
 

  پستان می تواند نیاز رادیوتراپی را تعیین کندMRIاسکن 

 

 در "طبك بزرعی ارائِ ؽذُ در جلغِ عالیاًِ اًجوي آهزیکایی رادیَتزاپی ٍ آًکَلَصی، کِ اخیزا

Boston ،بزگشار گزدیذ MRI ِبزای خاًوْایی کِ عزطاى پغتاى بِ لٌف ًَدّایؾاى گغتزػ یافت 

اعت، هی تَاًذ جایگشیي جزاحی پضٍّؾی بِ عٌَاى رٍؽی بزای تعییي ایٌکِ آیا ایي خاًوْا بِ 

 .رادیَتزاپی بزای درهاى بیواریؾاى ًیاس دارًذ یا خیز باؽذ

 در بزرعی ّای Washington ٍ داًؾگاُ پشؽکی Seattleپشؽکاى پضٍّؾگز در هزکش عزطاى 

 بیواری کِ بعذ اس هزحلِ جزاحی تَهَرؽاى رادیَتزاپی را بزای عزطاى تْاجوی پغتاى 167لبلی اس 

اًجام دادًذ، دریافتٌذ کِ اطالعات فیشیَلَصیکی ًوایؼ دادُ ؽذُ ی ایي تَهَرّا بزرٍی 

 پغتاى در تعییي ایٌکِ آیا خاًوْایی کِ در بزًاهِ جزاحی ّغتٌذ بعذا ًیاس بِ MRIاعکٌْای

 .رادیَتزاپی دارًذ یا خیز ٍ بِ چِ هیشاى، هی تَاًذ کوک کٌٌذُ باؽذ

 ، عضَ دپارتواى ریذیؾي آًکَلَصی در Christopher Losielle ،M.Dبز اعاط ًَؽتِ ّای 

یافتِ ّا چؾوگیز بَدًذ سیزا اعتاًذارد هزالبت خاًوْا با عزطاى پغتاى در »:هزکش پشؽکی ٍاؽٌگتي 

در گذؽتِ، تصویوات در ارتباط با رادیَتزاپی بعذ اس جزاحی .  عال گذؽتِ رؽذ کزدُ اعت5طَل 

اهزٍسُ تعذاد سیادی اس خاًوْا هوکي اعت با ؽیوی درهاًی . ٍ لبل اس ؽیوی درهاًی گزفتِ هی ؽذ

 «. لبل اس جزاحی درهاى ؽًَذ

Losielleسهاًی کِ ؽوا در ابتذا ؽیوی درهاًی اًجام هی دّیذ، ٍ عپظ جزاحی را » : هی گَیذ

بزای بزداؽتي عزطاى ٍ ًوًَِ بزداری لٌف ًَدّا اًجام هی دّیذ، تَاًایی ؽٌاخت ایٌکِ عزطاى 

در لٌف ًَدّای آگشیالری بَدُ اعت را لبل اس ایٌکِ بیوار با ؽیوی درهاًی درهاى ؽَد را کاّؼ 

آیا راُ دیگزی بزای درجِ بٌذی ایي لٌف ًَدّا ٍجَد : حاال ایي عَال پیؼ هی آیذ کِ. هی دّذ

 دیذُ ؽذُ اعت MRIدارد؟ بزرعی ّای ها ًؾاى هی دّذ کِ خصَصیات تَهَری کِ در اعکي 

 «.جَاب ایي عَال اعت

هشیت ًْایی ایي اعت کِ بعضی اس خاًوْا بِ خصَؿ افزادی با تَهَرّای کَچکتز یا تَهَرّایی 

 .کِ بِ لٌف ًَد پخؼ ًؾذُ اًذ هی تَاًٌذ رادیَتزاپی را اًجام دٌّذ
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 اعتفادُ هی ؽَد کِ ًِ تٌْا عایش ٍ هَلعیت تَهَر MRI در اعکٌْای "یک کٌتزاعت رًگی هعوَال

عیٌتیک یا فعالیت . را ًؾاى هی دّذ بلکِ جشئیات عزٍق خًَی تغذیِ کٌٌذُ تَهَر را ًؾاى هی دّذ

 را با جزاحی عادی تْیِ هی MRIکٌتزاعت رًگی در تَهَر بعضی اس پاراهتزّای کلیذی همایغِ 

 .کٌذ

Losielleهی گَیذ :«MRI بِ عٌَاى یک ابشار عزیع تؾخیصی بزای عزطاى پغتاى بِ ٍیضُ در 

سیزا ًِ تٌْا بِ ها اطالعات آًاتَهیکی عادی . هیاى خاًوْا با خطز باالی ایي بیواری راُ گؾا اعت

 «.تَهَر را هی دّذ بلکِ اطالعاتی در هَرد بیَلَصی تَهَر ّن بِ دعت هی دّذ

 در درجِ بٌذی تَهَرّا بزای رادیَتزاپی MRIبزرعی ّای آیٌذُ بزای تعییي ارسػ » :اٍ افشٍد 

 «.هَرد ًیاس اعت

 


