان در چين 
ــد بيش از نيمى زا بيماران مبتال به  ــخص ش ــتى پس از آنكه مش مقامات بهداش
ــى به طيور نداشته اند، سواالت بيشترى را  آنفلوآنزاى پرندگان در چين هيچ تماس

درباره منشا اين گونه جديد ويروس مطرح كرده اند. 

تــو پر ز  ا ج  ر
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يك تحليل گر در گفت و گو با پرس تي وي گفت، استفاده 
آمريكا از تسليحات قوي ژنتيكي از جمله اورانيوم ضعيف 
شده در جنگ، نقض تمامي قوانين قابل تصور بين المللي 
ــت. اورانيم ضعيف شده ماده اي است كه تنها نيمي از  اس
ــده است و بنابراين  ــال برآورد ش عمر آن 4. 5 ميليارد س

عنوان
ــي كه هرگز از كشتن باز نمي ايستد» را از  « قاتل خاموش

آن خود ساخته است. 
ــك هاي كروز آغشته به اورانيوم  پوكه ها، بمب ها و موش
ضعيف شده و تنگستن (ماده شيميايي) به راحتي زره هاي 
ــوراخ مي كند. هوا و آب و  ــنگين و يا استحكامات را س س
ــليحاتي مورد استفاده قرار  خاك نيز زماني كه چنين تس
ــوند. دكر دوگ راوكه، مدير سابق  مي گيرند، آلوده مي ش
پروژه استفاده از اورانيوم ضعيف شده در پنتاگون مي گويد، 
هيچ راهي براي پاك سازي منطقه آلوده به اورانيوم وجود 

ندارد. 
ــت كه استفاده از اورانيوم ضعيف شده در  اين درحالي اس
ــكالت بلند مدتي را بر روي سالمت انسان  بمب ها، مش
ــرطان، سرطان خون و  دارد كه از آن جمله مى توان به س

اختالالت ژنتيكي اشاره كرد. 
سازمان ملل ساخت، آزمايش، استفاده، فروش و انباشت 

تسليحات اورانيوم ضعيف شده را ممنوع كرده است. 
آمريكا در سال 2003 ميالدي، هزاران بمب حاوي اورانيوم 
ــهر فلوجه عراق فرو ريخت كه در  ــده را در ش ضعيف ش

نتيجه هزاران نفر كشته شدند. 
ــن حمله تا كنون تعداد  ــت كه از زمان اي اين درحالي اس
زيادي از نوزدان با اختالالت ژنتيكي متولد شده اند و اين 
آمار بسيار از آمار تولد نوزادن با اختالالت ژنتيكي در ژاپن 

ــور در جنگ جهاني دوم  پس از حمله آمريكا به اين كش
باالتر است. 

ــايت وترنز  ــد وبس پرس تي وي با گوردن داف دبير ارش
تودي (VT) در باره اين موضوع گفت و گويي انجام داده 

است كه برگردان آن را در زير مي خوانيد: 

پـرس تي وي: گوردون داف، زماني كه ما درباره داليل 
سخن مي گوييم، اين سوال مطرح مي شود كه چرا تا كنون 
ــور از شر اين گونه تسليحات هسته اي خالص  يك كش
ــده است. برخي از مردم مي گويند كه اين يك برتري  نش
جويي هسته اي است و برخي ديگر آن را نوعي بازدارندگي 
ــتدالل مقام هاي رسمي به  مي دانند و زماني كه پاي اس
ــاله اي كه امنيت  ــان مي آيد آن ها از آن به عنوان مس مي
ــما  ــور را ضمانت مي كند، نام مي برند. خوب ش يك كش
ــن زمينه عنوان مي كنيد و آيا به نظر  ــه داليلي را در اي چ
ــما هيج ارزش راهبردي مي تواند حفظ اين تسليحات  ش

هسته اي را توجيه كند؟ 

داف: خوب، ديدگاه هاي متفاوتي درباره اين مساله وجود 
دارد. خوب ما دو كشور پاكستان و هند را از قلم انداخته ايم، 
ــت كه اين دو كشور در حال حاضر بيش  اين درحالي اس
از هر كشوري ديگر بر روي زمين در معرض خطر جنگ 

هسته اي قرار دارند. 
بيش تر مردم نمي دانند كه برزيل از سال 1982 ميالدي 
تاكنون بين 10 تا 25 هزار تسليحات هسته اي نگهداري 

كرده و توسعه داده است. 
ژاپن نيز از توانايي بالقوه هسته اي برخوردار است و آن ها 
چندين تن اورانيوم در تاسيسات «موري» دراختيار دارند. 
ــا كنون مونتاژ  ــتند اما ت ــي كه آماده مونتاژ هس بمب هاي

نشده اند. 
ــال  ــاله را مهمان قبلي نيز مطرح كرد و ما در س اين مس
گذشته ميالدي شاهد بوديم كه قدرت هسته اي به تنهايي 

مي تواند به اندازه تسليحات هسته اي خطرناك باشد. 
ــليحات هسته اي از طريق  ــود كه تس اگرچه تصور مي ش
اطمينان از انهدام متقابل موجب ضمانت صلح شده است 
اما وجود هر گونه تاسيسات هسته اي در دنيا موجب انتشار 

تسليحات هسته اىآمريكا در جنگ عراق وافغانستان از
استفاده كرده است

 مجيد باادب / راديولوژى90
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ــته اي به قدري قوي  ــود و صنايع هس تشعشعات مي ش
ــار هرگونه خبر در اين باره  ــتند كه مي توانند از انتش هس

جلوگيري كنند. 

ــادي از افراد  ــوردون داف، تعداد زي پـرس تـي وي: گ
مي گويند كه آمريكا هزينه هاي بسيار زيادي، صدها ميليارد 
ــليحاتي و تعمير آن ها و  ــراي حفظ انبارهاي تس دالر را ب
توليد تسليحات هسته اي جديد هزينه كرده است، سوال 
اين است كه اين هزينه ها ارزشي دارند؟ اين درحالي است 
كه از برخي از ژنرال هاي نيروي هوايي و يا ديگر جاها و 
حتي صنايع هسته اي مي شنويم كه مي گويند نگهداري 
ــليحاتي كه حتي مورد استفاده نيز قرار  اين انبارهاي تس
نمي گيرند و حتي در وضعيت آماده باش نيز نيستند، بسيار 

براي آمريكا هزينه بر شده است. 
ــه مردمي كه در صنايع  ــت ك داف: خوب موضوعي هس
ــتند و آن اين كه  دفاع كار نمي كنند از آن بي اطالع هس
ــته اي توليد كرده  ــالح كوچك هس آمريكا حدود 600 س
است كه برخي از آن ها از توپ فوتبال نيز كوچكتر هستند، 
قابليت هسته اي آن ها از يك تن تي ان اتي تا 40 تن تي 

ان تي است. 
شواهدي موجود است كه تائيد مي كند اين تسليحات در 
عراق و افغانستان مورد استفاده قرار گرفته اند. مطالعات و 
ــي ها وجود اورانيوم نوع 235 را در بدن افراد در اين  بررس

مكان ها تائيد مي كند. 
ــده را نيز  ــر اين، بايد مهمات اورانيوم ضعيف ش عالوه ب
ــليحات هسته اي به حساب آوريد.  به عنوان نوعي از تس
ــالمت  ــزاران تن از اين مهمات كه در بلند مدت بر س ه
سراسر كره زمين تاثير گذار هستند، تا كنون مورد استفاده 
قرار گرفته اند. سطح اين مواد راديواكتيو در سراسر منطقه 

خاورميانه و فراتر از آن افزايش يافته است. 
مشكالت در استفاده از چنين تسليحاتي بيش از حد تصور 
ــت. فناوري هسته اي ما نه فقط استفاده از سالح هاي  اس
ــليحاتي عادي مجاز  ــته اي تاكتيكي را به عنوان تس هس
ــليحات اكنون جاي تسليحات  دانسته بلكه اين نوع تس
متعارف را گرفته اند چرا كه تسليحات هسته اي تاكتيكي 
ــو از خود به جاي نمي گذارند كه  جديد هيچ اثر راديواكتي
ــمارش گرذرات بنيادي كه توانايي  شمارش گر گايگر (ش

شناسايي ذرات باردار را دارد) بتواند آن را رديابي كند. 
من از افرادي كه در آزمايشگاه هاي تحقيقاتي كار مي كنند، 
ــته از اين نوع  ــال گذش ــده ام كه ما در چند س ــع ش مطل

تسليحات در برخي از كشورها استفاده كرده ايم. 

پرس تي وي: گوردون داف منظور شما اين است كه ما 
ــالح هسته اي شاهد  هيچ اقدام جدي را در جهت خلع س
نخواهيم بود؟ با وجود اين اميد كه مردم ژاپن در 67 امين 
ــيما و ناكازاكي در اين باره ابراز  ــالگرد بمباران هيروش س

اميدواري كرده اند؟ 

داف: خوب، من فكر مي كنم يكي از اين چيزها، مساله اي 
است ك من بايد به مردم ژاپن متذكر شوم و آن اين كه 
ــرائيل به  اگر آن ها كتب تاريخي خود را مانند آمريكا و اس
ــتباه ويرايش و تغيير مي دادند، ژاپن هم در 5 اگوست  اش

1945 اولين بمب هسته اي  اش را منفجر مي كرد. 

آن اورانيومي كه قرار بود در هيروشيما مورد استفاده قرار 
گيرد از سوئد وارد مي شد. اين اورانيوم به ژاپن منتقل و در 
آمريكا رهگيري مي شد. برنامه ريزي شده بود تا ژاپن آن 
را در حمله اي هسته اي عليه سان فرانسيسكو استفاده كند. 
ژاپن برنامه تسليحاتي بسيار پيشرفته اي در جنگ جهاني 

دوم داشت، خيلي پيشرفته تر از آلمان. 
ــان پاك كرده اند.  آن ها اين موضوع را از كتب تاريخي ش
ــد اما آن ها  ــادي مي آموزن ــن آن ها درس هاي زي بنابراي
ــئوليت  ــي گيرند كه كجا بايد مس ــرا م ــي را ف درس هاي
مشاركت كامل خود را در آن چه كه گذشته است برعهده 

نگيرند. 
ــته اي  ــليحات هس آن ها نيز قرار بود مانند آمريكا در تس
مشاركت داشته باشند و آن ها صرفا به دليل از دست دادن 
زمان نتوانستند اولين كسي باشند كه از چنين تسليحاتي 

استفاده مي كنند. 
سياست ژاپن اين بود تا به آمريكا حمله كند و اكنون آن ها 

فقط اين موضوع را از كتب تاريخي خود حذف كرده اند. 
اين مساله پيش تر فقط درباره اورانيوم ضعيف شده مطرح 
ــي است چرا كه اورانيوم  شد و نسل كشي مساله حساس

ضعيف شده فقط به هلي كوپتر آپاچي محدود نمي شود. 
ــف داريم كه در آن ها از اورانيوم  ما 50 نوع مهمات مختل
ضعيف شده استفاده مي شود و آن تسليحات قوي ژنتيكي 
ــت. اين نوع تسليحات زائد بي دليل و صرفا در جهت  اس
ــته اي و البي  ــدرت هس ــان صنايع ق ــودآوري صاحب س

قدرت مند آن ها در آمريكا، فروخته مي شوند. 
اين تسليحات هيچ جايي در ميدان جنگ ندارند و استفاده 

از آن ها نقض قوانين بين الملل است. 
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بَاِن (سوره الرحمن) فبِأَِيّ آَالء َربُِّكَما ُتَكِذّ
ــان را انكار مى  ــات پروردگارت ــس كدام يك از نعم پ

كنيد؟
 

ــالمى آمده كه كفار مكه از پيامبر اسالم  در روايات اس
(ص) تقاضا كردند براى صدق دعوى خود ماه را به دو 
ــكافد و به او قول دادند كه اگر چنين نمايد به  نيم بش
ــالم و صدق گفتار او ايمان خواهند آورد... آن  دين اس
ــمان صاف و ماه به صورت كامل (بدر) بود،  ــب آس ش
پيامبر (ص) از خداوند خواست تا آنچه را كه كفار مكه 
ــته اند به آنها نشان بدهد تا ايمان بياورند...  از او خواس
خداوند دعاى پيامبرش را اجابت كرد... و سپس ماه به 
ــكافته شد، نيمى در كوه صفا و نيم ديگر در  دو نيم ش

كوه قيقعان در مقابل آن قرار گرفت. 
كفار مكه كه در حال مشاهده اين واقعه بودند گفتند كه 
محمد (ص) ما را سحر كرده است، سپس گفتند اگر او 
ما را سحر كرده باشد نمى تواند همه مردم را سحر كند، 
ابوجهل گفت: "صبر كنيد تا يكى از اهل باديه بيايد و از 
او سئوال كنيم كه آيا انشقاق ماه را ديده است يا نه، اگر 
تاييد كرد ايمان مى آوريم و اگر نه معلوم مى شود كه 

محمد (ص) چشمان ما را سحر كرده است. "
ــه به مكه آمد و اين خبر را  باالخره يكى از اهالى بادي
تصديق كرد و آنگاه ابو جهل و مشركان گفتند: "اين 
سحر مستمر است" و آنگاه اين آيات مبارك نازل شد... 
ــق القمر... " بارى اين موضوع  ــاعه وانش "اقتربت الس

پايان يافت و مشركان ايمان نياوردند. 
ــتهاى دكتر زغلول النجار در يكى از  در يكى از نشس
ــگاههاى انگليس، وى در خصوص معجزه شق  دانش
ــالم به دست پيامبر (ص) به عنوان  القمر در صدر اس
يكى از معجزات پيامبر (ص) كه توسط ناسا به اثبات 
ــت صحبت مى كرد. در اين ميان يكى از  ــيده اس رس
حاضران كه به اسالم خيلى توجه و اهتمام داشت به نام 
"داوود موسى بيتكوك " كه در حال حاضر نيز رئيس 
حزب اسالمى بريتانياست ماجراى مسلمان شدن خود 

را اينگونه نقل كرد: 
"هنگامى كه مى خواستم در مورد اسالم تحقيق كنم 
ــران كريم به زبان  ــتانم ترجمه اى از ق ــى از دوس يك

ــرد و من نيز بطور اتفاقى  ــى را به من هديه ك انگليس
آن را باز كردم و اتفاقا سوره قمر آمد. سپس شروع به 
خواندن كردم... . و ماه شكافته شد... وقتى به اين جمله 
رسيدم از خود پرسيدم آيا واقعا ماه شكافته شده است؟؟! 
سپس با ناباورى كتاب را بسته و به كنارى گذاشتم و از 
تحقيق در باره اسالم هم منصرف شدم و ديگر سراغ 

آن كتاب هم نرفتم. 
 روزى در مقابل تلويزيون نشسته بودم و طبق معمول 
برنامه اي را مشاهده مى كردم، برنامه اى بود كه در آن 
مجرى با سه نفر از دانشمندان ناسا متخصص در علوم 
فضايى مصاحبه داشت. موضوع برنامه جنگ ستارگان 
ــن راه و اعتراض به اين  ــرف ميلياردها دالر در اي و ص
موضوع بود. مجرى با بيان اينكه صدها ميليون نفر در 
سراسر جهان از گرسنگى رنج مى برند، دانشمندان را 
ــورد انتقاد قرار داده بود و آنان هم با بيان مفيد بودن  م
اين تحقيقات در مجالت كشاورزى و صنعت و غيره از 

اين طرحها دفاع مى كردند... 
ــپس سئوال ديگرى را طرح مى كند با اين  مجرى س

ــفرهاى خود به ماه  ــما در يكى از س مضمون كه "ش
ــته  حوالى 100 ميليارد دالر هزينه كرديد و تنها خواس
ــر روى ماه نصب كنيد... آيا  ــد كه پرچم آمريكا را ب اي
ــت؟؟!" در جواب اين گوينده دانشمند  اين عاقالنه اس
ــوده و مى گويد كه: "در  ــخن گش آمريكايى لب به س
ــفر، هدف ما مطالعه تركيب داخلى ماه بوده كه  آن س
ــن دارد و در اين زمينه به  ــابهاتى با زمي بدانيم چه تش
موضوع عجيبى برخورد كرديم كه عبارت بود از يك 
كمر بندى از سنگها و صخره هاى تغيير شكل يافته 
ــطح كره ماه را به طرف عمق و به طرف سطح  كه س
ديگر آن پوشانده بود و هنگامى كه اين اطالعات را به 
زمين شناسان منتقل كرديم مايه شگفتى آنان شده و 
گفتند چنين چيزى امكان ندارد مگر آنكه ماه در مرحله 
اى از حيات خود به دو نيم تقسيم شده و سپس دوباره 
جمع شده باشد و به شكل اول بازگشته باشد و اين نوار 
از صخره هاى تغيير شكل يافته نتيجه برخورد دو نيمه 
ماه در لحظه جمع شدن و به هم پيوستن دو نيمه آن 

مى باشد. "
داوود موسى بيتكوك سپس مى گويد: 

"با شنيدن اين مطلب از جاى خود پريدم و گفتم اين 
معجزه اى است كه در 1400 سال قبل به دست پيامبر 
ــالم در قلب صحرا اتفاق افتاده و از عجايب روزگار  اس
اين است كه آمريكا بايد ميلياردها دالر خرج كنند تا آن 
را براى مسلمانان اثبات نمايند! بى شك اين دين حق 

و حقيقت است... "
به اين ترتيب سوره قمر سبب اسالم آوردن اين شخص 
شد، پس از آنكه عاملى براى دورى او از اسالم شده بود 

و اين خود از ديگر معجزات اسالم است. 
When someone shares something of 
value with you and you benefit from 
it, you have a moral obligation 
to share it with others

وقتى كسى چيزى با ارزش را با شما شريك مى شود 
واز آن نفع مى بريد،  وظيفه اخالقى داريد كه آن را با 

ديگران نيز شريك شويد.

قيامت نزديك شد 
و مـــاه از هم شكافت

 الهام قنبرى / راديولوژى90



ژى
ولو

ادي
ى ر

صص
 تخ

ريه
نش

92
يز 

 پاي
وم/

ة د
مار

/ ش
گى

رهن
ى ، ف

هش
ژو
ى ، پ

علم
مة 

هنا
گا

47

دانشمندان براى اولين بار موفق شده اند با استفاده از اسكن 
مغزى دريابند فرد درحال فكر كردن به چه شخصى است، 
 تكنيكى كه در آينده مى تواند در تشخيص و درمان بيمارى 
اوتيسم و ديگر اختالالت تعامالت اجتماعى كاربرد داشته 

باشد. 
ــاينس، محققان دانشگاه كرنل  بر اساس گزارش اليو س
ــدند. اين  با انجام چند آزمايش موفق به انجام اين كار ش
محققان ابتدا مشخصات چهار گروه شخصيت تخيلى را به 
19 داوطلب دادند كه هريك از اين شخصيت ها ويژگى هاى 
مخصوص به خود را داشتند، نيمى از آنها شخصيت هايى 
ــايند بودند و و نيمى ديگر از آنها به عنوان  همراه و خوش
ــرد و خشك معرفى شدند. نيمى  افرادى ناخوشايند و س
از اين شخصيت ها افرادى برونگرا و دوست داشتنى بودند 
و گروهى ديگر افرادى ترسو و درونگرا. اين شخصيت ها 
ــوردار بوده و  ــامى معمول و محبوب برخ همچنين از اس

جنسيت آنها با جنسيت داوطلبان همخوانى داشت. 
ــاره رفتارهاى اجتماعى  ــپس از داوطلبان درب محققان س
ــيدند و درحين پرسش  ــواالتى پرس اين شخصيت ها س
ــكن كردند. نتايج اسكن ها نشان داد  مغز داوطلبان را اس
هريك از اين شخصيت ها با الگويى خاص از فعاليت مغزى 
ــت، بخشى از  در بخش ميانى و جلويى مغز در ارتباط اس
مغز كه به انسان در استنتاج صفات ديگران كمك مى كند. 
بر همين اساس محققان توانستند شخصيتى كه داوطلب 

به آن فكر مى كرد را بيابند. 
به گفته محققان،  اين پديده زمانى شگفت انگيز تر مى شود 
كه انسان به تمامى افرادى كه در طول زندگى اش مالقات 
كرده فكر مى كند. هريك از اين افراد تصويرى منحصر  به 

فرد را در مغز از خود به جا مى گذارند.

اسكن مغزى نشان مى دهد 
به چه كسى فكر مى كنيد

محمد دانش دوست / راديولوژى90
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بر خالف آنچه اغلب مردم تصور مى كنند عالوه بر ژنتيك، 
محيط اجتماعى نيز در پرورش هوش انسان نقش به سزايى 
ــيارى از افراد تيزهوش بخشى از نبوغ شان را از  دارد.  بس
محيط و اجتماع خود كسب مى كنند. هر فردى با ميزان 
هوش مشخصى متولد مى شود و هيچگاه نمى تواند توانايى 
ذهنى فردى ديگر با مجموعه متفاوتى از ژن ها را بدست 
آورد اما آنچه مسلم است در جوامع و محيط هاى ضعيف 
و غير پويا فرد هرگز قادر نيست همة پتانسيل موجود در 

ژن هاى خود را بكار گيرد. 

 (IQ) موروثى بودن بهره هوشى
ــت كه  ــد كه هوش ويژگى اس ــان عموماً معتقدن محقق
ــل ديگر منتقل مى شود و  در مورد جنبه  ــلى به نس از نس
ژنتيك بودن هوش تحقيقات بسيارى انجام داده اند. آن ها 
ــك ويژگى خاص را در افرادى با زمينه ژنتيكى و  بارها ي
محيطى بسيار متفاوت يا مشابه بررسى كرده اند. همچنين 
دوقلوهاى همسانى كه در دو محيط متفاوت رشد يافته اند 

را مقايسه كردند. 
ــيارى از ويژگى هاى فردى ژنتيك  آن ها دريافتند كه بس
است مانند قد و رنگ چشم ولى بعضى ديگر عمدتاً تحت 

تأثير محيط ايجاد مى شوند؛ مانند افسردگى در مردان. 
ــيارى از ويژگى هاى فردى ژنتيك است ولى بعضى  بس

ديگر عمدتاً تحت تأثير محيط ايجاد مى شوند. 
ــان داد كه بهره هوشى تا حد  اين تحقيقات همچنين نش
زيادى ژنتيكى است و تفاوت بهره هوشى افراد را مى توان 
به تفاوت ژن ها نسبت داد. ژن هاى مربوطه روى آمادگى 
فرد براى يادگيرى و ايجاد و پيشرفت فعاليت هاى ذهنى 

تأثير مى گذارد. 
ــه 75 درصد از بهره  ــن باورند ك ــن محققان بر اي بنابراي
ــى افراد بالغ ژنتيكى است و 25 درصد باقيمانده به  هوش
عوامل محيطى بستگى دارد. اما جالب اينجاست كه آن ها 
ژن هاى بسيار كمى را يافتند كه منحصراً تأثير مشخص و 
قابل مالحظه اى روى بهره هوشى داشته باشد. يعنى ژن 
خاصى به نام ژن هوش وجود ندارد بلكه IQ بيشتر نتيجه 
فعاليت ژن هاى متعدد و تعامل آنها با محرك هاى محيطى 
است. در واقع 40 درصد از كل ژن هاى يك فرد در ميزان 

هوش وى سهيم هستند. 

IQ رشد اجتماعى
هرچند ژنتيك نقش زيادى در تعيين ميزان هوش افراد دارد 
اما عوامل محيطى نيز مى تواند تأثير به سزايى داشته باشند. 
ــان مى دهد كه هوش نوزاد هنگام تولد  تحقيقات متعدد نش
ــد كرده و به ويژه در سال هاى  تكامل نيافته و به تدريج رش
اوليه تغيير مى كند. در واقع عالوه بر ژن ها محيط خانواده و 
آموزش منظم نقش مهمى در رشد IQ كودك دارد. خانواده 
بيش از هر فرد يا مؤسسه اى از جمله مدرسه مى تواند روى 
ــد اما اين تأثير حداكثر تا سن  هوش كودك تأثير گذار باش
ــت و پس از آن نقش خانواده كم رنگ تر  ــالگى اس 8 يا 9 س
ــود. از جمله كارهايى كه والدين مى توانند انجام دهند  مى ش
ــب كودك،  تداوم در تحصيالت خود، مراقبت و تغذيه مناس
گذراندن وقت با كودك در حد امكان، تحريك ذهن كودك 
ــكال، اعداد، رنگ ها و...، كتاب خواندن و ايجاد  از طريق اش

شرايط مناسب براى تجربيات بيرون از خانه است. 
ــى تحقيقات زيادى  در مورد  روش هاى افزايش بهره هوش
ــت. يكى از اين تحقيقات نشان مى دهد كه  انجام شده اس
ــده و هوش  ــيقى موجب عملكرد بهتر مغز ش آموزش موس
رياضى و قدرت تجسم فضايى را در كودك افزايش مى دهد. 
ــد  ــى كه در محيط هاى مهيج و پويا رش همچنين كودكان
مى كنند (كه اين محيط از رحم مادر شروع مى شود) كودكانى 
فعال تر، هوشيار تر و كنجكاو تر هستند و از سطح مهارت هاى 

اجتماعى باالترى برخوردارند. 

تداوم چالش ها
بسيارى از محققان معتعدند كه مغز انسان و حتى حيوانات 

ــرايط  ــى تحت تأثير ش ــول دوران زندگ در ط
محيطى تغييرپذير است. در واقع محيط هاى 
پويا ضخامت مغز، تعداد نورون هاى عصبى 
ــا را افزايش  ــاط ميان اين نورون ه و ارتب
مى دهد و بالعكس محيط هاى يكنواخت 
ــل كننده در عرض يك هفته تا  و كس

60 درصد از واكنش مغز مى كاهد. 
بنابراين در طول دوران زندگى حتى 

ــالى  مغز خود را به فعاليت  در بزرگس
واداريد و سطح مهارت هاى ذهنى، اجتماعى، احساسى 

و هنرى را در خود افزايش دهيد.

هوش انسان
ژنتيكى است يا اكتسابى؟ 

 ترجمه: مهرجان صيادى
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بحران در مراكز تصويربردارى
توضيحى به اين خبر اضافه نميكنم كه خودتون دارين وضعيت بيمارستان ها رو 

ميبينيد و از درد دل مردم آگاهين. عين خود خبر رو ميذارم: 
رئيس انجمن راديولوژى ايران، وضعيت مراكز خصوصى و دولتى تصويربردارى 
ــكى در كشورمان را بحرانى خواند و گفت: در شرايط موجود، بخش دولتى  پزش

زودتر ورشكست مى شود. 
ــت: با توجه به  ــكوهى در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداش دكتر جالل جالل ش
ــه هاى پايين و جهش قيمت ارز، هزينه واردات تجمهيزات و مواد مصرفى  تعرف
ــكى به شدت افزايش يافته است و امكان واردات را  در مراكز تصويربردارى پزش

محدود ساخته است
وى ازگران شدن قيمت فيلم معمولى و ديجيتال راديولوژى، مايع هليوم ام آرى 
آى و المپ اشعه ايكس سى تى اسكن به عنوان نمونه اى از افزايش قيمت مواد 
مصرفى مراكز تصويربردارى پزشكى نام برد و افزود: دستگاه سى تى اسكن كه 
تا چند وقت قبل قيمتش 700 تا 800 ميليون تومان بود حاال قيمت المپ اشعه 

ايكس اين دستگاه به تنهايى يك ميليارد تومان شده است. 
جالل شكوهى تاكيد كرد: با اين روند افزايش، كارى نمى توان كرد جز اينكه در 

اتاق سى تى اسكن را بست و خدمات ارائه نداد. 
ــاره به تكنولوژى المپ اشعه ايكس دستگاه سى تى اسكن كه "هاى  وى با اش
تكنولوژى" است، گفت: تنها دو سه كمپانى در دنيا توان توليد اين المپ را دارند 
و اين المپ به مرور استفاده در سى تى اسكن ضعيف شده و مى سوزد كه براى 

تعويض آن مى بايست المپ كهنه را تحويل كمپانى مربوطه داد. 
رئيس انجمن راديولوژى ايران با اعالم اينكه قيمت فيلم معمولى با توجه به كاربرد 
كم آن به شدت گران شده است، افزود: قيمت فيلم ديجيتال زياد باال نرفته است. 
ــور ديجيتال هستند،  با توجه به اينكه باالى 50 درصد مراكز راديولوژى در كش

قيمت اين دستگاه نيز از 60 ميليون به 150 ميليون تومان افزايش يافته است. 
ــكوهى با اشاره به تهيه مواد مصرفى و تجهيزات مراكز تصويربردارى  جالل ش
ــكى با ارز آزاد، اظهارداشت: در جلساتى كه با مراكز خصوصى داشتيم، قرار  پزش
شده هزينه سربار و اضافى، با توافق بيمار از آنها دريافت شود. چون دولت از بخش 

خصوصى هيچ حمايتى نمى كند. 
وى در همين زمينه ادامه داد: البته شنيده ايم اين موضوع در برخى از مراكز دولتى 
ــد، بخش دولتى زودتر از مراكز خصوصى  ــود. اگر اينگونه نباش نيز اعمال مى ش
ورشكست مى شوند چون بخش خصوصى مى تواند تعطيل كند اما مراكز دولتى 

اگر تعطيل شوند، وضعيت حوزه سالمت دچار اختالل مى شود. 
رئيس انجمن راديولوژى ايران با اشاره به افزايش قيمت مايه هليوم كه در ام آر 
آى كاربرد دارد، افزود: در حال حاضر بيش از 30 مركز در كشور كه داراى دستگاه 

ام آر آى هستند، با مشكل براى تهيه مواد مصرفى مواجه اند. 
جالل شكوهى با اعالم اينكه راه اندازى يك مركز جامع تصويربردارى پزشكى 
در كشور باالى 10 ميليارد تومان هزينه دارد، گفت: اگر دولت از مراكز خصوصى 
حمايت نكند و ارز مرجع به اين بخش اختصاص ندهد، قطعا اين مراكز براى ادامه 
فعاليت با مشكل مواجه خواهند شد. به طوريكه مراكز كوچك راديولوژى زودتر 

ورشكست مى شوند.

نخستين عكس جهان از جنين در حال تولد
پزشكان آلمانى توانستند براى نخستين بار از جنين درحال تولد عكس بردارى كنند 
و با استفاده از ابزار جديدى براى تصويربردارى ام. آر. آى، تمام مراحل و حركات 

درون رحم را فيلم بردارى كنند. 
پزشكان بيمارستان «كالريته» برلين براى اولين بار از جنين در حال تولد، اسكن 

ام. آر. آى (MRI) گرفتند. 
ــتگاه ام. آر. آى گرفته  اين تصاوير كه با موافقت مادر كودك براى زايمان در دس
شده، شناخت جديد و ارزشمندى را از پروسه زايمان به وجود آورده و در آينده در 

نجات جان انسان ها نقش موثرى ايفا خواهد كرد. 
به گفته پزشكان، اين زايمان به صورت عادى انجام شد و دستگاه تمام مراحل و 
حركات درون رحم را فيلم بردارى كرد. پزشكان حتى اين توانايى را داشتند كه از 

اين دستگاه براى شنيدن ضربان قلب كودك نيز استفاده كنند. 
ــكل هستند، تيم «كالريته»  ــتگاه هاى ام. آر. آى لوله اى ش درحالى كه تمام دس
دستگاه اسكنرى ساختند كه جاى كافى حركت مناسب جنين در كانال تولد ايفا 

مى كند. به گفته پزشكان مادر و كودك از سالمت كامل برخوردارند.

سعيد ظريف قاسميان / راديولوژى91
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رسيدنى در كار نيست، فقط رفتن است... 

هلن صديق بناى: احساس خوشبختى در زندگى فقط به رضايت افراد بستگى دارد. 
اگر از زندگى و كارهايى كه انجام مى دهيد، راضى باشيد، قطعاً احساس خوشبختى 
خواهيد كرد در غير اين صورت با تمام پيشرفتهاى خوب هم، هيچ وقت احساس 

خوشبختى نخواهيد كرد. 
افرادى هستند كه در زندگى هميشه احساس فشار و نارضايتى مى كنند. اين افراد 
هميشه به عنوان يك شاكى از زمين و زمان شكايت دارند. و احساس نارضايتى مى 
 كنند. حاال اگر به زندگى اين افراد نگاه  كنيد، متوجه خواهيد شد، آنگونه هم كه آنها 
ادعا مى كنند، نيست. آنان چيزهاى خوب، مثبت و شاد هم در زندگى دارند. موارد 
خوبى كه هرگز به آنها توجه نكرده يا به عبارتى اصال به چشمشان نمى آيد. به  طور 
مثال؛ ممكن است، آنان از شغل مناسب، تحصيالت عالى و خانواده خوب برخوردار 

باشند، اما اين چيز ها نمى تواند رضايت  خاطر آنان را فراهم كرده و شادشان سازد. 
 در واقع، چنين افرادى نمى  توانند، داشته هاى خوب خود را ببينند. اگر از اين افراد 
ــد، خاطره اى تعريف كنند، فقط اتفاق و رويدا هاى ناگوار را به ياد مى  آورند.  بخواهي
آنان هرگز موارد خوب، شاد و موفقيت هاى زندگى  شان را به زبان نمى آورند. معموال 
هم اينگونه گفته هاى خود را به پايان مى رسانند؛ پس از اين رويداد تلخ، ديگر روى 

خوش در زندگى نديدم. 
چنين افرادى از لحاظ روانشناسى به عنوان افراد ناراضى شناخته مى شوند. افرادى كه 
به جاى ديدن موارد و مسائل مثبت و خوب زندگى، دائما ياد آور رويداد ها و خاطرات 

بد، نداشته ها و شكست هايشان هستند. 
ــرى است. يعنى اگر شما انسان شاد و  فراموش نكنيد كه خلق و خو يك امر مس
ــاد و راضى كنيد و  ــيد، مى  توانيد خانواده و محيط اطراف خود را نيز ش راضى باش
برعكس افراد غمگين و ناراضى خانواده  و محيط اطراف خود را دچار تنش، اضطراب 

و ناراضى مى كنند.  
ــت.  ــيار ظريف و زيبا وجود دارد كه نقل آن خالى از لطف نيس در باره حكايتى بس
مى گويند روزى از روزها، الك پشتى كه بعضى ها به آن سنگ پشت نيز مى گويند 

در جاده اى آرام و سنگين حركت مى كرد. 
ــنگين  بود و جاده هاى  دنيا نيز طوالنى... او مى دانست  كه   ــت، پشتش  س الك پش
هميشه  جز اندكى  از بسيار، نخواهد رفت. به همين خاطر بسيار محزن و آزرده خاطر 
بود. او آهسته آهسته  مى خزيد، بسيار كند. دورها هميشه  "دور" بودند. سنگ پشت  
تقدير و زندگيش  را دوست  نمى داشت  و بسيار از ان ناراضى بود. او  اين تقديرش را 

چون  اجبارى  سنگين بر دوش  مى كشيد. 
ــمان  پر زد، سبك و رها...؛ سنگ پشت آهى از ته دل  در اين افكار، پرنده اى  در آس
ــت، اين  عدالت  نيست.  ــيد و  با خداى خود اين چنين نجوا كرد: اين  عدل  نيس كش

انصاف هم نيست... 
ــنگين  نمى كردى! من هيچگاه  نمى رسم و هيچگاه  ــتم  را اين  گونه س كاش  پش
نخواهم رسيد... در اين لحظه چشمانش را بست و با نا اميدى تمام به درون الك  

سنگى  خود خزيد. 
خدا نجواى او را شنيد، الك  پشت  را از روى  زمين  بلند كرد و باال برد... باالتر... بعد 

از اون باال زمين  را نشانش  داد. كره   خاكى كوچكى  بود. 
ــد. چون  رسيدنى  در كار  خدا گفت: نگاه  كن، ابتدا و انتها ندارد. هيچ كس  نمى رس

نيست. فقط  رفتن  است. حتى  اگر اندكى باشد. و هر بار كه  مى روى، رسيده اى... 
باور كن  آنچه  بر دوش  توست، تنها يك الك  سنگى  نيست، بلكه تو پاره اى  از هستى  
ــى. پاره اى  از مرا. خدا الك پشت  را بر زمين  برگرداند... اين بار،  را بر دوش  مى كش

ديگر نه  بارش  چندان  سنگين  بود و نه  راهها چندان  دور... 
الك  پشت  به  راه  افتاد و با خود گفت: رفتن، حتى  اگر اندكى باشد...  رسيدنيدركارنيست... 
ــيد. چقدر سبك و  ــق  مى كش . پاره اى ازاورا... پاره اى  از او را... اينبار، اين بار را با عش
لذت بخش شده بود اين بار... رسيدنى در كار نيست... فقط رفتن است... حتى اگر 

اندكى باشد... . 

علت فرياد زدن هنگام عصبانيت چيست؟ 
حكايات شيرين به گونه اى اشاره به آنچه كه بايد انسان " باشد" يا به آنچه كه بايد 

بدان طريق "زندگى" كند و... دارد. 
حكايت زير به گونه اى باور نكردنى، روايتى شيرين و زيبا درباره علت داد و فرياد 

افراد هنگام خشم و عصبانيت دارد. حكايتى كه تامل انسان را بر مى انگيزد. 
روزى از روزهاى خدا استادى در كالس درس از شاگردانش پرسيد: مى دانيد، چرا 

ما وقتى عصبانى هستيم "داد" مى زنيم؟
به عبارتى، چرا مردم هنگامى كه خشمگين هستند، صدايشان را بلند مى كنند و 

سر هم داد مى كشند؟
شاگردان به فكر فرو رفتن و بعد از اندكى يكى از آنان گفت: چون در آن لحظه، 

افراد آرامش و خونسردى خود را ازدست مى دهند. 
استاد پرسيد: اينكه هنگام خشم آرامش خود را از دست مى دهيم، درست است، اّما 
چرا با وجودى كه طرف مقابل كنار ما و نزديك ما قرار دارد، داد يا فرياد مى زنيم؟ 

آيا نمى توان با صداى آرم و ماليم صحبت كرد؟
مى خواهم بدانم چرا هنگامى كه خشمگين هستيم فرياد مى زنيم؟

شاگردان هر كدام پاسخ هاى كه فكر مى كردند درست است را ارائه مى دادند. اّما 
پاسخ هاى هيچكدام استاد را راضى نكرد. 

سرانجام استاد چنين توضيح داد: ما به اين دليل داد و فرياد مى زنيم كه... . مكث 
ــت يكديگر عصبانى  كوتاهى كرد و اينگونه ادامه داد. هنگامى كه دو نفر از دس
هستند، قلب هايشان از يكديگر فاصله مى گيرد و آن ها براى اين كه اين فاصله را 

جبران كنند مجبور هستند، داد يا فرياد بزنند. 
هر چه ميزان عصبانيت و خشم بيشتر باشد، اين فاصله بيشتر مى شود و آنها بايد 

با صداى بلندتر فرياد بزنند. 
بعد از اين نكته استاد دوباره پرسيد: هنگامى كه دو نفر عاشق همديگر هستند، اين 
مسئله  برعكس است چرا؟ چگونه هست؟ آنها دائما در حال زمزمه كردن و آرام 

صحبت كردن هستند. چه اتفاقى افتاده است. 
ــه آرامى با هم صحبت مى كنند. چون  ــر هم داد نمى زنند بلكه خيلى ب آن ها س
قلب هايشان خيلى به هم نزديك است. به دليل نزديكى و كمى فاصله قلب هايشان 

نيازى به داد زدن ندارند. 
استاد به شاگردان خيره شد و ادامه داد: مى دانيد، هنگامى كه عشق افراد به يكديگر 

بيشتر شد، چه اتفاقى مى افتد؟
آنها حتى حرف معمولى هم با هم نمى زنند و فقط در گوش هم نجوا مى كنند و 

همين باعث بيشتر شدن عشق آنها به يكديگر شد و
در نهايت، حتى از نجوا كردن هم بى نياز مى شوند و فقط به يكديگر نگاه مى كنند. 

اين هنگامى است كه ديگر هيچ فاصله اى بين قلب هاى آنها باقى نمانده است. 
تنها علت فرياد زدن وجود فاصله ها ميان قلب انسان ها است. فاصله هاى از هر 
ــد آنها را مجبور  مى كند براى برقرارى ارتباط  و صحبت با  اندازه و نوع كه باش

يكديگر با صداى بلند فرياد بزنند. 
اميدوارم روزى برسد كه قلب تمامى انسان ها به يكديگر نزديك شده و فاصله ها 

ازبين رفته باشد.

سجاد انصارى پور / راديولوژى90
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چرا قد آرزوها بايد كوتاه باشد؟
ــت كه مردم قد بلند  ــت اس ما دو نوع آرزو داريم: آروزى بلند و آرزوى كوتاه، درس
را بيشتر مى پسندند اما در زمينه آرزوها متفاوت است اگر آرزويى هم بلند است 
بايد قيچى برداشت و كوتاهش كرد و اال از كمر مى شكند، آرزو كوتاهش خوب 

است مى دانيد چرا؟ 
حضرت على عليه السالم فرمود: كسى كه آرزوهايش طوالنى است كردارش نيز 
ناپسند است (نهج البالغة / ترجمه دشتى/ حكمت 36) و اين در حالى است كه 
من و شما آروزهاى طوالنى و بزرگى داريم و  اميدا داريم آرزوهايمان محقق گردد. 
با توجه به اين سخن حضرت عليه السالم اعمال ما نيز مى بايست ناپسند شده 

باشد، بنابراين توجه و دقت بيشترى در معناى سخن امام نياز است. 
 

طول امل و اسباب آن
ــيار در دنيا و توقع  ــت از آرزوهاى طوالنى و اميدهاى بس ــول امل عبارت اس ط

زندگانى در دنيا و بقاى در آن. 
بيا كه قصر امل سخت سست بنياد است / به فكر باش كه بنياد عمر بر باد است

و سبب اين صفت دو چيز است: يكى جهل و نادانى، چون جاهل بر جوانى خود 
اعتماد مى كند و مرگ خود را بعيد مى شمارد. و سبب دوم را مى توان محبت به دنيا 
و انس به لذات فانيه دانست زيرا آدمى چون انس به لذات و شهوات گرفت و در 
دل او دوستى مال و منال و اوالد و عيال و خانه و امالك و... جاى گرفت مفارقت 
از آنها بر او گران آمده و دل او به زير بار فكر مردن نمى رود. چندى به كامرانى و 

جمع  اسباب دنيوى مى پردازد از اين رو از آخرت غافل مى گردد.

يك شخصيت مجازى با احساسات طبيعى 
ــگاه كمبريج يك شخصيت مجازى سخنگو ابداع كرده اند كه  دانشمندان دانش

احساساتى طبيعى مى تواند داشته باشد. 
به گزارش واحد مركزى خبر به نقل از شبكه تلويزيونى بى بى سى، اين شخصيت 
ــده است كه  ــده به گونه اى طراحى ش مجازى كه نامش زويى (Zoe) اعالم ش
ــه كاربر بخواهد مى گويد كه اين مى تواند راهى جديد براى تعامل و ارتباط  هرچ
انسان با رايانه باشد.  روبرتو سيپوال محقق دانشگاه كمبريج مى گويد به طور سنتى 
براى ارتباط با رايانه از كيبورد و ماوس استفاده مى شود با اين حال اكنون مى توان 
با ارتباطات كالمى نيز با رايانه ها ارتباط برقرار كرد و اين شخصيت مجازى و اين 
صورت سخنگو مى تواند بخشى از روند شيوه هاى ارتباطى جديد با رايانه ها باشد. 
ــخصيت مجازى دارد اين است كه مى توان  ويژگى منحصر به فردى كه اين ش
احساس جمالتى كه قرار است اين شخصيت مجازى بگويد را تعيين كرد كه مثال 
با عصبانيت و يا كامال آرام يك جمله را بگويد. پژوهشگران انگليسى مى گويند 
مى توان در آينده از اين فناورى در ارسال پيام هاى متنى استفاده كرد كه در حال 

حاضر قادر به انتقال هر گونه احساسى نيستند. 

قبر با مرده سخن مى گويد!
در روايتى كه از ششمين اختر تابناك آسمان واليت و امامت امام صادق (عليه السالم) 
نقل شده است آن حضرت مى فرمايد: (هيچ قبرى نيست مگر اينكه هر روز سه بار 
مى گويد: «من خانه ى خاك هستم، من خانه ى بال و پوسيدن هستم، من خانه ى 
كرم هستم، وقتى كه بنده ى مومن وارد قبر مى شود، زمين قبر به او مى گويد «مرحبا، 
خوش آمدى، سوگند به خدا، من تو را دوست داشتم، در آن وقت كه بر روى من راه 
مى رفتى، و اكنون كه در شكم من قرار گرفتى، بيشتر تو را دوست دارم، و به زودى 
نشانه ى دوستى مرا در مى يابى» در اين هنگام به اندازه ى ديد چشمش، قبر او وسيع 
مى گردد، و درى در قبر به روى او گشوده مى شود، و او جايگاهش را در بهشت مى 
نگرد، و از آن در، مردى بيرون مى آيد كه هيچ چشمى زيباتر از او را نديده است، او 
به آن مرد مى گويد: «اى بنده ى خدا! من هرگز چيزى را به زيبايى تو نديده ام، تو 
كيستى؟!» آن مرد زيبا در پاسخ مى گويد: انا رأيك الحَسُن الذى كنَت عليه و عملك 
ــتم كه داراى آن بودى، و كارهاى  الصالح الذى ُكنَت َتعِمُلُه. «من رأى نيك تو هس

شايسته تو هستم كه در دنيا انجام داده اى». 
سپس روح او گرفته مى شود، و در بهشت در جايگاه مناسب خود، نهاده مى گردد، 
سپس به او گفته مى شود: نَُم َقريَر الَعين «بخواب و بيارام در حالى كه چشمت روشن 
است و شادمان هستى» از آن پس همواره، نسيمى از بهشت، بر جسد او مى وزد، كه 

او لّذت و بوى خوش آن را تا روز فرا رسيدن قيامت مى يابد. 
ولى وقتى جسد كافر را در ميان قبر مى گذارند، زمين قبر به او مى گويد: «نه خوش 
ــوگند به خدا تو را در آن هنگام كه برروى من راه مى  آمدى و نه به جاى آمدى، س
رفتى، دشمن مى داشتم، و اكنون كه در شكم من قرار گرفتى، دشمنى من به تو بيشتر 

است، و به زودى نشانه ى دشمنى مرا مى نگرى. 
آنگاه قبر او را فشار مى دهد و جسد او را خورد و خاكستر مى نمايد [شايد جسد برزخى 
مراد باشد] و او را به همان خاكى كه قبًال بود، باز مى گرداند، و درى از جهنم به روى 
او گشوده مى شود، او جايگاهش را در جهّنم مى نگرد، سپس مردى بسيار زشت، از 
آن در وارد مى شود، او به آن مرد مى گويد، «اى بنده ى خدا تو كيستى؟» آن مرد، در 
پاسخ مى گويد: «من كردار زشت تو هستم كه در دنيا انجام مى دادى، و رأى ناپاك 
و خبيث تو مى باشم» سپس روح او گرفته مى شود، و در جايگاه خود در دوزخ (جهنم 
برزخى) نهاده مى شود، آنگاه همواره باد مسمومى از آتش، بر جسدش مى ورزد، و او 

درد و سوزش آن را تا روز قيامت، در مى يابد)

پرستو... 
هر چه باشيم محال است كه آدم باشيم

دوست داريم كه چون وا       ژه اي مبهم باشيم
دوست هستيم چون بر سر سختي ها

رفته و مثل خيال است كه همدم باشيم 
اشك ها مي چكد از چشم پرستو اما

كاش برخار دلش چون گل مرهم باشيم 
دست ها منتظر ماست ولي در خوابيم

كاش مي شد كه كمي فكر غم هم باشيم 
دير وقت است ولي كاش بدانيم كه ما
هرچه باشيم محال است كه آدم باشيم

مومنى/علوم آزمايشگاهى 90
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ــدن يكى در  ــباهت هايمان، نه از ميان رفتن و محو ش ش
ديگرى؛ نه تسليم بودن، مطيع بودن، امر بر شدن و دربست 

پذيرفتن. 
من زمانى گفته ام: « عشق، انحالل كامل فرديت است در 
جمع ». حال نمى خواهم اين مفهوم را انكار كنم؛ اما اينجا 
سخن از عشق نيست، سخن از زندگى مشترك است، كه 
خمير مايه ى آن مى تواند عشق باشد يا دوست داشتن يا مهر 
و عطوفت يا تركيبى از اينها، و در هر حال، حتى دو نفر كه 
سخت و بى حساب عاشق هم اند، و عشق آنها را به وحدتى 
عاطفى رسانده است، واجب نيست كه هر دو، صداى كبك، 
ــرخ،  درخت نارون، حجاب برفى، قله ى علم كوه، رنگ س
بشقاب سفالى را دوست داشته باشند – آن هم به يك اندازه 
ــه نمى آيد – بايد  ــر چنين حالتى پيش بيايد – كه البت اگ
ــق زائد است يا معشوق. يكى كافى ست.    گفت كه يا عاش
خودخواهى ها و خودپرستى ها گذشتن است.  اما اين سخن 

به معناى تبديل شدن به ديگرى نيست عشق، از 
عزيز من! 

اگر زاويه ديدمان، نسبت به چيزى، يكى نيست، بگذار يكى 
نباشد. بگذار فرق داشته باشيم. بگذار در عين وحدت، مستقل 

باشيم. بخواه كه در عين يكى بودن، يكى نباشيم.  
بخواه كه همديگر را كامل كنيم نه ناپديد.  

بگذار صبورانه و مهرمندانه در باب هر چيز كه مورد اختالف 
ماست بحث كنيم؛ اما نخواهيم كه بحث، ما را به نقطه ى 

مطلقا واحدى برساند.  
بحث بايد ما را به اداراك متقابل برساند نه به فناى متقابل.  
اينجا سخن از رابطه ى عارف با خداى عارف در ميان نيست، 
ــخن از ذره ذره واقعيت ها و حقيقت هاى عينى و جارى  س

زندگى ست.  
من كامو را بر ساتر ترجيح مى دهم، صادقى را بر ساعدى.  
باخ را بر بتهوون ترجيح مى دهم، عود را به جملگى سازها.  

كوه را به دريا، دالى را به پيكاسو.  
شاملو را، حتى به نيما. 

تو اما ساعدى را دوست تر مى دارى و بالزاك را.  
پيانو و سنتور را به عود ترجيح مى دهى.  

نه دالى را طالبى نه پيكاسو را. ون گوك را به هر دو ترجيح 
مى دهى.  

شاملو را دوست دارى، اما هرگز نه به قدر سهراب سپهرى.  

ــت دارى اما نه دريايى را كه بايد حسرت زده به  دريا را دوس
آن نگريست... 

بيا درباره همه ى اينها به گفت و گو بنشينيم!
بيا بحث كنيم!

بيا معلوماتمان را تاخت بزنيم!
بيا كلنجار برويم!

اما سرانجام، نخواهيم كه غلبه كنيم
ــود كه تو نيز چون من بينديشى  و اين غلبه منجر به آن ش

يا به عكس. 
مختصرى نزديك شدن بهتر از غرق شدن است. 

تفاهم، بهتر از تسليم شدن است. 
ــهراب را،  ــاعدى را ترجيح مى دهى، و س تا زمانى كه تو س
درست تا آن زمان، ساعدى و سهراب مرا به تفكر و شناخت، 
ــودن و حركت كردن وادار مى كنند. اگر تو، همه  به زنده ب
ــته ايم، و ساعدى را، و  ــوى، من و تو سهراب را كش من ش

بسيارى را
عزيز من!

من و تو، تو و من حق داريم در برابر هم قد علم كنيم. 
و حق داريم بسيارى از نظرات و عقايد همديگر را نپذيريم. 

بى آنكه قصد تحقير هم را داشته باشيم. 
گمان مى كنم اين جمله آخرين حقوقى ست كه در جهان 

كنونى براى انسان ها باقى مانده است: 
 اين حق كه در خانه ى خود، در اتاق خود، و در خلوت خود، 
ــيارى از مسائل، منجمله سياست و آرمان هاى  در باب بس

سياسى، اختالف نظر داشته باشند. 
  

پس بانو! 
بيا تصميم بگيريم كه هر گز عين هم نشويم. 

ــان، رفتارمان، حرف زدن  بيا تصميم بگيريم كه حركات م
مان، و سليقه مان، كامال يكى نشود... 

و فرصت بدهيم كه خرده اختالف ها، و حتى اختالف هاى 
اساسى مان، باقى بماند. 

و هرگز اختالف نظر را وسيله ى تهاجم قرار ندهيم... 
عزيز من!

 بيا متفاوت باشيم!

برگرفته از «چهل نامه كوتاه به همسرم» نوشته نادر ابراهيمى

همسفر! 
در اين راه طوالنى – كه ما بى خبريم و چون باد مى گذرد 
– بگذار خرده اختالف هايمان با هم، باقى بماند. خواهش 

مى كنم! 
مخواه كه يكى شويم؛ مطلقا يكى. 

ــت دارى، من همان را، به همان  مخواه كه هر چه تو دوس
شدت دوست داشته باشم و هرچه من دوست دارم، به همان 

گونه، مورد دوست داشتن تو نيز باشد.  
مخواه كه هر دو يك آواز را بپسنديم، يك ساز را، يك كتاب 

را، يك طعم را، يك رنگ را، و يك شيوه نگاه كردن را 
ــليقه مان يكى، و  ــد، س ــواه كه انتخاب مان يكى باش مخ

روياهامان يكى.  
شايد « اختالف »، كلمه خوبى نباشد. شايد « تفاوت » بهتر 
ــد. اما به هر حال تك واژه مشكل ما را  از « اختالف » باش

حل نمى كند.  
پس بگذار اينطور بگويم:  

عزيز من! 
ــازد و پيش مى برد نه  ــى را تفاوت نظرهاى ما مى س زندگ

همسـفر
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يك برنامه نويس و يك مهندس در يك مسافرت طوالني هوايي كنار يكديگر در هواپيما 
نشسته بودند. برنامه نويس رو به مهندس كرد و گفت: 

«مايلي با همديگر بازي كنيم؟»
مهندس كه مي خواست استراحت كند، محترمانه عذر خواست و رويش را به طرف پنجره 

كرد و پتو را روي خودش كشيد. برنامه نويس دوباره گفت: 
ــوال مي كنم و اگر شما جوابش را  ــت. من از شما يك س ــرگرم كننده اي اس «بازي س
ندانستيد5دالر به من مي دهيد. بعد شما از من يك سوال مي كنيد و اگر من جوابش را 

ندانستم 5 دالر به شما مي دهم. »
مهندس مجددامعذرت خواست و چشم هايش را روي هم گذاشت تا خوابش ببرد. 

اين بار، برنامه نويس پيشنهاد ديگري داد. گفت: 
«خوب، اگر شما سوال مرا جواب نداديد، 5 دالر بدهيد، ولي اگر من نتوانستم سوال شما را 

جواب دهم50 دالر به شما مي دهم. »
اين پيشنهاد چرت مهندس را پاره كرد و رضايت داد كه با برنامه نويس بازي كند. 

برنامه نويس نخستين سوال را مطرح كرد: 
«فاصله زمين تا ماه چقدر است؟»

مهندس بدون اين كه كلمه اي بر زبان آورد، دست در جيبش كرد و5 دالر به برنامه نويس 
داد. حاال نوبت خودش بود. مهندس گفت: 

«؟آن چيست كه وقتي از تپه باال مي رودسه پا دارد و وقتي پايين مي آيدچهار پا دارد؟»
ــراغ لب تابش رفت و تمام اطالعات  برنامه نويس نگاه تعجب آميزي به او كرد و بعد س
ــيم كامپيوترش به  ــت وجو قرار داد. آنگاه از طريق مودم بي س موجود در آن را مورد جس
اينترنت وصل شدو اطالعات موجود در كتابخانه ي كنگره ي آمريكا را هم جست و جو 

كرد. باز هم چيز به درد بخوري پيدا نكرد. 
بعد براي تمام همكارانش ايميل فرستاد و سوال را با آن ها در ميان گذاشت و با يكي دو 

نفر هم چت كرد، ولي آن ها هم نتوانستند كمكي به او بكنند. 
باالخره بعد از سه ساعت، مهندس را از خواب بيدار كرد و50 دالر به او داد. مهندس مودبانه 
ــت و رويش را برگرداند تا دوباره بخوابد. برنامه نويس بعد از كمي مكث،  50 دالر را گرف

او را تكان داد و گفت: 
«خوب، جواب سوالت چه بود؟»

مهندس دوباره بدون اين كه كلمه اي بر زبان آورد، دست درجيبش كرد و 5 دالر به برنامه 
نويس داد و رويش را به طرف پنجره كرد و خوابيد... 

آرزو سليمي/ دانشجوي ترم دورشته فناوري اطالعات سالمت

بازي

مهندس دوبار
نويس داد و رويش را به طرف پنجر

آرزو سليمي/ دانشجوي ترم دورشته فناوري
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پرتو: نظرتان در مورد رشته راديولوژى چيست؟

* رشته راديولوژي يكي از بهترين رشته هاي گروه پيراپزشكي 
است. از جهت اين كه، رشته اي فني است و كساني مي توانند 
در بخش ها حرف اول را بزنند كه سواد خوبي داشته باشند، و 

كامال با روش كار با دستگاه ها وارد باشند. 

پرتو: استاد چرا ادامه تحصيل نداديد؟
*چون روزي كه به مشهد آمدم در دانشگاه تنها بودم و كس 
ــب وقت خود را صرف تدريس و  ديگري نبود. از صبح تا ش
كارهاى آموزشى مي كردم و وقتي براي درس خواندن نداشتم 
و به آن افتخار ميكنم، در واقع گرفتاري هاي كاري نگذاشتند 
ادامه تحصيل دهم ولى پيشرفت اين رشته براى من بهترين 

هديه بود. 

پرتو: از وضعيت فعلي راديولوژي در كشور راضي 
هستيد؟

* بله، راديولوژي در كشور ما با وجود چندين سال كار، جديد 
است و افراد شناخت زيادي از آن ندارند. 

پرتو: از وضعيت فعلي راديولوژي در مشهد راضي 
هستيد؟

* بله، در بيمارستان ها رشته راديولوژي جا افتاده است و درآمد 
بيشتري نسبت به حالت آموزش دارد. 

پرتو: چرا راديولوژي نظام ندارد؟
ــد، در انجمن صنفي چون  ــن صنفي بايد پيگير باش * انجم
ــتند مشغله كاري زيادي دارند شايد نتوانند به  افرادي كه هس
ــت افراد جوان و كساني كه وقت  دنبال كارها بروند، و نياز اس

زيادي دارند دنبال كارها بروند. 

پرتو: انجمن پرتوكاران چيست؟
ــه كارهاي مربوط به  ــت. كلي يك انجمن صنفي-علمي اس
ــعه و...) برعهده انجمن است تا  ــتمزدها، حق اش صنف (دس
ــاس نامه دارد، اعضاي هيئت مديره كه 9  پيگيري كنند. اس
نفر ند (شامل 5 نفر عضو اصلى كه حتما بايد مدركي مرتبط 
با رشته راديولوژي داشته باشند. 2نفر عضو على البدل، 1 نفر 
ــال  عضو بازرس اصلى، و 1نفر عضو بازرس على البدل) از س
70 رئيس هيئت مديره من بودم و 3 سال پيش آقاي اميري 

رئيس انجمن تعيين شده اند. 

پرتو: چرا تا كنون انجمن كار خاصي انجام نداده 
است؟

ــي برگزار كند و  ــق مصوبه بايد مجمع عموم * انجمن طب
كارهايي كه انجام داده است را بگويد، به مرور زمان به دليل 
همكاري نكردن بچه ها، كمبود بودجه، جلسات برگزار نشد و 
زماني تشكيل مى شد كه اعضاي هيئت مديره مي خواستند 
تعيين شوند ولى با تمام گرفتاريها و مشكالت تا كنون انجمن 

كار زياد و چشم گيرى انجام داده است. 

پرتو: به نظر شما براي بهبود سطح رشته 
راديولوژي چه بايد كرد؟

ــگاه مشهد يكي از بهترين دانشگاه هاي ايران است  * دانش
با توجه به امكانات بيمارستانى و همچنين يك اتاق پراتيك 
راديولوژي دارد. در ابتدا كار اورژانس بيمارستان قائم به عنوان 
اتاق پراتيك در اختيار دانشكده قرار گرفت و بعد از انتقال مكان 

57 ساله است و تقريبا بيشتر عمرش را در اين راه گذرانده. خودش مى گويد خسته است ولى شوق و آرزويش براى 
ادامه تحصيل دانشجوها  او را همچنان در راهى مستقيم به حركت در مى آورد. قديمى ترين عضو يك خانواده ى 
بزرگ. او اولين فردى بود كه بعنوان كارشناس آموزشى راديولوژى وارد دانشكده شد و پايه گزار گروه راديولوژى در 
مشهد گرديد و با تالش هاى بى وقفه اش آينده اش را نثار پيشرف اين رشته كرد. او ادامه  تحصيل نداد تا كسانى چون 

من و تو گام در اين عرصه نهيم و با پيشرفت خود بهترين هديه را تقديم دستان پر مهرش كنيم. 
«چون روزي كه به مشهد آمدم در دانشگاه تنها بودم و كس ديگري نبود. از صبح تا شب وقت خود را صرف تدريس 
و كارهاى آموزشى مي كردم و وقتي براي درس خواندن نداشتم و به آن افتخار ميكنم، در واقع گرفتاري هاي كاري 

نگذاشتند ادامه تحصيل دهم ولى پيشرفت اين رشته براى من بهترين هديه بود»
حرفهاى او گوش نواز و شنيدنش بسيار دلنشين بود. استاد على اكبر فتحعلى زاده متولد اول بهمن 1334، در محله 
تپ پل محله مشهد مقدس متولد شد. بعد 5سال از زمان تولد به همراه خانواده رهسپار شهرستان تربت حيدريه شد 
و دوران دبستان ودبيرستان رادر تربت حيدريه گذراند. در كنكور سراسري شركت كرد و در رشته هاي شيمي محض 
و علوم تندرستي دانشگاه آزاد سابق (پيام نور) قبول شد و چون شيمي محض از رشته هاى تحت اختيار ارتش بود 
علوم تندرستي را انتخاب كرد. بعد از انقالب فرهنگى، دانشگاهى كه وى در آن تحصيل مى كرد تعطيل شد و بعد از 
آن او در داروخانه برادرش در مشهد مشغول بكار شد. بعد از بازگشايى دانشگاهها و منحل شدن دانشگاه قبلى او بايد 
در رشته هاي ديگر مثل (راديولوژي، علوم آزمايشگاهي، پرستاري و...) ادامه تحصيل مي داد كه وى رشته تحصيلى 

راديولوژي را انتخاب كرد. 
دوره تحصيلش را در مشهد مقدس گذراند كه متاسفانه در آن زمان به دليل نوپا بودن سيستم آموزش گروه رشته ى 
راديولوژي فقدان نيرو، بزرگترين مشكل بود. بعد از دو سال او مدرك كاردانى را گرفت به تهران رفت و در دانشگاه 

ايران ادامه تحصيل داد و در سال 1366 دوره تحصيلش تمام شد و با مدرك كارشناسى به مشهد بر گشت. 
ــگاه فردوسي كه علوم پزشكي را نيز شامل مي شد) و مشغول  به تدريس براى  ــروع (دانش گروه راديولوژي با او ش
دانشجويان جديد اين رشته شد. بعد از آن كم كم كارشناس هاي ديگر مثل آقاي زاهدي، آقاى محمدي نژاد،  خانم 
سازگارنيا و سپس  آقاى ضيايى، خانم زارع، آقاى دكتر مومن نژاد و آقاى دكتر صفائيان به گروه آموزشى پيوستند 
ــد فيزيك پزشكى، خانم سازگارنيا دكتراى فيزيك پزشكى، آقاى محمدي  ــى ارش و در ادامه آقاى زاهدى كارشناس
نژاد دكتراى بيوفيزيك و خانم زارع دكتراى فيزيك پزشكى را كسب كردند و مديريت گروه را به ترتيب خانم دكتر 
سازگارنيا، آقاى دكتر محمدى نژاد و آقاى دكتر مومن نژاد برعهده داشته اند. در اين دوران پيشرفت، وى كارشناس 
آموزش رشته بود. او همچنين در آن زمان مسئول كارآموزي، مسئول اتاق پراتيك و مسئوليت گروه آموزش را نيز 

عهده دار بود.

سيد ميالد موسوى/ راديولوژى90
فاطمه صفى پور/ راديولوژى90

انسان در طول زندگى بايد عاشق باشد؛ 
عشق يا خدايى است يا مادى!
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دستگاهها به اتاق پراتيك دانشكده انتقال داده شد. ولى مشكل 
اين است كه دانشجوها حداكثر استفاده را از محيط كارآموزي 
نمي بردند. البته چون دانشجويان كارشناسى راديولوژى پايان 
نامه ندارند كه دنبال تحقيقات بروند خود يك كاستى بوجود 
مى آورد. دانشكده هايي كه دوره تكميلي ارشد به باال دارند به 
دنبال تحقيقات  مي روند. سطح علمي يك گروه زماني باال 
ــوند و افرادي كه  مي رود كه اعضاي هيئت علمي آن زياد ش

وابستگي زيادي به آن رشته دارند استخدام شوند. 

پرتو: بازار شغلي راديولوژي در كشور چگونه 
است؟

* نسبت به بقيه رشته ها وضعيت بهتري دارد چون دانشگاه 
آزاد اين رشته را ندارد، در رشته ما طبق قانون بايد يك شيفت 
كار كنند كه بچه ها 2 يا 3شيفت كار مي كنند و اگر اينگونه 
كار نكنند بخشهاى خصوصي مجبور ميشوند حقوقشان را باال 
برند، بچه هايي هم كه كار دانشجويي انجام مي دهند حقوق 
ــوند در نتيجه  ــي دريافت مي كنند و بخش ها پر مي ش كم

نيرواستخدام نمي كنند. 

پرتو: يادگيري دانشجويان در صورت خرابي 
دستگاه در بخش چگونه است؟

ــر گروه بايد  ــئول كارآموزي و مدي ــن خصوص مس * در اي
پاسخگو باشند ولى اگر در بيمارستان ديگري دستگاه درست 
ــتگاه  بود بچه ها را به آن جا منتقل مى كنند و زماني كه دس
درست شد دانشجويان به محل قبلى بر ميگردند، منتها مشكل 
اصلي ما خود دانشجوها هستند كه به داليلي دوست دارند از 
كار بزنند، در صورت خرابي دستگاه بايد سريع اطالع بدهند و 
از مسئول كارآموزى بخواهند برايشان برنامه ريزي كنند تا در 
صورت درست شدن دستگاه بروند و آن دوره را بگذرانند يا در 
همان ترم يا در ترم بعد، دانشجوها بايد خودشان بخواهند و از 

حداكثر امكانات و نيروهاى داخل بخشها استفاده كنند 

پرتو: استاد شما كدام رشته را براي ارشد پيشنهاد 
مي كنيد؟

ــد راديولوژي بود آن را ترجيح مي دادم، چون من  * اگر ارش
رشته خودم را دوست دارم. 

MRI هم خوب است و به رشته ما نيز مي خورد. دانشجوها 
بايد چند مورد را در نظر بگيرند: 

ــان چيست؟ 2-رشته اي را انتخاب كنند كه واقعا  1- هدفش
دوست داشته باشند  3-رشته اي كه به كارشان بخورد و هر 
رشته اي كه قبول شديد حتما ادامه تحصيل دهيد و دكتراى 

آنرا بگيريد. 

پرتو: نظرتان در مورد كارآموزي سونوگرافي 
چيست؟

ــگاه ممكن است فعال  * ببينيد! بعضي از درس هاي دانش
به درد نخورند و با آن سروكار نداشته باشيم، مثل تاريخ و 
جغرافي شايد االن به درد ما نخورند ولي در آينده به درد مي 
خورند چون با الفباي كار آشنا مي شويد. دانشكده به دنبال 
تعمير دستگاه سونوگرافي اهدايى است تا آن را به پراتيك 
ــوند.  ــنا ش بياورد و بچه ها با آن كار كنند تا با كا ر اوليه آش
ــونوگرافى در اختيار پزشكان است چون بايد تشخيص  س
هم بدهند ولى اين به معناى اين نيست كه يك كارشناس 
نتواند كار اپراتورى آنرا انجام دهد در صورت انتقال دانش به 
كارشناسان ميشود مريض بيشترى پذيرش كرد و خدمات 

بهترى به آنها ارائه نمود. 

پرتو: تفاوت دانشجويان امروز با زمان شما در چه 
موردى است؟

ــجو، هميشه دانشجو است، همه يكي هستند. فقط  * دانش
تفاوت در اين است كه سطح فرهنگي جامعه ما تغيير كرده 
ــت. بچه هاي امروز تفاوت زيادي با زمان ما ندارند چون  اس
زمان ما تعداد كم بود پشتكارشان به چشم مي آيد ولي حاال 
چون تعدادشان زياد است پشتكارشان زياد به چشم نمي آيد. 

پرتو: چرا تعداد دانشجوهاي حاضر در كالس 
بيشتر از تعداد ارائه شده در دفترچه انتخاب رشته 

است؟
ــاني  * بايد ببينيم موضوع را از چه ديدي نگاه مي كنيم، كس
ــت كنكورند مي گويند كه ظرفيت را باال ببريد چون  كه پش
مي خواهند به دانشگاه بيايند، كساني كه مسئولند مي گويند 
ظرفيت را باال ببريد تا افراد را وارد دانشگاه بشوند تا فراگيران 
ــوند. اين دو با هم يكي مي شوند و در نتيجه  آموزش زياد ش
تعداد دانشجويان زياد مي شود. اما نيروهاى دانشكده ها همان 

نيرو و امكانات همان امكانات هستند. 

پرتو: از اين كه مسئول آموزش دانشكده ايد، چه 
حسي داريد؟

* كارهاى زيادى بر عهده ام است مثل مسئوليت اداره آموزش 
دانشكده انجام كارهاى آموزشى رشته، مسئوليت اتاق پراتيك، 
مسئول استعدادهاي درخشان دانشكده، كارآموزى اتاق پراتيك، 
رابط ستاد شاهد. بعضي وقت ها حس مي كنم استخون هايم 
ــود ولي چون به دانشجوها خدمت مي كنم  دارد خرد مي ش

خوشحالم. 

پرتو: سطح علمي دانشجوها واساتيد به نظرتان 
چگونه است؟

* خوب است ولي سطح علمي دانشجويان به خود آن ها بر 
مي گردد تا دانشجو خودش نخواهد سطح علمي اش باال نمي 

رود، استاد در كنارش راهنماييش مي كند. 

پرتو: بهترين و بدترين خاطره تان در مورد 
دانشجوهايتان را تعريف كنيد؟

ــي درس خوان بود با  ــجوهاي كه اتفاقا خيل * يكي از دانش
ــاگرد اول كالسشان هم بود. براي  اين كه ازدواج كرده بود ش
ــي برود بايد  اين كه بدون كنكور از دوره كارداني به كارشناس
معدلش هيجده ونيم مي بود كه معدلش 18/18 بود و نتوانست 
بدون كنكور وارد دوره كارشناسي شود ولي در آزمون قبول شد 
كه خيلي خوشحال شدم چون با وجود مشغله زياد موفق شده 
ــفانه چند روز بعد مادر ايشان فوت كردند كه خيلي  بود، متاس

ناراحت شدم. 

پرتو: درچه سالي ازدواج كرديد؟
* سال 1360

پرتو: به بچه هاي خودتان رشته راديولوژي را 
پيشنهاد مي كنيد؟

* همه خانواده ها دوست دارند فرزندانشان را در باالترين سطح 
علمى ببينند كه اگر امتيازشان قرار باشد در حد كارشناسى باشد 

حتما. 

پرتو: استاد كي بازنشسته مي شويد؟ 
* اگر خدا بخواهد 5 سال ديگر

پرتو: دليل محبوبيتتان بين دانشجوها چيه؟
* نمي دونم محبوبم يا نه، ولى دانشجو ها رو مثل بچه هاي 

خودم مي دونم. 

پرتو: به مرخصي نياز نداريد؟
ــى نيازدارند ولي به دليل كار زياد كمتر به  * همه به مرخص

مرخصى مى روم. 

پرتو: تا به حال نامه عاشقانه نوشته ايد؟
* انسان در طول زندگيش بايد عاشق باشد، عشق يا خدايي 
ــان مي تواند به فرزندانش، دانشجويانش  است يا مادي. انس
ــق بورزد. انسان بايد عاشق باشد تا بتواند دوام بياورد، اگر  عش

من عاشق دانشجوهايم نبودم اينجا دوام نمي آوردم. 

پرتو: استاد يك سوال از ما بپرسيد؟
* چقدربه پدر و مادرتان احترام مى گذاريد؟ واقعا يا الكى؟ بايد 
پدر ومادر مان را بشناسيم و تا توان داريم به آنها خدمت كنيم 

و ببينيم از ما چه انتظارى دارند. 

پرتو: با همكالسيهاى دوران تحصيلتان در ارتباط 
هستيد؟

ــان خيلى دور است ممكن است  * چون بعضى از آنها راهش
يكديگر را نبينيم ولى با بعضى ها در ارتباطم. 

پرتو: اساتيدتان را هم مى بينيد؟
* بعضى ها مثل آقاى دكتر رحيمى و يغمايى را مى بينم. 

پرتو: به چند در صد از اهدافتان رسيده ايد؟
ــتگى به شرايط مكان و زمان دارد. دوست داشتم ادامه  * بس
ــكالت كارى نتوانستم. شايد  تحصيل دهم كه به دليل مش
ــد كه رضاى  ــه انجام مى دهم مورد رضاى خدا باش كارى ك
خداوند هدف بزرگيست. بشر هر چه كار كند يا دانش كسب 

نمايد باز هم نمى تواند كامل باشد. 

پرتو: تا به حال شايعه اى در مورد خودتان شنيده ايد؟
* نه

پرتو: ماندگارترين شعرى كه خوانده ايد؟
* شعر زياد مى خونم ولى گاهى اوقات به دليل مشغله كارى 

و زندگى چيزى در حافظه ام نمى ماند.
بنى آدم اعضاى يكديگرند/كه در آفرينش ز يك گوهرند

پرتو: نظرتان در مورد نشريه پرتو چيست؟
* خوب است، اميدوارم با رفتن نسل شما به دست انداز نيافتد، 
زمانى كه به ترم6 رسيديد گروه جايگزين خود را انتخاب كنيد. 

•
و در پايان استاد گرامى  توصيه اى براى ما داشتند: 

تا جايى كه مى توانيد از وقتتان استفاده ببريد، غصه گذشته را 
ــوب فردا را نداشته باشيد چون نيامده،  نخوريد چون رفته، آش

حال را بچسبيد و حداكثر استفاده را ببريد. 
با تشكر فراوان از استاد گرامى جناب على اكبر فتحعلى زاده و 

آرزوى موفقيت براى ايشان.
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از ماست كـ
ــى  در يك

ــتان كه هوايى بهارى داشت، در  از صبح هاى زمس
فضاى گرم و گرفته بيمارستان مشغول آموزيدن كار بوديم كه هنگام اكسپوز 

كردن هوايى فرح بخش و دلگشا صورتم را نوازش كرد. از استاد پرسيدم يا شيخنا سبب اين نسيم 
دلنواز چيست؟ نگاهى سفيه اندر عاقل انداخت و گفت: روبرويت را نگاه كن. ناگاه صحنه اى ديدم كه مرا به 

ذوق آورد. با خود گفتم بايد در اين بيمارستان استخدام شوم. پس از استخدام مقادير زيادى اشعه همراه با سرريز ميل ميكنم 
و به مرخصى هايم اضافه ميشود و ميتوان با حقوق فوق العاده زيادى كه دارم دور دنيا را بگردم. طبق شواهد و قراين شيشه اتاق 

معمولى بود و يك گوشه آن شكسته بود. همچنين جهت رفاه حال پرسنل و ورود هواى تازه به داخل اتاق كنترل، اطراف شيشه فضايى كامال 
باز تعبيه شده بود. در همين افكار پرسه ميزدم كه ندا آمد: زرشك. گفتم چرا زرشك؟؟؟؟؟ گل شلغم چه كم از زرشك قرمز دارد؟ مگر صداى افكار 

مرا ميشنويد؟ شيخ گفت: ما از احوال دانشجويان خود آگاهيم. مگر خبر ندارى كه هيئت امناى دانشگاه قانونى تصويب كرده اند كه در آن ساعات كارى را 
افزايش داده اند وحق اشعه ومرخصى اشعه را براى نيروهاى قراردادى حذف كرده اند (تبصره2 ماده3) همچنين قانون كاهش سنوات خدمت (5سال مربوط به 

كار با اشعه) مصوبه سازمان انرژى اتمى كشور را رعايت نميكنند و همه همكاران با 30 سال خدمت بازنشسته ميشوند و سپس آهى از ته دل كشيد. او كه حرفهايش 
حاكى از دل پر دردش بود ادامه داد: ... من بيست سال است كه به صورت قراردادى كار ميكنم و هنوز استخدام نشده ام. همكاران امثال من كم نيستند. حتى نظام ارتقاى 

بهره ورى در مورد همكاران شب كار رعايت نميشود و هر شيفت شب دو شيفت محسوب ميشود در صورتى كه بايد سه شيفت محسوب شود. از او پرسيدم مگر اين ها در 
كتاب قانون اساسى  كشور نيست؟ مگر ميشود دانشگاه قانونى تصويب كند كه با قانون اساسى كشور مغايرت داشته باشد؟ مرگ يك بار و شيون هم يك بار. چرا به ديوان 

عدالت ادارى شكايت نميكنيد؟؟؟؟؟ به ناگاه عربده اى زد سر به ديوار كوفت و خون ها بريخت و از هوش برفت. نبضش را گرفتم، نميزد. با خود گفتم قلبش خسته شده است كمى 
كه استراحت كند خودش شروع به كار ميكند. من خجالت زده از اين افكار همانند موجودى چهار پا و در گل مانده سر به كتاب خانه گذاشتم و استاد را اندكى تنها گذاشتم تا با خود 
خلوت كند. بيچاره چه دل پر دردى داشت. به لطف اينترنت پرسرعت دانشگاه مشغول چك كردن ايميل بودم كه ناگاه با خبرى تكان دهنده مواجه شدم. اين خبرها حاكى از اين بود 
 CRكه در كشورهايى چون آنگوال و منگوال و پرتقال و گالبى و هلو و كشورهاى ديگرى كه نام آنها در هيچ سازمان بين المللى ونقشه اى ثبت نشده بود هم داراى سيستم هاى
و DR هستند. اول فكر كردم كه ما چقدر از بقيه كشورها عقب هستيم ولى پس از كمى فكر كردن فهميدم كه اشتباه ميكردم. دستگاه  CRو DR به درد كشورهايى ميخورد 
كه تحريم هستند. ما كه تحريم نيستيم، به چه دردمان ميخورد؟؟؟ مگر در ايران كليشه هم خراب ميشود؟ دستگاه هاى سالم، تيوپ هاى نو، داروهاى ظهور ثبوت فراوان كه پس 
از هر شيفت كارى عوض ميشود. به جان رييس جمهور هاى آمريكا قسم ميخورم كه راست ميگويم. به فرض محال اگر كليشه هم خراب شد مهم نيست چون اشعه براى ما 
ضرر ندارد. ايرانى هايى كه پهپاد هاى آمريكايى را مثل كنجشك با  تيروكمان در آسمان شكار ميكنند و سالم مينشانند مگر يك اشعه زپرتى و بى رنگ و بى بو ميتواند به 
آنها صدمه بزند؟؟ در ضمن فيلم هاى راديولوژى هم مثل نقل و نبات در بازار موجود است. بقالى سر كوچه ما در ازاى هر 10 هزار تومان خريد يك پاكت فيلم 14*17 

اشانتيون ميدهد. در ضمن هيچ گونه آلودگى زيست محيطى هم ندارد. لزومى ندارد كه ما اين همه خرج كنيم و دستگاههاى جديد بخريم. مشغول چك كردن بقيه 
ايميل ها بودم كه ديدم خواجه حافظ شيرازى  on شدو پس از سالم و احوال پرسى جوياى يك آشنا براى خريد حفاظ سربى شد. علت را جويا شدم. گفت براى 

خودم و اهل و عيال (همان شاخه نبات سابق) ميخواهم. سپس با پوزخندى گفت: شما كه بهتر ميدانيد دستگاه هاى پرتابل راديولوژى به اندازه تمام انسان 
هاى روى زمين شيار و شكاف و سوراخ دارد. براى پيشگيرى از احياى نسل دايناسورها براى خودم واهل و عيال ميخواهم. مگر خودت ندارى؟؟؟؟ 

خواجه به نكته پهنى اشاره كرده بود ولى غافل بود از اينكه اشعه براى ما ضرر ندارد. به دروغ گفتم: چرا يك عدد هم يدك دارم. گفت پس 
آن يكى را براى من بفرست، بعدا باهم حساب ميكنيم. به او قول دادم كه با پست پيشتاز برايش بفرستم و سريعا از او خداحافظى 

كردم. با خود گفتم بروم پيش استاد براى حرف مفتى كه زده بودم و قولى كه داده بوم دست به دامان او شوم. وارد بخش 
شدم كه ناگاه صحنه اى عجيب ديدم. مردى با يك سطل رنگ سياه مشغول رنگ كردن لباس هاى سفيد 

پرسنل بود. گفتم شايد رنگ اضافه آمده است و مسئول بخش خالقيت به خرج داده و خواسته 
ــيون بخش را عوض كند ولى يك آگهى ترحيم روى ديوار ديدم  دكوراس

كه بر روى آن استادمان چسبيده بود. منظورم 

 حميد افتخارى / راديولوژى90
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ـه بر ماست!
عكسش 

است. اول باورش براى من سخت بود. فكر نميكردم 
ــد. چطور مرد؟ او كه ليسانس داشت. تازه  قلبش اينقدر تنبل و بى جنبه باش

ديپلمش هم نظام قديم بود. مثل اينكه حضرت عزرائيل به او اجازه شيون نداده بود و فقط با مرگ 
از او پذيرايى كرده بود پس از پرس وجو و تحقيق فهميدم دفعه اولش بود كه مرده بود. خسته و دل شكسته به 

سوى دانشكده به راه افتادم. غرق در افكار بودم. چرا با وجود اين قوانين كاركنان به ديوان عدالت ادارى شكايت نميكنند؟؟ 
چرا دانشگاه قوانينى بر خالف قانون اساسى كشور تصويب ميكند؟ اصال يك سوال اساسى تر... آيا ما هم مثل پرستاران و... نظام 

و شوراى صنفى گروههاى پرتوكار براى همكاران راديولوژى داريم؟ اگر نداريم چرا تشكيل نميدهيم و اگر داريم كجاست؟ چرا خبرى از 
فعاليتهاى اين شورا به گوش نميرسد؟؟ چرابر روى وضعيت استخدام و كار كردن پرتو كاران در بيمارستانها و مطب هاى خصوصى نظارت ندارند؟ 

چرا ما به فكر خود نيستيم؟ چرا با وجود حقوق و مزاياى كم باز هم به صورت قراردادى و تبصره اى استخدام ميشويم؟؟؟ چرا ما حزب باد هستيم و همراه با 
وزش باد به اين سو و آن سو ميرويم؟ يادم آمد از آن كالم مشهور كه با خواندن آن احساسى به من دست ميدهد بس زشت و منفور؛ نه به خاطر آن كالم بلكه 

به خاطر اينكه در خودم تجلى ميابد و الحق واالنصاف حقيقت است كه گفته اند از ماست كه بر ماست. روزى دو دوست را ديدم كه اولى به دومى يك تكه چوب 
داد و از او خواست تا آن تكه چوب را بشكند. شخص دوم چوب را شكست. سپس شخص اول يك دسته چوب به دومى داد تا آن را بشكند. شخص دوم پس از كمى 

تالش آن دسته چوب را شكست و با هم خنديدند. آرى آنها فاتحه ضرب المثل را خواندند ولى آن خنده تلخ مرا به حقيقتى بسيار ناگوار رساند. اكنون آن دسته چوب مثل 
دوستانم هستند كه ميشكنند در حالى كه من به آنها قول همكارى ميدهم ولى در عمل آنها را تنها ميگذارم اگر با آنها باشم هرگز آنها نميشكنند. البته يك نتيجه ديگر هم دارد  

كه دست باالى دست بسيار است. به هر حال نتيجه دوم هيچ ربطى به موضوع ما ندارد. من به اين عقيده دارم كه از ماست كه بر ماست و به آينده اى روشن اميد دارم. آينده 
اى روشن كه در آن درد ديگرى درد ما هم باشد و ما با هم متحد باشيم. مگر نه اينكه خداوند قادر و متعال در كتاب خود فرموده است: {... خداوند سرنوشت هيچ قوم (و ملتي) را 

تغيير نمي دهد مگر آنكه آنان آنچه را در خودشان است تغيير دهند... !!!"سوره رعد آيه 11"} و من همچنان اميد دارم چون انسان با اميد زنده است... . .
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ــتان قرار گرفتم و از نزديك با  حاال كه تو محيط بيمارس
ــرايط كاريمون در ارتباطم مسائل زيادى وجود داره كه  ش
ذهنو درگير ميكنه  نه تنها ذهن من بلكه ميدونم دغدغه 

خيلى از دوستا وهمكالسيهامم هست. 
دغدغه اى كه مى خوام در موردش صحبت كنم اينه كه: 
توى بيشتر بيمارستانها چرا اصول محافضتى واسه مريضا 
ــربى يا  ــيدن يك روپوش س ــه؟ يعنى پوش رعايت نميش
گذاشتن يك شيلد اينقد سخته ؟!!  چرا همراه مريضايى 
ــاق بمونند بايد بى خود و بى جهت در  كه مجبورند تو ات
ــعه قرار بگيرن؟ فقط واسه اينكه تنبلى مون  معرض اش

ميشه واسشون يه روپوش سربى بزاريم؟
شايد االن كه كه اين مطلبو خونديد با خودتون بگيد: اولشه 
واستون عادى ميشه اين چيزا!!! خودتونم كه بريد سر كار 
همينطورى رفتار ميكنيد. اما حرف من اينه كه همت كنيم 

و نزاريم اين جور مسائل واسمون عادى بشه. 
خيلى از رفتارهاى غلطى كه تو جامعه جا افتاده محصول 
همين عادى شدنه، خيلى از گناه هايى كه راحت مثل آب 
ــوردن انجام ميديم و ككمون هم نمى گزه، چرا؟ چون  خ

عادى شدن و ديگه به چشم نميان؟
ــول حفاطتى رعايت  ــو كارآموزيامون ميبينم اص وقتى ت
نميشن ناخودآگاه اين سوال به ذهنم مياد چرا؟ پس وجدان 
ــواب مى گردم و  ــه؟تو ذهنم به دنبال ج كارى چى ميش
ــم كه: شايد ديگه تو اين دوره زمونه وجدان  به اين ميرس
ــوان كه به صداى  ــه يا خيلى ها نمى خ آدما جوابگو نباش
وجدانشون گوش بدن (ايشاال منو همكالسيام و همكاراى 
ــن جزو اين  عزيزمونكه تازه ميخوان وارد اين عرصه بش

گروه نباشيم) 
با اينكه وجدان آدم ازهر قانون ودادگاهى عادالنه تره ولى 
شايد واسه بعضيا اين جورى نباشه پس تكليف چيه؟ حاال 
كه بعضى همكاراى محترم راديولوژيست بحث حفاظتو 
ناديده ميگيرن، شايد آگاهى دادن به مردم جلوى خيلى از 

اين بى توجهى ها رو بگيره. 
ــاد تو بخش بدونه كه بايد چه  اينكه وقتى يه مريض مي
ــى خواد همراه  ــه، بدونه اگه م ــى براش رعايت بش اصول
ــه و  ــربى بپوش مريضش تو اتاق بمونه حتما روپوش س

چيزايى از اين قبيل تا بتونه از حق خودش دفاع كنه. 
راسته كه گفتن بدترين دشمن آدمى جهله پس دوستاى 

خوبم بياين از همين امروز، اين آگاهى دادن رو از خانواده 
ها و اطرافيان خودمون از دوستاى خودمون تو رشته هاى 
ديگه شروع كنيم. اونا كه نزديك ترين كساى ما هستن 

چه قدر در اين مورد اگاهى دارن؟
اين جا ديگه كوتاهى از خودمونه!!!

ــروع بشه پس چرا ما شروع  هر كارى بايد از يه جايى ش
كننده نباشيم؟ چرا ما پيشگام نباشيم؟؟هميشه كه نبايد 
ــروع كنند و ما دنباله رو باشيم. ما  منتظر بود تا ديگران ش
كه هرروز كلى حرف مى زنيم حرفايى كه شايد بيشترشون 

ــن، اگه 5دقيقه فقط 5دقيقه واسه  هيچ نفعى نداشته باش
ــى دادن به اطرافيانمون وقت بذاريم به خدا به هيچ  آگاه

جا بر نميخوره. 
ــتم بياين  ــتاى خوب تكنولوژيس حرف آخرم اينكه دوس
ــم، الاقل به خاطر  ــروع كني ــن امروز اين كارو ش از همي
اطرافيانمون كه شايد يه روزى سروكارشون به اين مسايل 

بيفته. 
هيچ كار خوبى بى نتيجه نميمونه فقط در مسير اين كار 
تالش و جديت الزمه و اينكه باور داشته باشيم كه در اين 

روزگار به تالش ها بها ميدهند نه به بهانه ها. 
هدفم از نوشتن اين متن دونستن اطالعات و روش هاى 
جديد به منظور حفاظت در برابر اشعه براى خودمون، بيمار 
و تمام عزيزانيه كه روزى براى گرفتن كليشه اى به اتاق 

ما سر خواهند زد: 
اول از همه جهت اطالع خودمون!

وظيفه تكنولوژيست چيه؟
وظيفه تكنولوژيست تهيه كليشه با حداكثر اطالعات و با 

كمترين ميزان ُدز ممكن براى بيماران. 
ــوارد گوناگون و متعددى جهت كاهش تابش گيرى از  م

بيمار دراختيار تكنولوژيست هست كه اين موارد شامل: 
• انتخاب شرايط: استفاده از KV باال (البته KV نبايد 
آنقدر باال باشه كه كيفيت تصوير را تحت شعاع قرار بده)  
ــرايط KV 90  و mAs 36 در مقايسه  مثًال تابش با ش
ــرايط 76KV و mAs 75 موجب كاهش  با تابش با ش

تالش ها يا بهانه ها؟!

mAs موجب كاهش كه هرروز كلى حرف مى زنيم حرفايى كه شايد بيشترشون  75 5 و 76KV ــرايط Vبا تابش با ش

نويسندگان:
الهام قنبرى / راديولوژى90

سيد ميالد موسوى / راديولوژى90
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ُدز جذبى گنادها در مردان به ميزان 32% و در خانم ها به 

ميزان 32% درصد مى شه. 
• فولى يا اسكرين ها: استفاده از فولى هاى با سرعت 
باال، به عنوان مثال استفاده از فولى با سرعت 400 به جاى 
ــرعت 200 ميزان ُدز جذبى پوست را 20 تا 50  فولى با س

درصد كاهش مى ده. 
ــيت باال موجب  ــتفاده از فيلم هاى با حساس • فيلم: اس
كاهش ُدز جذبى بيمار مى شه؛ ضمن اينكه فولى و فيلم 

بايد با هم تطابق داشته باشند. 
• كاسـت: با انتخاب كاست هائى با رويه فيبر كربنى به 
جاى كاست هايى با رويه آلومينيومى ميزان ُدز تابشى اشعه 

را به ميزان 40% كاهش مى يابه. 
• گريد: انتخاب گريد با نسبت مناسب در ميزان ُدز تابشى 
ــذاره و در مواردى از قبيل راديوگرافى از كودكان و  تاثيرگ

عضوهاى با ضخامت كم نبايد از گريد استفاده شه. 
Airgap باال و به كار بردن تكنيك FFD استفاده از •

ــتفاده از نماى PA جمجمه به جاى  • وضعيت نما: اس
ــى چشم را به ميزان 95% كاهش مى  AP، تابش عدس
دهد. در بيماران اسكوليوز با درخواست مهره هاى پشتى 
و كمرى استفاده از نماى PA به جاى نماى AP تابش 
ــد. در راديوگرافى از  ــتان ها را تا 99% كاهش مى ده پس
ــتنورس  ــتخوان تمپورال نماى اس ــتوئيد اس بخش ماس
(Stenvers) بر نماى ارسلين (Arselin) ارجحيت دارد 

(به علت كاهش دوز جذبى چشم بيمار) . 
• كاهش و محدود كردن اندازه ميدان تابش به سطح مورد 

ــايز ميدان تابش در گرافى از كمر از  نظر: مثاال كاهش س
10×8 سانتيمتر به 6×6 سانتيمتر، موجب كاهش ُدز جذبى 

بيمار به ميزان 50% مى شود. 
ــتى درخواست ها از نظر مشخصات فردى، ناحيه  • درس
مورد نظر، مشخص كردن عضو از نظر چپ و راست بودن 

بايد به دقت بررسى شوند. 
ــه هاى پرتابل  ــرايط تكنيكى روى كليش •يادداشت ش
ــرايط ويژه مى طلبند و  مخصوصاً در گرافى هايى كه ش
ممكن است باعث تكرار كليشه گردند، باعث كاهش ُدز 

بيمار ميشوند. 
• آشنايى تكنولوژيست با تفسير فيلم باعث كيفيت باالى 

تصاوير و حفاظت بيمار در برابر اشعه مى شه. 
و بسيارى از نكات ديگر كه گفتن و خواندنشون تكرارى 

ولى عمل به آن به راحتى كنار گذاشته ميشه مثل: 
• اسـتفاده از حفاظ هـا: حفاظ ها وسايلى هستند كه براى 
حفاظت خودمون، بيمار و همراهان بيمار به كار برده مى شن. 

حفاظ ها عبارتند از: 
ــربى به طور متوسط  1.   روپوش سـربى:  روپوش س
ــتخوان به ميزان 75 تا 80% مى  باعث حفاظت از مغز اس

شه. 
ــانتى متر  2.   حفـاظ  گنادها:  در محدوده كمتر از 5 س
فاصله گنادها از شعاع اوليه اشعه حفاظ گنادها  حتماً  بايد 
ــه مگر اينكه در كيفيت تصوير اختالل ايجاد  استفاده ش

كنه. 
3.   حفاظ تيروئيد:  دومين تابش اشعه به بدن پرتوكاران 
مربوط به ناحيه تيروئيد هست كه در استفاده از حفاظ ها 

90% ُدز جذبى اين ناحيه كاهش مى يابد. 
4.   عينك سربى:  باعث كاهش ُدز جذبى چشم ها به 

ميزان 98% مى شه. 
5.   حفاظ سربى مخصوص صورت،  پاراوان سربى و... از 

لوازم حفاظتى ديگر مى باشند. 

حفاظت در كودكان
ــيت پرتويى  ــودكان به علت همكارى كم و حساس در ك
باالى گنادها، تيموس و تيروئيد، بايد ميزان تكرار در آنها 
حداقل رسانده شود و در راديوگرافى از كودكان بايد موارد 

زير در نظر گرفته شود: 
1- استفاده از وسايل ثابت كننده و توجيه والدين كودك

2- استفاده از حفاظ گنادها (اجبارى مى باشد) 
3- به كار بردن گريد با نسبت پايين درصورت لزوم

4- استفاده از فولى سريع

5- آشنايى با روانشناسى كودك
ــتفاده از  ــدود كردن تابش به يك نما به جاى اس 6- مح

نماهاى مقايسه اى
7- استفاده از KV باال و زمان پايين. 

حفاظت در برابر اشعه 
در فلوروسكوپى و آنژيوگرافى

اين موضوع شامل موارد زير مى باشد: 
1- عدم استفاده از فلوروسكوپى  به منظور سانتر اشعه

ــتفاده از تكنيك اشعة منقطع (فراكشن كردن) به  2- اس
جاى تداوم اشعه

ــتگاه بخصوص زمان  3- اطمينان از صحت كاركرد دس
سنج آن

4- رعايت فاصله مناسب
5- عدم استفاده از گريد در كودكان
6- نصب پرده، حفاظ و آويز سربى

و در پايان اين نوشته
سخنى چند با مسئولين حفاظت پرتويى: 
1- راديوگرافى سينه به عنوان روش معمول در افراد فاقد 
عالئم و براى بررسى جمعيتى و همچنين در بيماران زير 
چهل سال فاقد بيمارى قلبى و ريوى و قبل از عمل جراحى 

بدون عالئم بالينى ريوى بايد ممنوع شود. 
2- راديوگرافى جمجمه براى بيماران تروماى جزئى سر 
ــتگى بايد قدغن شود.  درصورت عدم وجود عالئم شكس
مخصوصاً در بيمارستان هايى كه داراى دستگاه سى تى 

اسكن مى باشند. 
ــه مغاير با  ــه ها گرچ ــت گذارى نكردن كليش 3- عالم
ــت اما نبايد باعث تابش  عملكرد حرفه اى پرتوكاران اس

گيرى مجدد بيمار شود. 
4- داشتن يك دستورالعمل يا پروتكل براى انجام آزمون 
ــوص در آزمون هاى  ــت ها بخص ها از طرف راديولوژيس
تخصصى مانند IVP، UGI، BE و... براى تمام  مراكز 
از ميزان تشعشع هاى غير ضرورى بيماران به ميزان زيادى 

مى كاهد. 
ــن راديوگرافي در محيط يونيزان حتماً از فيلم  5- در حي

بچ استفاده شود. 
ــعه از فصل  ــق ماده 9 قانون حفاظت در برابر اش 6- طب
دوم كليه افرادي كه به كار با اشعه گمارده مي شوند بايد 
تحت معاينات و آزمايش هاي پزشكي بصورت دوره اي 
قرارگرفته و مدارك الزم (نتيجه آزمايشات) را به مسئول 
فيزيك بهداشت تحويل نمايند تا در صورت درخواست در 

ــازمان انرژي اتمي ايران) گذاشته  اختيار واحد قانوني (س
شود. 

دوستان عزيز مطالبى كه به آن پرداخته شد صرفا جهت 
يادآورى از سوى من يا خواندن از جانب شما نبود!وجدان 
خود را گواه و شاهد عملكرد خودتان قرار دهيد. فرض كنيد 
ــاده اى كه انجام مى دهيد بيمار يكى از  در هر گرافى س
اعضاى خانواده ى خودتان است. آيا آنوقت عدم استفاده از 

اصول حفاظتى كارى عادى به نظر مى رسيد؟
قضاوت به عهده ى خودتان!!!

منابع
1- حفاظت پرتوى در مراكز پزشكى - ترجمه دكتر بحرينى طوسى

ــى  ــتفاده ازروش هاى پرتوشناس ــورد ضرورت اس ــى در م  2- تذكرات
 (1983- (WHOگروه علمى سازمان بهداشت) تشخيصى
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ماده ى 1: هدف
ــن  اين ايين نامه به منظور حس
ــعه  اجراى قانون حفاظت دربرابر اش

مصوب1368 تنظيم و تدوين گرديد. 
ماده ى 2: تعاريف

1-قانون در اين ايين نامه به قانون حفاظت در برابر اشعه 
اطالق مى گردد. 

2-پرتوهاى يون ساز از نظر حفاطت در براب اشعه به پرتو 
هايى مثل ايكس، گاما، بتا، نوترون، الفا و ذرات اتمى ديگر 
اطالق مى گردد كه قادر به يون سازى در ماده مى باشند. 
3-پرتو هاى غير يون ساز از نظر حفاظت در برابر اشعه 
مثل ماورا بنفش، مادون قرمز، ماكروويو، اموج راديويى 
ــازى در  و نظاير آن اطالق مى گردد كه قادر به يون س

ماده نمى باشند. 
4-پروانه ى اشتغال يك سند رسمى است كه توسط 
واحد قانونى بر اساس مندرجات فصل دوم قانون، 
در رابطه با مفاد ماده ى (3) آن و در صورت رعايت 
ــتاندارد ها،  كليه مقررات قانون و ايين نامه و اس
ضوابط و دستورالعمل هاى حفاظت در برابر اشعه 
غير از مواردى كه به موجب استانداردهاى پايه 
ــت، براى مدت سه سال صادر  مستثنى شده اس

مى گردد. 
5-دارنده ى پروانه ى اشتغال يك شخص است كه پروانه 
ــاس مفاد فصل دوم قانون جهت  ــد قانونيبر اس را از واح

اقدامات الزم مندرج در آن دريافت مى دارد. 
ــخص اعم از حقيقى يا حقوقى يا  ــخص به هر ش 6-ش
نماينده ى رسمى و يا قائم مقام هر يك از آن ها اطالق 

مى گردد. 
ــالق مى گردد كه به  ــخص حقيقى اط 7-پرتو كار به ش
حسب وظيفه با منابع مولد اشعه بطور مستمر و فيزيكى در 
ارتباط باشد كه شامل پرتوكاران گروه الف و ب مى شود. 

ــخص حقيقى اطالق مى  الف-پرتوكار گروه الف- به ش
گردد كه در شرايطى كار كند كه (دز) ساليانه آن مى تواند 

از 3% حد دز معادل ساالنه تجاوز مى نمايد. 
ب-پرتوكار گروه ب-به شخص حقيقى اطالق مى گردد 
كه در شرايطى كار مى كند كه معموالً  دز دريافتى ساالنه 

وى از 3% حد دز معادل ساالنه تجاوز نمى نمايد. 
ماده 3-انجام هرگونه فعاليت در ارتباط با موارد مندرج در 
بندهاى 1و2و3و4 ماده (3) قانون كه در استانداردهاى پايه 
بعنوانموارد مستثنى شدهتعيين شده، نياز به اخذ پروانه ى 

اشتغال ندارد. 
ــت بايد داراى حداقل  ــئول فيزيك بهداش ماده4-مس
مدرك ديپلم در يكى از رشته هاى علمى و فنى با سابقه 
كار موثر دز براب حفاظت در برابر اشعه و گذراندن دوره ى 
ــخيص واحد قانونى بوده و از  ــى تخصصى با تش آموزش

سالمت جسمى و روحى كامل برخوردار باشد. 
تبصره- در امور ويژه كار با اشعه مثل پرتو درمانى، پزشكى 
ــته اى و  ــته اى، مراكز بزرگ راديولوژى، مراكز هس هس
دانشگاه ها، حداقل تحصيالت مسئول فيزيك بهداشت 
ــته اى علمى و فنى در رابطه با  ــى  در رش درجه كارشناس

پرتو ها خواهد بود. 
ماده 5-شخص مسئول الزم است در رشته ى مربوط به 
حوزه پروانه مورد درخواست حداقل تحصيالت كارشناسى 
در يكى از رشته اى علمى و فنى در رابطه با پرتو بوده و از 

سالمت جسمى و روحى كامل برخوردار باشد. 
ــرايط ويژه و در امور غير پزشكى و كمبود  تبصره1-در ش
متخصص در رشته ى مربوطه، دارندگان مدرك تحصيلى 
ــال سابقه كار در يكى از  حداقل ديپلم با حداقل شش س
ــت در آزمون مربوطه با  ــته اى علمى و فنى و موفقي رش
تشخيص واحد قانونى مى توانند به عنوان شخص مسئول 

انجام وظيفه كنند. 
ــكى شخص  ــخيص و درمان پزش تبصره2-در امور تش
ــئول الزمست داراى درجه دكترا و تخصص در رابطه  مس

با پرتوها باشد. 
ماده6-جهت صدور پروانه اشتغال بايد اقدامات زير بر 
حسب مورد توسط متقاضى دارنده پروانه كسب انجام شده 
ــبت به مفاد  و مدارك الزم حداقل دو ماه قبل از اقدام نس

ماده (3) قانون به واحد قانونى ارائه گردد. 
ــاده 5 فصل دوم قانون، معرفى يك نفر به  الف- طبق م
عنوان شخص مسئول فيزيك بهداشت با سطح تحصيلى 
و تخصصى مذكور در موارد (4) و (5) اين آئين نامه با ارائه 

مدرك تحصيلى و تخصصى و سوابق كار با اشعه. 
ــعه كه  ب-ارائه اطالعات جامع طرح در رابطه با كار با اش
پروانه جهت آن درخواست شده است با توجيه و توصيف 
ضرورت انجام طرح و مزاياى آن براى جامعه در مقايسه با 
ساير روشهاى موجود بطوريكه پرتوگيرى كاركنان و مردم 

جامعه به هر چه كمتر مواجه شدن كاهش يابد. 
ــه هاى  ــامل نقش ــهاى علمى و فنى ش ــه گزارش ج-ارائ
ــاختمانى، تاسيسات، سيستم دفع فاضالب و پسماند و  س

آيين نامه
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غيره بر حسب لزوم. 

ــتگاه ها و  ــايل، دس ــخصات فنى كامل وس د-ارائه مش
تاسيساتى كه جهت كار با اشعه مورد استفاده قرار ميگيرد 

(با الصاق نقشه ها، كاتالوگ، محاسبات و غيره) 
ه-ارائه فهرست كاملى از وسايل و تجهيزات ايمنى حفاظتى 

مورد استفاده در طرح. 
و-در صورتى كه طرح مورد نظر امكان پرتو زدايى محيط 
را دارد ارئه گزارش محيطى و طرح جامع تجهيزات مورد 
نياز جهت جلوگيرى از آلودگى محيط و سيستمهاى اندازه 

گيرى مربوط. 
ز-ارائه دستورالعمل اورژانس به منظور مقابله با سوانح در 

شرايط اضطرارى. 
ح-ارائه مدارك تحصيلى و تجربى و بازآموزى  و آموزش 

پرتو كاران و كاركنان مربوطه. 
ط-ارائه موافقت اصولى وزارتخانه ها، سازمان و يا هر ارگان 

ذيربط. 
ــت صدور پروانه هيچگونه تعهدى براى  تبصره-درخواس
واحد قانونى جهت صدور پروانه در صورتى كه درخواست 

كننده داراى شرايط الزم و كافى نباشد ايجاد نمى نمايد. 
ماده7-دارنده پروانه اشتغال مكلف است دو ماه قبل از 

انقضاى مدت اعتبار پروانه خود درخواست تمديد نمايد. 
ماده8-وقتى مطابق مقررات اين آيين نامه درخواست 
تمديد پروانه ميگردد، پروانه فعلى، در صورتى كه قبال مفاد 
ــده باشد،  ماده7 قانون به حالت تعليق در نيامده يا لغو نش
ــدور پروانه جديد و يا لغو آن اعتبار  ــا زمان تمديد و يا ص ت

خواهد داشت. 
ــعه با فعاليت محدود  ماده9- در موارد خاص كار با اش
ــاس  (از نظر تعداد منابع، انرژى، پرتودهى و كاربرد) براس
ــى و در صورتيكه واحد قانونى  ــتانداردهاى واحد قانون اس
تشخيص دهد كه قوانين، مقررات، استانداردها و ضوابط 
و دستورالعملهاى حفاظت در برابر اشعه ميتواند به خوبى 
ــك يا دو نفر  ــخص انجام پذيرد، ي ــط يك يا دو ش توس
ــخص حقيقى واجد شرايط ميتوانند مسئوليت شخص  ش
حقيقى دارنده پروانه، شخص مسئول و مسئوليت فيزيك 

بهداشت را بعهده بگيرند. 
ماده10- بطور كلى اخذ پروانه شامل ارسال درخواست 
ــى  ــت، بررس ــورد نياز، ثبت درخواس ــى با مدارك م كتب
درخواست، بازرسى، مجوز اوليه و مجوز بهره بردارى است. 
گذراندن اين مراحل با عنايت به پيچيدگى كار با اشعه از 

ضروريات علمى و فنى است. 
ــعه بطور محدود و يا براى  ماده11- در موارد كار با اش
ــا در موارد خاص و  ــال تجاوز نكند و ي مدتى كه از يكس
بر حسب ضرورت با تشخيص واحد قانونى، بجاى پروانه 
ميتواند مجوز مدت دار با شرايط مندرج در آن صادر گردد. 
ــئول مكلف است به پيامدهاى  ماده12- شخص مس
ناشى از عدم رعايت ماد قانون و اين آيين نامه آگاه بوده وو 

مسئوليتهاى مربوط را بپذيرد. 
ماده13- مسئول فيزيك بهداشت مكلف است وظايف 
حفاظت در برابر اشعه فعاليت محدود پروانه را بعهده داشته 

و مسئوليت هاى مربوطه را آگاهانه بپذيرد. 
ــئول و  ــخص مس ــتغال، ش ماده14- دارنده پروانه اش
ــتورالعملها و توصيه هاى مسئول  پرتوكاران مكلفند دس

فيزيك بهداشت را بر اساس قوانين، آيين نامه ها، استانداردها 
و توصيه هاى واحد قانونى پذيرفته و به اجرا درآورند ونيازهاى 
ــخاص حوزه پروانه را در اختيار وى قرار  مربوط به حفاظت اش

دهند. 
مـاده 15-طبق ماده (9) قانون، دارنده پروانه اشتغال مكلف 
ــت كليه افرادى را كه با كار با اشعه گمارده مى شوند، قبل  اس
ــتخدام يا در  ــتخدام به صورت دوره اى در طول اس و بعد از اس
شرايط اضطرارى، تحت معاينه ها و آزمايشات پزشكى الزم و با 
آزمايش هاى تخصصى قرار داده و مدارك مربوطه را در اختيار 

واحد قانونى قرار دهد. 
ــها و معاينه هاى پزشكى اوليه نبايد زودتر از  تبصره1- آزمايش

يكماه قبل از شروع كار اب اشعه انجام شده باشد. 
ــش پروانه  ــخص پرتوكار تحت پوش ــره2- جهت هر ش تبص
الزمست يك پرونده شخصى كه حاوى كليه اطالعات فردى از 
جمله سوابق پرتوگيرى و نتايج آزمايشها و معاينه هاى پزشكى 

باشد تشكيل گردد. 
ــها  و  ــاس آزمايش تبصره3- در صورتى كه در هر مرحله بر اس
ــد كه ادامه كار با اشعه  ــكى تشخيص داده ش معاينه هاى پزش
براى شخص زيان آور است الزم است توسط شخص مسئول 
ــت از ادامه كار وى با اشعه جلوگيرى  و مسئول فيزيك بهداش

گردد. 
ــت حداكثرهر 6 ماه   ــره 4-از پرتوكاران گروه الف الزم اس تبص
يكبار و از پرتوكاران گروه ب حداكثر هر سال يكبار و از هر دو 
ــرايط اضطرارى آزمايش و معاينه كامل پزشكى بر  گروه در ش

حسب تشخيص و توصيه واحد قانونى به عمل آيد. 
ــها و معاينه هاى پزشكى الزمست بر اساس  تبصره5- آزمايش

دستورالعمل واحد قانونى بعمل آيد. 
تبصره6- در صورتى كه يك پرتوكار محل كار خود را تغيير دهد 
الزم است سوابق كار با اشعه، پزشكى و پرتوگيرى وى عينا به 

محل كار جديد منتقل شود. 
ــتغال مكلف است در صورت بروز  ماده16- دارنده پروانه اش
سانحه يا پرتوگيرى مشكوك كه هر شخص حقيقى ناشى از كار 
با اشعه حوزه پروانه خود را مورد آزمايشها و معاينه هاى پزشكى 
ــكى الزم را تا حصول اطمينان از  قرار داده و مراقبت هاى پزش

سالمت وى ادامه دهد. 
ــكى قبل  ــها و معاينه هاى پزش ــره- كليه هزينه آزمايش تبص
ــرايط اضطرارى بعهده دارنده پروانه  ــتخدام، دوره اى و ش از اس

اشتغال است. 
ماده17- اشخاص بين شانزده تا هجده سال سن مشغول در 
دوره هاى آموزشى و پژوهشى ميتوانند فقط در گروه كارى (ب) 
ــروط بر اينكه قوانين و مقررات و استانداردهاى حفاظت در  مش
برابر اشعه را رعايت نمايند با كسب مجوز از واحد قانونى از مفاد 

بند (1) ماده (10) فصل دوم قانون مستثنى گردند. 
ــده ار طرف واحد قانونى تا  مـاده 18-بهاى خدمات ارائه ش
ــال تعرفه ى جديد طبق تعرفه مصوب 67/03/18 هيئت  ارس

وزيران دريافت مى گردد. 
ــد (3) ماده (20) مقررات ويژه  ماده19- به منظور اجراى بن

قانون، موارد زير الزم االجراست: 
ــاب در بند (3) ماده  (20)  خدمت و افزايش خدمت قابل احتس

قانون حداكثر سى سال خواهد بود. 
تشخيص نهايى سوابق كار با اشعه و احتساب افزايش خدمت به 

تاييد واحد قانونى ميباشد. 
ــته و  ــخصى بر طبق مقررات اين آيين نامه بازنشس هرگاه ش

ــود كه براساس تقلب و مدرك سازى به اين  بعد معلوم ش
استحقاق رسيده است از امتياز بند (3) ماده (20) كال محروم 
و مكلف به پرداخت كليه وجوهى است كه به وى پرداخت 

شده و خسارات ناشى از آن از وى اخذ خواهد شد. 
ــاب سوابق كار با اشعه جهت بازخريد،  ماده20- احتس
بازنشستگى، از كار افتادگى و تعيين حقوق وظيفه به شرح 

زير ميباشد: 
ــال خدمت  الف- كاركنان با پرتو گروه الف به ازاى هر س

يكسال افزايش خدمت مورد قبول تا حداكثر ده سال. 
ب- كاركنان با پرتو گروه ب به ازاى هر سال خدمت شش 

ماه افزايش خدمت مورد قبول تا حداكثر پنج سال. 
ــل از تصويب قانون با  ــره1- در مورد افرادى كه قب تبص
تشخيص واحد قانونى به طور مستمر بكار با اشعه اشتغال 

داشته اند فقط بند (3) ماده (20) قانون الزم االجراست. 
ماده21-هر شخصى كه بر اساس مفاد مقررات قانون و 
اين آيين نامه بازنشت مى گردد، مجاز به اشتغال مجدد به 

كار با اشعه نخواهد بود. 
ماده22- به منظور اجرا مفاد مندرج در ماده (20) قانون 
(به استثناى بند3) ، به افرادى كه به طور مستمربه كار با 
اشعه اشتغال دارند بر حسب مورد مزاياى زير تعلق ميگيرد 
ــخ 1368/01/20) الزم  ــون (تاري ــخ تصويب قان و از تاري

االجراست. 
ــزان حداكثر %100  ــوكاران گروه (الف) تا مي الف) به پرت
مزاياى مندرج در بندهاى 1 و 2 و 4 ماده 20 قانون طبق 

شرايط زير: 
بر حسب تجربه و تبحر در كار با اشعه تا %20

بر حسب داشتن گرايش هسته اى در دوران تحصيل و يا 
گذراندن دروس فيزيك بهداشت و فيزيك پزشكى يا دوره 

هاى تخصصى حفاظت در برابر اشعه تا %20
بر حسب به كار بردن وسايل حفاظت در برابر اشعه فردى 

و وسايل حفاظتى مورد نياز تا %10
بر حسب شرايط كار حداكثر تا 50% بايد توسط دارندگان 

پروانه اشتغال اعمال و پرداخت گردد. 
ب) به پرتوكاران گروه (ب) تا ميزان حداكثر 60% مزاياى 
ــرايط  مندرج در بندهاى 1 و 2 و 4 ماده 20 قانون طبق ش

زير: 
بر حسب تجربه و تبحر در كار با اشعه تا %15

بر حسب داشتن گرايش هسته اى در دوران تحصيل و يا 
گذراندن دروس فيزيك بهداشت و فيزيك پزشكى يا دوره 

هاى تخصصى حفاظت در برابر اشعه تا %10
بر حسب به كار بردن وسايل حفاظت فردى در برابر اشعه 

تا %10
بر حسب شرايط كار حداكثر تا 25% بايد توسط دارندگان 

پروانه اشتغال اعمال و پرداخت گردد. 
تبصره- مزايا فوق الذكر در صورت تغيير شرايط اين آيين 

نامه و يا شرايط كارى شخص الزم التغيير است. 
ماده23- با توجه به تغييرات سريع در دانش حفاظت در 
برابر اشعه، مقررات اين آيين نامه ميتواند هر دو سال يكبار و 
بر حسب ضرورت و اضطرار طبق تشخيص واحد قانونى و 
پس از تصويب دولت مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت.  

معاون اول رييس جمهور – حسن حبيبى
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ماده 3-"انجام هرگونه فعاليت در ارتباط با موارد 
مندرج در بندهاى 1و2و3و4 ماده (3) قانون كه در 
استانداردهاى پايه بعنوان موارد مستثنى شده تعيين 
شده، نياز به اخذ پروانه ى اشتغال ندارد. " منظور از 

مواد مستثني شده چيست؟
الف) گرفتن گرافي پرتابل توسط بقال سركوچه

ب) گرفتن گرافي chest وظهور كليشه ها توسط 
خدماتي ها

ج) راه اندازي مركز CT توسط پزشك متخصص 
و بدون كارشناس راديولوژى

ــكان  ــي هاي پزش ــط منش د) گرفتن گرافي توس
متخصص (منشي حتما بايد ديپلم ناقص باشد يا 

پايين تر) 

ماده4-مسئول فيزيك بهداشت بايد داراى... ... . . 
در يكى از رشته هاى علمى و فنى... ... ... بوده و از 

سالمت جسمى و روحى كامل برخوردار باشد. 
الف) حداقل مدرك ديپلم- با سابقه كار موثر 

ب) حداكثر سيكل- با سابقه كار خيلي موثر (مثال 
شاگرد شوفر اتوبوس) 

ج) حداقل دكترا-با سابقه كار در خانه مثل آشپزي 
و رخت شستن

د) طرف بايد آدم باشه، مدرك نداشت كه نداشت، 
مهم نيست. 

ماده 5-"شخص مسئول الزم است در رشته ى 
ــت حداقل  ــوزه پروانه مورد درخواس ــوط به ح مرب
تحصيالت كارشناسى در يكى از رشته اى علمى 
ــمى  ــالمت جس و فنى در رابطه با پرتوبوده و از س
ــد. " جمله باال به چه  و روحى كامل برخوردار باش

معناست؟
الف) به كارشناسان راديولوژي حتما بايد جواز كسب 

واسه مطب بدن
ــته پرتاب وزنه جواز كسب  ب) به ورزشكاران رش
ــي دن چون اونا هم وزنه ها رو پرتو ميكنن و به  م

پرتو ربط دارن

ج) ما كه خيلي سرمون شلوغه خيلي سركار ميريم 
ــود  ــه يكي ديگه. ما كه حس ــت نداريم بدن ب وق

نيستيم
 I know every thing. This law is (د

 a lie

ــرايط ويژه و در امور غير  مـاده5) تبصره1-در ش
ــكى و كمبود متخصص در رشته ى مربوطه،  پزش
ــى……. . در يكى از  ــدگان مدرك تحصيل دارن
ــته هاى... ... . . و موفقيت در آزمون مربوطه با  رش
تشخيص واحد قانونى مى توانند به عنوان شخص 

مسئول انجام وظيفه كنند
الف) كارشناسي-علمي وفني
ب) ديپلم-خدماتي و نظافت

ج) سيكل-آشپزي و رخت شويي (منظورم منشي 
مطب متخصص هاى راديولوژى نيست هاااااا!!!) 

ــه ما كه ازهمون ترم يك كار ميدن-بذار بقيه  د) ب
هم كار كنن. آخه گناه دارن ديگه... 

ــره4- از پرتوكاران گروه الف الزم  ماده15-تبص
ــت... ... .  يكبار و از پرتوكاران گروه ب... ... ... .  اس
يكبار و از هر دو گروه در شرايط اضطرارى آزمايش 
و معاينه كامل پزشكى بر حسب تشخيص و توصيه 

واحد قانونى به عمل آيد. 
الف) حداكثر هر شش ماه- حداكثر هر  يك سال

ب) حداكثر هر  يك روز- حداكثر هر يك ماه
ــال-حداكثر تا يك روز قبل از  ج) حداقل 2000 س

برپايي قيامت
د) ما كه نديديم كسى ما رو ملزم به معاينات دوره 

اى بكنه. حتما مربوط به يه گروه ديگه اس. 

ماده 18- "بهاى خدمات ارائه شده ار طرف واحد 
قانونى تا ارسال تعرفه ى جديد طبق تعرفه مصوب 
ــى گردد.  ــران دريافت م ــت وزي 67/03/18 هيئ

"نظرتان در مورد اين جمله چيست؟
الف) ما هنوز داريم طبق تعرفه سال 67 حقوق!!!!!!! 

ميگيريم؟؟؟؟
ب) با كبوتر فرستادن حتما تو راه كبوتره رو شكار 

كردن. 
ج) با چاپار فرستادن هنوز نرسيده. 

د) هر چيزيش قديميش بهتره حتي قانون. 

ماده21-هر شخصى كه بر اساس مفاد مقررات 
ــن نامه... ... . مى گردد، مجاز به...  قانون و اين آيي

... . . نخواهد بود. 
الف) بازنشسته-اشتغال مجدد به كار با اشعه

ب) باز ايستاده-گرفتن عكس با دوربين هندي كم
 Barium Swallow – Lateral ج) 

decubitus
د) Trans Thorasic-خوردن هندوانه در حين 

گرفتن عكس6×4براي پاسپورت

ماده24-با توجه به تغييرات ايجاد شده در دانش 
ــعه، مقررات اين آيين نامه مى  حفاظت در برابر اش
ــب…… طبق  ــر…. . يكبار و برحس ــد ه توانن
تشخيص واحد قانونى و پس از تصويب دولت مورد 

تجديد نظر قرار خواهد گرفت.  
الف) 2سال- ضرورت و اضطرار
ب) 17سال-بيكاري و عالفي 

ج) 500سال-خجالت و رودربايستي
د) لزومي نداره قانون عوض شه ما خيلي دورانديشانه 

قانون گذاري ميكنيم

 ، ني] شد ن[ شد ، [ جه مو ] جه ا مو ، [ ز د ] ر د "
بالصاق[باالصاق]، اوژانس[اورژانس]، بود[بوده] " به 

نظر شما دليل غلط اماليي ها چيست؟
الف) خواستن ضريب هوشي ما رو تست كنن. 

ــال86 به نام اصالحيه تصحيح  ــتن س ب) گذاش
كنن. 

ج) هاال 2طا قلق اماليي دارح ديگح طوحم خيلي 
ثخط نگير. 

د) من ديگه حرفى ندارم (با لهجه فاميل دور!!!) .

آيين نامه اجرايى 
قانون حفاظت در برابر اشعه

(مصوب 1369/2/2) هيأت وزيران و اصالحيه هيأت وزيران به تاريخ 1386/7/15 
نويسندگان:

حميد افتخارى / راديولوژى90
سعيد ظريف قاسميان / راديولوژى91
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ــتانداردترين  ــك نكنيد. اين آخرين و اس ــت ش به اين تس
ــت كه اين روزها در اروپا بين  تست شخصيت شناسى اس
ــخهايش هم اصًال كار  ــان در جريان است. پاس روانشناس
ــوارى نيست. كافى است كمى به خودتان رجوع كنيد.  دش
يك كاغذ و قلم هم كنار دستتان باشد و جوابى را كه انتخاب 
مى كنيد يادداشت كنيد كه بتوانيد امتيازهايى كه گرفته ايد 

جمع بزنيد. حاضريد؟ پس شروع كنيد: 

1. چه موقع از روز بهترين و آرام ترين احسـاس را 
داريد؟

الف) صبح 
ب) عصر و غروب

ج) شب
2. معموالً چگونه راه مى رويد؟

الف) نسبتاً سريع، با قدم هاى بلند، 
ب) نسبتاً سريع، با قدمهاى كوتاه ولى تند و پشت سر هم

ج) آهسته تر، با سرى صاف روبرو، 
د) آهسته و سربه زير 

ه) خيلى آهسته
3. وقتى با ديگران صحبت مى كنيد؛ 

الف) مى ايستيد و دست به سينه حرف مى زنيد، 
ب) دستها را در هم قالب مى كنيد، 

ج) يك يا هر دو دست را در پهلو مى گذاريد، 
د) دست به شخصى كه با او صحبت مى كنيد، مى زنيد 

ه) با گوش خود بازى مى كنيد، به چانه تان دست مى زنيد 
يا موهايتان را صاف مىكنيد

4. وقتى آرام هستيد، چگونه مى نشينيد؟
الف) زانوها خم و پاها تقريباً كنار هم، 

ب) چهارزانو، 
ج) پاى صاف و دراز به بيرون، 

د) يك پا زير ديگرى خم
5. وقتى چيزى واقعاً براى شـما جالب است، چگونه 

واكنش نشان مى دهيد؟
الف) خنده اى بلند كه نشان دهد چقدر موضوع جالب بوده

ب) خنده، اما نه بلند
ج) با پوزخند كوچك

د) لبخند بزرگ
ه) لبخند كوچك

6. وقتى وارد يك ميهمانى يا جمع مى شويد؛ 
ــالم و حركتى كه همه متوجه شما  الف) با صداى بلند س

شوند، وارد مى شويد
ب) با صداى آرامتر سالم مى كنيد و سريع به دنبال شخصى 

كه مى شناسيد، مى گرديد
ج) در حد امكان آرام وارد مى شويد، سعى مى كنيد به نظر 

سايرين نياييد

7. سخت مشغول كارى هستيد، بر آن تمركز داريد، 
اما ناگهان دليلى يا شخصى آن را قطع مى كند؛ 

الف) از وقفه ايجاد شده راضى هستيد و از آن استقبال مى 
كنيد

ب) به سختى ناراحت مى شويد
ج) حالتى بينابين اين 2 حالت ايجاد مى شود

8. كداميك از مجموعه رنگ هاى زير را بيشتر دوست 
داريد؟

الف) قرمز يا نارنجى
ب) سياه

ج) زرد يا آبى كمرنگ
د) سبز

ه) آبى تيره يا ارغوانى
و) سفيد

ز) قهوه اى، خاكسترى، بنفش
9. وقتى در رختخواب هسـتيد (در شـب) در آخرين 
لحظات پيش از خواب، در چه حالتى دراز مى كشيد؟

الف) به پشت
ب) روى شكم (دمر) 

ج) به پهلو و كمى خم و دايره اى
د) سر بر روى يك دست
ه) سر زير پتو يا مالفه

10. آيا شما غالباً خواب مى بينيد كه: 
الف) از جايى مى افتيد. 

ب) مشغول جنگ و دعوا هستيد. 
ج) به دنبال كسى يا چيزى هستيد. 

د) پرواز مى كنيد يا در آب غوطه وريد. 
ه) اصًال خواب نمى بينيد. 

و) معموًال خواب هاى خوش مى بينيد

امتيازات
سؤال اول: الف (2 امتياز) ، ب (4 امتياز) ، ج (6 امتياز) 

سؤال دوم: الف (6امتياز) ، ب (4 امتياز) ، ج (7 امتياز) ، د (2 
امتياز) ، ه (1 امتياز) 

ــؤال سوم: الف (4 امتياز) ، ب (2 امتياز) ، ج (5 امتياز) ، د  س
(7 امتياز) ، ه (6 امتياز) 

ــؤال چهارم: الف (4 امتياز) ، ب (6 امتياز) ، ج (2 امتياز)  س
، د (1 امتياز) 

سؤال پنجم: الف (6 امتياز) ، ب (4 امتياز) ، ج (3 امتياز) ، د 
(5 امتياز) ، ه (2 ا متياز) 

سؤال ششم: الف (6 امتياز) ، ب (4 امتياز) ، ج (2 امتياز) 
سؤال هفتم: الف (6 امتياز) ، ب (2 امتياز) ، ج (4 امتياز) 

سؤال هشتم: الف (6 امتياز) ، ب (7 امتياز) ، ج (5امتياز) ، د 
(4 امتياز) ، ه (3 امتياز) و (2 امتياز) ، ز (1 امتياز) 

سؤال نهم: الف (7 امتياز) ، ب (6 امتياز) ، ج (4 امتياز) ، د (2 

امتياز) ، ه (1 امتياز) 
سؤال دهم: الف (4 امتياز) ، ب (2 امتياز) ، ج (3 امتياز) ، د (5 

امتياز) ، ه (6 امتياز) ، و (1 امتياز) 
ــت آمده را با  ــب، امتيازهايتان را جمع زديد. عدد به دس خ
جدول مقابل مقايسه كنيد و شخصيت خودتان را بشناسيد. 

نتيجه گيرى
* اگر امتياز شما باالى 60 است

ــديداً مراقب و هوشيار  ــما ش ديگران در ارتباط و رفتار با ش
هستند آنها شما را مغرور، خودمحور و بى نهايت سلطه جو 
ــما را تحسين مى كنند و به ظاهر مى  مى دانند، گرچه ش
گويند«كاش من جاى تو بودم!!» اما معموًال به شما اعتماد 
ندارند و نسبت به ايجاد رابطه اى عميق و دوستانه بى ميل 

و فرارى هستند. 
* اگر از 51 تا 60 امتياز داريد

ــما را تحريك پذير مى دانند، بدون فكر  بدانيد دوستان ش
عمل مى كنيدو سريع از موضوعات ناخوشايند برآشفته مى 
شويد، عالقه مند به رهبرى جمع و تصميم گيريهاى سريع 
داريد (هرچند اغلب درست از كار درنمى آيند!) ديگران شما 
ــور و اهل مخاطره مى دانند. كسى كه همه چيز را  را جس
تجربه و امتحان مى كند، از ماجراجويى لذت مى برد و در 

مجموع به دليل ايجاد شرايط و بستر
هيجانات توسط شما، از همراهى تان لذت مى برند. 
* اگر از 41 تا 50 امتياز به دست آورديد

ــاط، سرزنده،  ــما را بانش ــيد، ديگران ش به خود اميدوار باش
ــرگرم كننده و جالب و جذاب مى بينند. شما دائماً مركز  س
توجه جمع هستيد و از تعادل رفتارى خوبى بهره مند هستيد. 
فردى مهربان، مالحظه كار و فهميده به نظر مى رسيد. قادر 
ــتيد به موقع باعث شادى و خوشى دوستانتان شويد و  هس
اسباب هلهله و خنده آنها را فراهم كنيد و در همان شرايط و 

در صورت لزوم بهترين كمك بر اعضاى گروه هستيد. 
* اگر 31 تا 40 امتياز نصيب شما شد

بدانيد در نظر سايرين معقول، هوشيار، دقيق، مالحظه كار و 
اهل عمل هستيد. همه مى دانند شما باهوش و با استعداد 
هستيد اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستيد. به سرعت 
و سادگى با ديگران باب دوستى را باز نمى كنيد. اما اگر با 
كسى دوست شويد صادق، باوفا و وظيفه شناس هستيد. اما 
انتظار بازگشت اين صداقت و صميميت از طرف دوستانتان 
را داريد گرچه سخت دوست مى شويد اما سخت تر دوستى 

ها را رها مى كنيد. 
* از 21 تا 30 امتياز

در نظر سايرين فردى زحمت كش هستيد اما متأسفانه گاهى 
اوقات ايرادگير هستيد. شما بسيار بسيار محتاط و بى نهايت 
ــى كه در كمال  ــيد. زحمتكش مالحظه كار به نظر مى رس
آرامش و با صرف زمان زياد در جمع بار ديگران را بردوش 
مى كشد و بدون فكر و براساس تحريك لحظه اى و آنى 
ــما هميشه تمام  هرگز نظر نمى دهد. ديگران مى دانند ش

جوانب كارها را مى سنجيد و سپس تصميم مى گيريد. 
* و اگر كمتر از 21 امتياز داشتيد

ديگران شما را خجالتى، عصبى و آدمى شكاك و دودل مى 
دانند شخصى كه هميشه سايرين به عوض او فكر مى كنند، 
برايش تصميم مى گيرند و از او مراقبت مى كنند. كسى كه 

اصًال تمايل به درگيرشدن در كارهاى بزرگ را ندارد .
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درسي از اديسون

اديسون در سنين پيري پس از كشف المپ، يكي 
ــت و درآمد  ــمار مي رف از ثروتمندان آمريكا به ش
ــارش را تمام و كمال در آزمايشگاه مجهزش  سرش

كه ساختمان بزرگي بود هزينه مي كرد... 
اين آزمايشگاه، بزرگترين عشق پيرمرد بود. هرروز 
ــكل مي گرفت تا آماده ي  اختراعي جديد در آن ش

بهينه سازي و ورود به بازار شود. 
در همين ايام بود كه نيمه هاي شب از اداره ي آتش 
نشاني به پسر اديسون اطالع دادند، آزمايشگاه پدرش 
در آتش مي سوزد و در واقع كاري از دست كسي بر 
نمي آيد وتمام تالش ماموران فقط براي جلوگيري 

از گسترش آتش به ساير ساختمان هاست!
آن ها تقاضا داشتند كه موضوع به نحو قابل قبولي 

به اطالع پيرمرد برسد... 
پسر باخود انديشيد كه احتماال پيرمرد با شنيدن اين 
خبر سكته مي كند. لذا از بيدار كردن او منصرف شد 
و خودش را به محل حادثه رساند و با كمال تعجب 
ديد كه پدرش در مقابل ساختمان آزمايشگاه روي 
ــته است و سوختن حاصل تمام  يك صندلي نشس

عمرش را نظاره مي كند. 
ــر تصميم گرفت جلو نرود و پدر را آزار ندهد. او  پس
ــيد كه پدرش در بدترين شرايط عمرش  مي انديش

به سر مي برد. 
ناگهان اديسون سرش را برگرداند و پسرش را ديد. 
ــادي گفت: «پسر تو  ــار از ش با صداي بلند و سرش
اينجايي؟مي بيني چقدر زيباست؟رنگ آميزي شعله 
ــت!من فكر مي كنم  ها را مي بيني؟حيرت آور اس
ــعله هاي بنفش به علت سوختن گوگرد  كه آن ش
ــت. واي خداي  ــود آمده اس ــفر به وج در كنار فس
ــت!كاش مادرت هم اينجا بودو اين  من!چه زيباس
منظره زيبا را مي ديد. كمتر كسي در طول عمرش 
امكان ديدن چنين منظره اي را خواهد داشت!نظر 

تو چيست پسرم!؟»
پسر حيران و گيج جواب داد: «پدر تمام زندگيت در 
آتش مي سوزد و تو از زيبايي رنگ شعله ها صحبت 
ــي كني؟!چه طور مي تواني؟! من تمام بدنم دارد  م

مي لرزد و تو خونسرد نشسته اي؟!»
ــرم، از دست من و تو كاري بر نمي  پدر گفت: «پس
ــان را مي كنند.  آيد. ماموران هم كه تمام تالش ش
ــن لحظه بهترين كار لذت بردن از منظره اي   در اي
است كه ديگر تكرار نخواهد شد؟!در مورد آزمايشگاه 
ــازي يا نوسازي آن فردا فكر مي كنيم!االن  و بازش
موقع اين كار نيست!به شعله هاي زيبا نگاه كن كه 

ديگر چنين امكاني را نخواهي داشت!»
ــال بعد مجددا در آزمايشگاه  ــون س توماس اديس
ــال يكي از  ــغول كار بود وهمان س ــدش مش جدي
ــي ضبط صدا را  ــري، يعن بزرگترين اختراعات بش
تقديم جهانيان كرد. آري، او گرامافون را درست يك 

سال پس از آن واقعه اختراع كرد... 

قدرت كلمات عاري از مهر
روزي مردي به نزد حضرت محمد (ص) رفت و ناراحتي و نااميدي خود را به ايشان ابراز كرد. 

ناراحتي او به خاطر اين بود كه با عصبانيت با دوستي بحث كرده بود. به خاطر حرف هاي عاري از محبتي كه 
به آن دوست زده بود متاسف بود و از پيامبر تقاضا كرد به او بگويد چه بكند تا جبران كارش شود. 

حضرت محمد (ص) به آن مرد گفت: در اطراف شهر بگردد و هنگام شب دم در خانه ها پر بگذارد و صبح روز 
بعد آن پر ها را جمع كند و به نزد ايشان برود و نتيجه كارش را بگويد. 

ــب كاري كه  ــد مرد نزد حضرت محمد (ص) ؟مد و با نگاهي نگران و ناراحت گفت: «يا محمد، ديش روز بع
خواستيد انجام دادم، اما وقتي صبح برگشتم تا پر ها را جمع كنم، خبري از آن ها نبود. »

ــودت. آن حرف ها نيز از دهان تو پرواز كردند و  ــت مثل حرف هاي خ حضرت محمد (ص) فرمودند: «درس
كارشان را انجام دادند و هرگز دوباره جمع نمي شوند. »

شايد بتوانيم رنجش حاصل از حرف هاي غير عاقالنه يا منفي مان را با سخنان بهتري رفع و رجوع كنيم، با اين 
حال بهتر است آگاه باشيم كه درواقع حرف زدن نيروي بيشتري از آنچه تصور مي كنيم دارد. 

نكته: «بهتر است كه با انگشت شست پاي مان زمين بخوريم تا با زبان مان». 
ضرب المثل سواحيلي

نقش زن در پيشرفت همسر!
 

مي گويند زن ها درموفقيت و پيشرفت شوهران شان نقش به سزايي دارند. 

ساعد مراغه اي از نخست وزيران دوران پهلوي نقل كرده بود: 

ش زنم آمدم و اين خبر داغ را به اطالع 
زماني كه نايب كنسول شدم با خوشحالي پي

سركار خانم رساندم... 

اما وي با بي اعتنايي تمام سري جنباند و گفت: خاك بر سرت كنند؛ فالني كنسول 
است؛ تو نايب كنسولي؟!

گذشت و چندي بعد كنسول شدم و رفتم پيش خانم؛ آن هم با قيافه اي حق به 
جانب... 

باز خانم مرا تحويل نگرفت و گفت: خاك بر سرت كنند؛ فالني معاون وزارت امور 
خارجه است و تو كنسولي؟!

شدم معاون وزارت امور خارجه كه خانم باز گفت: خاك بر سرت؛ فالني وزير امور 
خارجه است و تو... ؟!

شدم وزير امور خارجه كه گفت: فالني نخست وزير است... خاك بر سرت كنند!

ي مطمئن به خانه رفتم و منتظر 
القصه وقتي كه شدم نخست وزير، اين بار با گام ها

كه بخورد و به عذرخواهي بيفتد. 
بودم كه خانم حسابي ي

 خبر را دادم به من نگاهي كرد؛ سري جنباند و آهي كشيد وگفت: خاك بر 
تا اين

سر ملتي كه تو نخست وزيرش باشي!
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ربيع حاجب مى گويد: روزى طبيبى هندى در مجلس 
منصور كتاب طب مى خواند، در حالى كه امام صادق 

عليه الّسالم در آنجا حضور داشت. 
چون از قرائت مسائل طب فراغت يافت، به امام ششم 
ــت دارى از دانش خود به تو  عليه الّسالم گفت: دوس
بياموزم؟ حضرت فرمود: نه، زيرا آنچه من مى دانم از 
دانش تو بهتر است. طبيب پرسيد: تو از طب چه مى 
ــردى را با  ــردى، و س دانى؟ فرمود: من حرارت را با س
ــكى، و خشكى را با رطوبت  گرمى، رطوبت را با خش
درمان مى كنم، و مسأله تندرستى را به خدا وامى گذارم 
ــتور پيامبر را به كار مى برم كه  و براى تندرستى دس
فرمود: «شكم خانه درد است، و پرهيز درمان هر دردى 

است، و تن را به آنچه خوى گرفته بايد عادت داد». 
طبيب گفت: طب جز اين چيزى نيست. امام گفت: مى 
پندارى كه من اين دستورها را از كتاب هاى بهداشتى 
ياد گرفته ام؟ گفت: آرى، امام فرمود: من اين ها را از 
خدا فرا گرفته ام. تو بگو من از جهت بهداشت داناترم يا 
تو؟ طبيب گفت: البته من. امام عليه الّسالم فرمود: اگر 
اين چنين است من از تو سؤاالتى مى پرسم، تو پاسخ 

بده. گفت: بپرس. 
ــر را از طبيب هندى  ــئواالت زي ــادق (ع) س امام ص

پرسيدند: 
"چرا جمجمه ى سر چند قطعه است؟ 

چرا موى سر باالى آن است؟ 
چرا پيشانى مو ندارد؟ 

چرا در پيشانى خطوط و چين وجود دارد؟ 
چرا ابرو باالى چشم است؟ 

چرا دو چشم مانند بادام است؟ 
چرا بينى ميان چشم هاست؟ 

چرا سوراخ بينى در زير آن است؟ 
چرا لب و سبيل باالى دهان است؟ 

چرا مردان ريش دارند؟ 
چرا دندان پيشين، تيزتر و دندان آسياب، پهن و دندان 

بادام شكن بلند است؟ 
چرا كف دست ها مو ندارد؟ 
چرا ناخن و مو جان ندارند؟ 
چرا قلب مانند صنوبر است؟ 

ــت و در جاى خود حركت مى  ــش دو تكه اس چرا ُش
كند؟ 

چرا كبد (جگر) خميده است؟ 
چرا كليه مثل دانه لوبياست؟ 

چرا دو زانو به طرف پشت خم و تا مى گردند؟
چرا گام هاى پا ميان تهى است؟ "

طبيب هندى در پاسخ به تمامى سئواالت باال گفت: 
نمى دانم. 

ــا را مى دانم. طبيب گفت:  ــام فرمود: من علّت اينه ام
بيان كن. 

امام فرمود: 
*جمجمه به دليل اينكه ميان تهى است، از چند قطعه 
آفريده شده است و اگر قطعه قطعه نبود، ويران مى شد، 

لذا چون چند قطعه است، ديرتر مى شكند. 
*موى در قسمت باالى سر است، چون از ريشه ى آن 
ــد و از سر موها كه سوراخ است،  روغن به مغز مى رس
بخارات بيرون مى رود و سرما و گرمايى كه به مغز وارد 

مى شود، دفع مى شود. 
*پيشانى مو ندارد، براى آنكه روشنايى به چشم برسد. 

*خط و چين پيشانى نيز عرقى را از سر مى ريزد، نگه 
ــان بتواند آن را  ــم ها نشود و انس مى دارد تا وارد چش
پاك كند، مانند رودخانه ها كه آب هاى روى زمين را 

نگهدارى مى كنند. 
ابروها باالى دو چشم قرار دارند تا نور به اندازه ى كافى 
به آنها برسد. اى طبيب، نمى بينى وقتى شدت نور زياد 
است، دست خود را باالى چشم ها مى گيرى تا روشنى 
ــد و از زيادى آن  ــم هايت برس به مقدار كافى به چش

پيشگيرى كند؟!
*بينى بين دو چشم قرار دارد تا روشنايى را بين آنها به 

طور مساوى تقسيم كند. 
*چشم ها شكل بادام هستند تا ميل دوا در آن فرو برود 
و بيرون آيد. اگر چشم چهار گوش يا گرد بود، ميل در 
آن به درستى وارد نمى شد و دوا به همه جاى آن نمى 

رسيد و بيمارى چشم درمان نمى شد. 
*خداوند سوارخ بينى را در زير آن آفريد تا فضوالت مغز 
ــوراخ بينى  از آن پايين بيايد و بو از آن باال رود. اگر س
در باال بود، نه فضوالت از آن پايين مى آمد و نه بوى 

چيزى را در مى يافت. 
*سبيل و لب را باالى دهان آفريد، تا فضوالتى را كه از 
مغز پايين مى آيد نگه دارد و خوراك و آشاميدنى به آن 

آلوده نگردد و آدمى بتواند آنها را از پاك كند. 
ــد تا نيازى به  ــن (ريش) را آفري *براى مردان محاس
كشف عورت (پوشاندن سر) نداشته باشند و مرد و زن از 

يكديگر مشخص شوند. 
*دندان هاى پيشين را تيز آفريد تا گزيدن آسان گردد، و 

دندان هاى آسياب را براى خرد كردن غذا پهن آفريد، 
و دندان نيش را بلند آفريد تا دندان هاى آسياب را مانند 

ستونى كه در بنا به كار مى رود، استوار كند. 
ــت را بى مو آفريد تا سودن به آنها واقع  *دو كف دس
گردد. اگر كف دست مو داشت، وقتى انسان به چيزى 

دست مى كشيد به خوبى آن را حس نمى كرد. 
ــدن آنها  ــو و ناخن را بى جان آفريد، چون بلند ش *م
ــت و كوتاه كردن آنها زيباست. اگر جان داشتند،  زش

بريدن آنها همراه با درد زيادى بود. 
ــاخت، چون وارونه است. سر  *قلب را مانند صنوبر س
ــك قرار داد تا در ريه ها در آيد و از باد زدن  آن را باري

ريه خنك شود. 
ــكم را سنگين كند و آن را  *كبد را خميده آفريد تا ش

فشار دهد تا بخارهاى آن بيرون رود. 
*كليه را مانند دانه لوبيا ساخت، زيرا منى قطره قطره 
در آن مى ريزد و از آن بيرون مى رود. اگر كليه چهار 
گوش يا ِگرد بود، اولين قطره مى ماند تا قطره دوم در 
آن بريزد و آدمى از انزال لذت نمى برد. زمانى كه منى 
ــت است، به كليه مى  از محل خود كه در فقرات پش
ريزد، كليه چون كرم بسته و باز مى شود و كم كم منى 

را به مثانه مى رساند. 
ــان  ــدن زانو را به طرف عقب قرار داد، تا انس *خم ش
ــود راه رود، و به همين علت  ــه جهت پيش روى خ ب
حركات وى ميانه است، و اگر چنين نبود در راه رفتن 

مى افتاد. 
*پا را از سمت زير و دو سوى آن، ميان باريك ساخت، 
ــراى آنكه اگر همه پا بر روى زمين قرار مى گرفت،  ب
ــنگين مى شد. سنگ آسياب  مانند سنگ آسياب س
ــد، كودكى آن را بر مى  ــر گردى خود باش چون بر س
ــد و هر گاه بر روى زمين بيفتد، مردى قوى به  گردان

سختى مى تواند آن را بلند كند. 
آن طبيب هندى گفت: اين ها را از كجا آموخته اى؟ 
فرمود: از پدرانم و ايشان از پيامبر و او از جبرئيل، امين 
ــام را داند.  وحى و او از پروردگار كه مصالح همه اجس
ــلمان شد و گفت: تو داناترين  طبيب در آن وقت مس

مردم روزگارى. 
راستى چه شگفت انگيز است كه حضرت صادق عليه 
الّسالم بدون در دست داشتن ابزار امروزى كه وسيله 
ــناخت درون و برون انسانند، در گوشه اى از شهر  ش
ــگفتى هاى خلقت  مدينه براى يك طبيب هندى ش

انسان را با داليل محكم بيان مى فرمايد.

سخنان امام صادقسخنان امام صادق(ع)(ع) با طبيب هندى  با طبيب هندى 
درباره ى شگفتى هاى خلقت انسان
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تو بگشا گوش دل پروردگارت با تو ميگويد
ترا در بيكران دنياى تنهايان، رهايت من نخواهم كرد

رها كن غير من را آشتى كن با خداى خود
تو غير از من چه ميجويى؟

تو با هر كس به غير از من چه ميگويى؟
تو راه بندگى طى كن عزيز من، خدايى خوب ميدانم
تو دعوت كن مرا با خود به اشكى، يا خدايى ميهمانم كن
كه من چشمان اشك آلوده ات را دوست ميدارم

طلب كن خالق خود را، بجو ما را تو خواهى يافت
كه عاشق ميشوى بر ما و عاشق ميشوم بر تو كه
وصل عاشق و معشوق هم، آهسته ميگويم، خدايى عالمى دارد
تويى زيباتر از خورشيد زيبايم، تويى واالترين مهمان دنيايم

كه دنيا بى تو چيزى چون تورا كم داشت ، وقتى تو را من آفريدم بر خودم احسنت ميگفتم
مگر آيا كسى هم با خدايش قهر ميگردد؟
هزاران توبه ات را گرچه بشكستى؛ ببينم من تورا از درگهم راندم؟
كه ميترساندت از من؟ رها كن آن خداى دور؟!
آن نامهربان معبود. آن مخلوق خود را
اين منم پروردگار مهربانت. خالقت. اينك صدايم كن مرا. با قطره ى اشكى
به پيش آور دو دست خالى خود را. با زبان بسته ات كارى ندارم
ليك غوغاى دل بشكسته ات را من شنيدم
غريب اين زمين خاكى ام. آيا عزيزم حاجتى دارى؟
بگو جز من كس ديگر نميفهمد. به نجوايى صدايم كن. بدان آغوش من باز است
قسم بر عاشقان پاك با ايمان
قسم بر اسبهاى خسته در ميدان
تو را در بهترين اوقات آوردم
قسم بر عصر روشن، تكيه كن بر من
قسم بر روز، هنگامى كه عالم را بگيرد نور
قسم بر اختران روشن اما دور، رهايت من نخواهم كرد
براى درك آغوشم، شروع كن، يك قدم با تو
تمام گامهاى مانده اش با من
تو بگشا گوش دل پروردگارت با تو ميگويد
ترا در بيكران دنياى تنهايان. رهايت من نخواهم كرد

مناجات

شعر از زنده ياد سهراب سپهرى



پـرتـو
حامى كودكان بى سرپرست


