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  تصويربرداري مختلف هاي روش با آشنايي
  

  راديولوژي متخصص ،پور خواجه اله حجت دكتر
  

  X پرتوهاي
 توموگرافي نيز و مرسوم هاي راديوگرافي انواع تمام در 

 .ميشود استفاده X پرتوهاي از) CT (كامپيوتري

 واقعيت اين اساس بر اسكن CT و پرتونگاري تصاوير
 ميزان به بدن از عبور حين در X پرتوهاي كه استوارند
  .شوند مي جذب متغيري
 تصوير، در بدن بيمار و سالم اعضاء بودن رويت قابل

  .دارد جذب اختالف اين به بستگي
 وجود مرسوم پرتونگاري در اصلي جذبي ضخامت نوع 4

  :دارد
   گاز: الف
   چربي :ب
   نرم بافتهاي ساير: ج
  كلسيفيه ساختمانهاي: د

 ميزان كمترين به كنند، مي عبور اهو از كه X پرتوهاي
 عكس در تيرگي بيشتريناعث ب بنابراين و شده جذب
 جذب را پرتو ميزان بيشترين كلسيم كه حالي در. شوند مي
 كلسيفيه ساختمانهاي ساير و استخوانها بنابراين كند مي

  .شوند مي ديده سفيد عمال
 پرتوهاي بر مرسوم، ايه راديوگرافي مانند اسكن، تي سي
X در. است متكي بدن از عبوري CT دستگاه از اسكن 

 شود مي استفاده X پرتوهاي براي تري حساس آشكارساز
 پردازش رايانه كمك به شكارسازآ هاي داده سپس و

 بيمار دور به آشكارسازها و X پرتو لوله. شود مي
 بايد كه قسمتي كه كشد مي دراز طوري بيمار. چرخند مي

 برگيرنده در محفظه داخل در گيرد قرار آزمايش مورد
  .باشد ساز آشكار و X پرتو لوله

  

   سونوگرافي

 صوت صوت، ماوراي امواج با تشخيصي هاي بررسي در
 به پوست، با مماس مبدل يك از زياد بسيار فركانس با

 صوتي تماس ايجاد براي. شود مي فرستاده بدن داخل
. شود مي ماليده پوست روي مانندي ژله ماده خوب،

 توسط كند، مي عبور بدن داخل از صوت كه گاميهن
 كند ايجاد اكوهايي تا يابد مي انعكاس بافتها مشترك فصل
 عالمت يكبه  و شوند مي جذب مبدل همان توسط كه

 .گردند مي تبديل الكتريكي
 كلسيفيه اًشديد موارد ساير و استخوان هوا، كه آنجا از

  كنند، مي جذب را صوت ماوراي پرتو دسته تمام تقريبا
 بيماريهاي  تشخيص در ناچيزي نقش صوت ماوراي امواج
  .دارند استخواني يا ريوي
 صوتي ماوراي و صوتي امواج براي خوبي رساناي مايع،
 مناسبي تصويربرداري روش سونوگرافي بنابراين. است
 مثل مايع از پر ساختمانهاي بررسي  كيستها، تشخيص براي
  كيسه در نينج وجود ادند نشان و صفراوي دستگاه و مثانه

 صوت ماوراي امواج از توان مي همچنين. باشد مي آمنيوني
 صوتي مقاومت كه توپري  ساختمانهاي دادن نشان جهت

 مثل( دارند خود مجاور طبيعي بافتهاي با متفاوتي
  .كرد استفاده) متاستازها
 در امروزه كه امواجي و انرژي كه است شده مشخص

 بر سويي  آثار هيچ ، رود مي كار به تشخيصي سونوگرافي
  .است نداشته بافتها
 وريدي، ترومبوز تشخيص جهت نيز داپلر سونوگرافي از

 كاروتيد شريانهاي در بخصوص شرياني انسداد و تنگي
 براي ويژه به داپلر سونوگرافي  مامايي، در. شود مي استفاده
  .شود مي استفاده نافي شريان در جنيني خون جريان تعيين
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 )MRI( مغناطيسي رزونانس با برداري تصوير
 هاي هسته كه است استوار واقعيت براين ،MRI پايه اصول
 قرار قوي مغناطيسي ميدان يك در وقتي عناصر از بعضي
 قرار راستا يك در مغناطيسي نيروي با شوند داده
  .گيرند مي

 يك معموالً (قوي مغناطيس ميـدان يـك داخـل در بيمـار
 را سيگنال ها، پيچ سيم كشد مي دراز) اي توانهاس رباي آهن
 اين منشاء و شدت. كند مي دريافت بيمار بدن داخل از

 آشكار تصويري صورت به و ارزيابي توان مي را ها سيگنال
  .ساخت
 ساز يون آن پرتوهاي كه است اين MRI مزاياي از يكي
 نشان تشخيصي MRI در زيستي سوء آثار هيچ و نيست
 به فعلي شرايط در MRI حال اين با. تاس نشده داده
 كه بيماراني در مغناطيسي، قوي هاي ميدان وجود علت

 و چشم داخل فلزي خارجي اجسام ، قلبي سازهاي ضربان
  .است ممنوع دارند، آنوريسم هاي گيره انواع از بعضي
 CT با متفاوتي بسيار اطالعات ، MRI با برداري تصوير

 اي شده اثبات روش امروزه و دهد مي قرار ما اختيار در
 اعضاي مفاصل، ها، مهره ستون از تصويربرداري جهت
  .باشد مي نيز قلب و اريراد سيستم لگني،
 نبوده تصويربرداري هاي روش همه شده ذكر باال در آنچه

  .شد مرور تصويربرداري هاي روش مهمترين تنها و
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  اي راديولوژي مداخله
  

   متخصص راديولوژي ،دكتر سيدمهدي ميرمحمد
  

در دنياي امروز، راديولوژيست در انجام روشهاي 
تشخيصي و درماني كه تحت هدايت تكنيكهاي مختلف 

، دخالت شود تصويربرداري و از طريق پوست انجام مي
  . دارد

تخليه   ،اقداماتي نظير متدهاي تشخيصي و درماني عروقي
ها و يا درناژ مايعات داخل حفرات بدن و گرفتن  آبسه
امروزه  ....هاي مختلف بدن و  هاي بيوپسي از قسمت نمونه

به وفور توسط همكاران راديولوژيست و يا همكاري با 
اين اقدامات ممكن است . شود گروههاي درماني انجام مي

  .روند درماني بيمار را بكلي تغيير دهد
هاي مختلف در بخش  توسط تكنيكاين اعمال 

، ، فلورسكوپيتصويربرداري نظير آنژيوگرافي
ي، معموال تحت ار اسونوگرافي، سي تي اسكن، ام 

  .شود حسي موضعي انجام مي بي
خيص بيماريها يكي از متدهايي كه از ديرباز براي تش

هاي  ، انجام آنژيوگرافي از قسمتاستفاده گرديده است
  .باشد مختلف بدن مي

نژيوگرافي را بسته به عروق كه مورد بررسي قرار گرفته آ
به دو نوع تقسيم  شود و ماده حاجب درون آنها تزريق مي

  :شود مي
   آرتريوگرافي )الف
   ونوگرافي )ب

بررسي سيستم (امروزه منظور از آنژيوگرافي آرتريوگرافي 
تم وريدي بنام ونوگرافي و سو بررسي سي باشد مي) شرياني

  .شود  ناميده مييا فلبوگرافي
با توجه به گسترش تكنولوژي، انجام ونوگرافي تقريبا 
منسوخ شده و توسط كالر داپلر سونوگرافي موارد 

  .گردد تشخيصي و بيماري بررسي ميسر مي

 انجام آنژيوگرافي و كاتتريزاسيون شرياني نيز صرفاً
و مهمتر از آن اقدامات بمنظور اقدام تشخيصي نبوده 

در وهله . شود  كه توسط كاتتر انجام ميباشد درماني مي
ها و يا مغز و احشاء  اول جهت بررسي سيستم شرياني اندام

توان از روش ام ار اي آنژيوگرافي و يا سي تي  شكمي مي
آنژيوگرافي استفاده كرد، چنانچه امروزه انجام سي تي 
آنژيوگرافي عروق كرونر موفقيت زيادي در بررسيهاي 

سپس بيماران جهت اقدامات بعدي نظير اوليه دارا بوده و 
تريزاسيون و بالون شريانهاي تآنژيوگرافي قلب و يا كا

  .گردند تنگ معرفي مي
 موجب افزايش DSAانجام آنژيوگرافي با دستگاه هاي 

وضوح كيفيت تصاوير و دقت بيشتر در تشخيص 
در ضمن اينكه مقدار ماده حاجب كمتري . گردد مي

  .شود مصرف مي
ني كه مشكوك به ضايعات عروقي هستند، پس در بيمارا

 MRAاز انجام اقدامات تشخيصي غيرتهاجمي نظير 
 اقدام به كاتتريزاسيون اختصاصي آن ناحيه CT Aو
گرديده و سپس بسته به ...) كليه و قلب ، اندام ها ، مغز،(

اينكه نوع بيماري چه باشد، اقدام درماني خاص نظير رفع 
 با بالون و يا مسدود نمودن ها و انسداد شرياني تنگي

  .نمايند  مي ...ها و   و آنوريسمAVMاي  شريانهاي تغذيه
 هاي Stent از ،هاي شرياني عالوه بر بالون در رفع تنگي

رونر گردد كه به وفور در شرائين ك شرياني نيز استفاده مي
از اين . شوند و شريانهاي كليوي تنگ استفاده مي

Stentدر مثالً  ودن سيستم وريدي،توان در بازنم ها مي 
 به سندرم سوپريور وناكاوا است و معموال بيماري كه مبتال
باشد،  ور بدخيم اينفلتره در مدياستن ميناشي از توم

  .استفاده مي گردد
باشد  اقدام درماني ديگر فيلتر هاي وريدي اجوف تحتاني مي

كه از طريق وريد فمورال وارد سيستم وريدي شده و اين 
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وزهاي هايي را كه از ترمب ها جلوي حركت آمبـوليفيلتر
  .نمايند   ميدودگيرند، مس وريدي ساق يا لگن منشاء مي

هاي   در بيماراني كه با آمبوليIVCگذاشتن فيلتر عروقي در 
  .كنند انديكاسيون دارد مكرر شرياني مراجعه مي
، روش ديگري است كه از آمبوليزاسيون درماني

ي كه با فالمينهاي ترمبوژنيك، كف هاي فلزي فنر پيچ سيم
اند،  ژالتيني و با چسب هاي سيانوآكريليت، پوشيده شده

  .شوند در اين مورد استفاده مي
اين تكنيك جهت آمبوليزه كردن منشاء خونريزي و يا 
آمبوليزاسيون تومورهاي كليوي قبل از عمل جراحي و يا 

 و AVMهاي مغزي  مسدود نمودن عروق نظير آنوريسم
  .هاي كبدي به فراواني استفاده ميشود  همانژيوميا

كانتريزاسيون براي انفوزيون درماني نظير تزريق مستقيم 
داخل تومورها و يا تزريق مستقيم مواد فيبرينوليتيك براي 

نيز مورد استفاده قرار ) بوليزترم(ها  از بين بردن لخته
  .گيرد مي

ز شنت تريزاسيون عروق، استفاده اتاز موارد  ديگر كا
 Trans jugular(پورتوسيستميك داخل كبدي 

intrahepatic posystemix shunt(  جهت بيماران
هاي خونريزي دهنده   به هيپرتانسيون پورت واريسمبتال

هدف از اين عمل بر قراري ارتباط . مري است
  . م پورت مي باشدستيك و كاهش فشار سيمپورتوسيست

  
  بيوپسي سوزني از راه پوست 

خيم و يا  يد تشخيص ضايعه خوشي جهت تااين تكنيك
البته . رود بدخيم و در ضمن نوع بدخيمي ضايعه بكار مي

يگر پاراكلينيك تشخيص ميسر پس از اينكه با تكنيكهاي د
، يك ت هدايت سونوگرافي يا سي تي اسكنتح  ،نگردد

برداري  سوزن در محل مورد نظر وارد شده و اقدام به تكه
  .گردد ميكوچك از نمونه بافتي 

بيوپسي از ضايعات استخوان و ريه تحت هدايت سي تي 
اسكن و از ضايعات شكم و لگن تحت هدايت  

  .شود سونوگرافي انجام مي
عه كوچكتر است، بجاي بيوپسي در مواردي كه ضاي

 نموده و  )FNA(توان اقدام به آسپيراسيون نسجي  مي
نچه مانند آ. گردد نمونه جهت بررسي سيتولوژي ارسال مي
  . شود كه در مورد ندولهاي تيروئيد انجام مي

ايجاد پنوموتوراكس در  ، از عوارض انجام بيوپسي
  .باشد ضايعات ريوي و يا خونريزي در احشاء شكمي مي

هاي داخل شكمي و لگن و يا  ها و يا كيست درناژ آبسه
هاي تخمداني و يا انجام درناژ كليوي توسط  كيست

ديگري است كه جهت هدايت سوندنفروستومي از موارد 
ناشي از (درناژ مجاري صفراوي . سونوگرافي قابل انجام است

وگرافي و يا سي تي نيز تحت هدايت سون) انسداد تومورال
بيماري كه داراي ايكتر و هيپربيلروبينمي . گيرد  اسكن انجام مي

  .كند باشد با اين اقدام، حال عمومي نسبتا بهتري پيدا مي مي
هاي   در مهرهBone Coment استخواني تزريق سيمان

  .باشد مي...  از ضايعات تروماتيك و يا كالپس شده ناشي
 RFA ) Radio-Frequency tumorاقدام درماني 

aublation ( كه توسط وارد كردن سوزن مخصوص در
 مناسب و دبا سايز و تعدا) متاستاتيك(ضايعات كبدي 

از  دن ضايعات،انتقال امواج در مركز ضايعه و از بين بر
موارد ديگري است كه توسط همكاران راديولوژيست 

  .شود انجام مي
الزم به توضيح است كه امروزه تمامي متدهاي مذكور در 

  .اكثر مراكز درماني كشور قابل انجام است 
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  ريسي تي آنژيوگرافي مولتي اساليس عروق كرون
  

  متخصص راديولوژي، دكتر مرتضي شكربيگي
  

 قلبي و در راس آنها انفاركتوس باعث ياهميت بيماريها
ايجاد يك شاخه بسيار مهم بنام آنژيوگرافي عروق 

. ست و راديولوژي شده ا Imagingري در حوزه كرون
اي كه دارد  آنژيوگرافي معمولي بعلت رزلوشن فوق العاده

Gold Standard تشخيص ميزان تنگي عروق محسوب 
  .شود مي

 از جملهاي  بعالوه امكان كارهاي درماني مداخله
 ههاي اين مداليت گذاري نيز از مزيتStentآنژيوپالستي و 

  .شود مهم راديولوژي محسوب مي
 Invasive از جملهن سيستم هاي اي محدوديت عليرغم آن، 

مورتاليتي و موربيديتي و نيز اين واقعيت كه  % 3-1بودن ،  
 لومن داخلي عروق را نشان داده و آنژيوگرافي معمولي صرفاً

 شريان اطالعاتي بدست نخواهد هاي اطراف از جدار و بافت
، باعث شده تا تكنولوژي پيشرفته پزشكي بسمت ارائه سي داد
اين مداليتي از سال . لتي اساليس پيش رودآنژيوگرافي موتي 

 اساليس آغاز شده و با 4تي  گيري از سي  با بهره2000
 اساليس 8پيشرفت روزافزون تكنولوژي و توليد سي تي هاي 

 64در نهايت با ورود سي تي . ، گسترش يافت اساليس16و 
اساليس و افزايش سرعت گانتري، انقالبي در اين زمينه روي 

 از قلب در زمان Cross sectionalه مقاطع داده و تهي
) يعني زماني كمتر از دوره سيستول قلبي(ثانيه  33/0 كمتر از

اين سرعت شگفت انگيز بهمراه استفاده از . ممكن گرديد 
 Highنرم افزارهاي بسيار قوي باعث تهيه تصاوير 

resolutionري شده كه در بازسازي عروق كرون از ،
ها و كارديولوژيست را  ين راديولوژيستاعجاب همراه با تحس

و   Temporal Resolution spatial.برانگيخت
Resolution بحدي افـزايش يــافتــه بــود كه بــا 

و .  اساليس قابل مقايسه نبود16 اساليس و 8هاي  يفآنژيوگرا

ري با آنژيوگرافي نآنژيوگرافي كرو تي پس از آن بود كه سي
، جايگاه تشخيصي  و در تمام جهانمعمولي قابل رقابت شده

  .اي را بخود اختصاص داد ويژه
 بودن آنژيوگرافي معمولي و Invasiveبا توجه به 

و راحتي انجام %) 3 -% 1(مورتاليتي و موربيدتي فراوان 
 اساليس براي بيمار و پزشك و 64سي تي آنژيوگرافي 

بدون عارضه بودن آن و مزيت هاي نسبي ديگر؛ اينك 
ري بخوبي با آنژيوگرافي معمولي نژيوكرونسي تي آ

رقابت كرده و در ايران نيز در مراكز متعددي،  سي تي 
 فعال بوده و بيماران بر اساس تشخيص آن مورد 64آنژيو 

  .گيرند درمان پزشكان كارديولوژيست قرار مي
ار رگ و نيز د آنژيو، بررسي جCTيكي از مزاياي مهم 

ولي قابل مشاهده نيست ميوكارد قلب كه در سي تي معم
بوده و بعالوه تعيين ماهيت پالك و جنس آن كه در 

Management،از ديگر   بيماري نقش مهمي دارد
  .مزاياي سي تي آنژيوگرافي  است 

در آنژيوگرافي معمولي گاهي اوقات تصوير عروق روي 
هم افتاده و ممكن است تنگي ناديده گرفته شود كه اين 

  .وجود نداردمشكل در سي تي آنژيو 
 رزولوشن باالي ،بنابراين تنها مزيت آنژيوگرافي معمولي

آن است كه باعث شده تا اين شيوه تشخيصي همچنان 
  . شناخته شود Gold Standardبعنوان  

 ز تجوياز جمله( ضربان قلب البته با كنترل دارويي
هاي الزم  و بهبود توانايي ....)رين و يسي و نيتروگلبالكرهابتا
 هم اكنون سي تي   اساليس،64اري دستگاه هاي افز نرم

آنژيوگرافي به رزولوشن بسيار بااليي دست پيدا كرده و 
بدون ترديد در آينده نزديك آنژيوگرافي معمولي فقط 

 گذاشتن از جمله  Interventionبراي كاربردهاي 
Stent عالوه بــر آن .  مورد استفاده قرار خواهد گرفت

به سي تي  processing Postامكانات گسترده 
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ري را دهد كه عروق كرون آنژيوگرافي اين امكان را مي
 در پالنهاي متعدد ديگر نيز مورد Axialعالوه بر مقاطع 
  . بررسي قرار دهد

 قلب را با Functionري، همچنين عالوه بر عروق كرون
دقت بسيار زياد مورد ارزيابي قرار داده و نيز امكان 

بافتي را نيز در دسترس پزشك سنجش چگونگي پرفيوژن 
لذا در اين شيوه تصويربرداري پزشك عالوه . دهد قرار مي

ري از وضعيت قلبي بر چگونگي ميزان تنگي عروق كرون
نكته مهم ديگر بررسي . دوش بيمار بطور كامل مطلع مي

 Follow پس از عمل و Coronary bypassبيماران 

up64وگرافي  آنها است كه در اين مورد سي تي آنژي 
 محسوب Choiceبرتري مطلق داشته و باصطالح 

  .شود مي
هاي فوق و نيز سرعت بيشتر  مجموعه برتري

ري در سي تي آنژيو انجام آنژيوگرافي كرون
باعث اقبال مراكز تشخيصي به اين مداليتي 

مديريت .  شده استيارزشمند تشخيص
كنون بر آن است تا با نيز ا... بيمارستان بقيه ا

برداري از اين شيوه تشخيصي، باعث   بهرهنصب و
 Nonارتقاء عملكرد بيمارستان و ارائه خدمات 

invasive به بيماران فراواني شود كه هم اكنون 
ري در صف طوالني نوبت آنژيوگرافي كرون

  .هستند
  
  

References: 
1- CT and MRI imaging of the 

whole body john R. Haaga Fifth 
edition mosby USA. 

2- Aunt Minnie. Com cardiac insider 
Aug 2009. 

3- Europian Journal of radiology 
2007 Issue 62. 
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   MRIتشخيص بيماري مولتيپل اسكلروز با 

  
  متخصص راديولوژي، پور اله خواجه دكتر حجت

  
مولتيپل اسكلروزيس، بيماري التهابي مزمني است كه 

ث درگيري ماده كند و باع غالف ميلين را درگير مي
  .شود سفيد در سيستم اعصاب مركزي مي

تر   سال شايع40 تا 20ها و در سنين  اين بيماري در خانم
  .است 

 معموال با تركيبي از شرح حال، معاينه MSتشخيص 
هاي تصويربرداري  فيزيكي، تستهاي آزمايشگاهي و يافته

 MRI يشود، كه در اينجا بيشتر روش تشخيص انجام مي
  . گيرد يماري مورد بحث قرار ميدر اين ب

 درصد 85 تا76 بين MS در تشخيص MRIحساسيت 
  . گزارش شده است 

 نسبت به روش MRIها حاكي از آن است كه  گزارش
هاي  و يافته) Evoke potentials(پتانسيل برانگيخته 

CSFپالكهاي . دهد  ، كمك بيشتري انجام ميMS در 
. شود مي بهتر مشخص T  2 وFLAIRهاي  سكانس

هاي مغزي   معموال در نواحي اطراف بطنMSپالكهاي 
 T2 و FLAIRهاي  و بصورت سيگنال باال در سكانس

 به صورت سيگنال پائين نمايان T1و در تصاوير 
  )1تصوير شماره .(شوند مي

هاي مغزي، كورپوس       غير از ماده سفيد اطراف بطن
روم سمي راههاي بينايي و سنت  كالوزوم، كپسول داخلي،

  .باشند هاي شايع ديگر درگير مي اوال محل
تواند درگير شود  هر ساختماني كه حاوي ميلين باشد مي

 شكل ساب Uشامل ساقه مغز ، نخاع و فيبرهاي 
  .كورتيكال 

. شود   درگير ميMSنخاع به طور شايعي توسط بيماري 
ترين  همه سطوح نخاع ممكن است درگير شود ولي شايع

  .خاع گردني است محل درگيري ن
 حاد باعث تخريب موقت MSاز آنجا كه پالك هاي  

 با T1شوند، در تصاوير   مغزي مي–سد خوني 
انهانسمنت اين پالكها معموال به صورت   ،كنتراست

  )2تصوير شماره .(شود محيطي ديده مي
 ماه اين انهانسمنت 6 موارد ، بعد از   %90البته در بيش از 
 مورد MRI 3 در MS تشخيص براي. از بين مي رود

  : زير بايد مد نظر باشد
  ضايعه آشكار3سه يا بيشتر از  - 1

 .ضايعات بايد در محل هاي كاراكتريستيك باشند - 2

 . همراه باشدMSضايعات بايد با شرح حال باليني  - 3

 شامل موارد MRI در MSهاي بيماري  تشخيص افتراقي
  :زير است 

 كه يك بيماري ويروسي ADEMبيماري  - 1
  است 

 واسكوليتها - 2

 بيماري اليم - 3

 سندرم سوزاك  - 4

 مزمن آتروفي مغزي يكي از MSدر بيماران دچار 
   . استMRIعاليم مهم در 
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 در نواحي اطراف بطن هاي مغزي در MSپالكهاي . خانم جواني كه با دوبيني و ضعف حركتي مراجعه كرده است  : -1تصوير شماره 
  . به صورت سيگنال پايين نمايان است T1در تصاوير و ) فلش ها( بصورت سيگنال باال T2تصاوير 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )B(با كنتراست ، انهانسمنت جداري نشان مي دهند T1 حاد كه در تصاوير MSپالكهاي  : -2تصوير شماره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

References : 
1-Clinical Magnetic Resonance Imaging , 
Edelman Third  Edition,VOL2,1580-95 
 

 
2- Diagnostic Imaging Of 
BRAIN,Osbron,Part 1 SECTION 8,Pages 
74-78 
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  طبقه بندي پاتولوژي هاي ديسك كمر
  

   متخصص راديولوژي ،پور اله خواجه دكتر حجت

  
پزشكان نيازمند عبارتهاي قابل اعتمادي براي تشخيص 

  .باشند مال و پاتولوژيك ديسكهاي كمري ميوضعيتهاي نر
آنجا كه اين مساله بين راديولوژيستها، جراحان مغز و از 

اعصاب، جراحان ارتوپد ، متخصصين طب فيزيكي و حتي 
هاي ارائه  ها مشترك است و معموال گزارش ساير رشته

 NASS (North American(شده متفاوت است، 

Spine Societyها و   براي استاندارد كردن گزارش
ترمينولوژي ترك در مورد ايجاد يك زبان مش

مقاله اي را ارائه داده، كه در زير به   هاي ديسك، پاتولوژي
  .پردازيم قسمتهاي مهم آن مي

1- Disc bulging : رود كه  اين واژه وقتي بكار مي
گسترش كل بافت ديسك به صورت محيطي از لبه 

در واقع ). 1تصوير شماره (آپوفيز ديسك رخ دهد 
bulgingشود ي يك نوع هرني ديسك محسوب نم .

بلكه يك ويژگي مورفولوژيك ديسك را مطرح 
 يك bulgingحتي در بعضي موارد . كند مي

 ) .L5-S1معموال در .(باشد وارياسيون نرمال مي

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) Symetrical disc bulging :-1تصوير شماره (
  

بافت ديسك به صورت  %50البته اگر گسترش بيش از 
 اتفاق بيفتد واژه محيطي از لبه آپوفيز ديسك

Asymetrical disc buliging تصوير .(رود بكار مي
  )2شماره 
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  )Asymetrical Disc buliging : -2تصوير شماره (
  

2- Disc Herniation :  هرني ديسك زماني اطالق
شود كه بيرون زدگي موضعي قسمتي از ديسك  مي

ا در بر  محيط ديسك ر %50اتفاق بيفتد و كمتر از 
  )3تصوير شماره .(گيرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )Discherniation : -3تصوير شماره (
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هرنياسيون ديسك بر اساس شكل بيرون زدگي محتويات 
 تقسيم extrusion و Protrusionديسك به دو نوع 

  .شود بندي مي

زدگي ديسك  وقتي كه قاعده بيرون :  Protrusion)الف
  .ر باشدت از لبه بيروني آن وسيع

وقتي كه قاعده بيرون زدگي ديسك از  : Extrusion )ب
  )4تصوير شماره .(لبه بيروني آن طول كمتري داشته باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) انواع هرنياسيون ديسك -4تصوير شماره ( 
  

 و  Focalتوان به دو نوع  البته هرني ديسك را مي
Broad –based 6-5تصاوير شماره .( هم تقسيم كرد (  

  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

  )Focal herniation : -5تصوير شماره (
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  )Broad based herniation -6تصوير شماره (
  

البته اين مطلب مختصر فقط قسمت كوچكي از مقاله بسيار 
مهم و مفصلي بوده كه آدرس آن در زير آمده است و 

توانند متن كامل آن  ت تمايل ميهمكاران محترم در صور
  .را مطالعه نمايند

Reference: 
1- American journal of radiology (AJNR) 

Normenclature and classification of 
lumbar Disc Pathology. February 2003 
Update 
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   اساليس حاوي چه اطالعاتي است؟64اسكن  تي سي
  

   ناس راديولوژيكارش ،آبادي غياث فالحياصغر 

  
زواياي  ها واطالعاتي از اسكن شامل داده CT هر تصوير

باشد كه به وسيله كامپيوتر  گوناگون اطراف بدن مي
 . شود پردازش مي

CT و  اسكن ابزار بسيار خوبي در تشخيص اختالالت
اما  .هاي موجود در ارگانهاي مختلف بدن است ابنورمالي

 حال طپش و حركت مرتب در از آنجايي كه قلب به طور
توانست براي  اسكن هرگز نمي CT باشد مي

 . عضو مورد استفاده قرار بگيرد برداري از اينتصوير

استاندارد  اساليس به عنوان CT 16 تا چند سال گذشته 
شد كه  اسكن تلقي مي CT طاليي در بين دستگاه هاي
 ثانيه بدون 45تا 25بايد مدت  براي انجام يك اسكن بيمار

 CT گرفت كه امروزه با بر روي تخت قرار ميحركت 

اقل رسيده اساليس اين مدت زمان به حد 64 اسكن هاي
 . آيد وتصاوير بهتري نيز به دست مي

  اساليس امكان بدست64اسكن هاي  CT سرعت باالي

 مغزو -آوردن تصاويري با قدرت تفكيك باالتر از قلب
از تمام بدن وتصويربرداري   ثانيه5ريتين حتي در كمتر از 

 CT همچنين. نمايد ثانيه را فراهم مي30در زماني حدود 

كند كه  اساليس اين امكان را فراهم مي 64 اسكن
قلبي را به طور  تريزاسيونهاي مرسوم ويا كات آنژيوگرافي

كه اين فرايند غيرتهاجمي بوده و .متناوب با آن انجام داد
  .نيز بسيار عالي است تصاوير

 
 چيست؟  اساليس64اسكن  CT بزرگترين مزيت

هاي شريان  امروزه تنها يك راه در تشخيص و تاييد بيماري
 .شود اسيون قلبي ناميده ميتريزكرونري وجود دارد كه كات

نيازمند استفاده از مقدار زيادي ماده  اين روش تهاجمي
در  كنتراست و قرار دادن يك سوزن بزرگ جهت تزريق

عت استراحت و نيز يك شب سا 8 تا 6 كشاله ران بيمار و
  CT در صورتي كه. باشد بستري شدن در بيمارستان مي

تواند تصوير   اساليس آنقدر سريع است كه مي64اسكن 
اين نسل .كرونري را درچند ثانيه تهيه نمايد  قلب و عروق

 جديد از اسكنر قابليت تهيه تصاوير غيرتهاجمي از هر
ي از قلب و ارگاني در مدت يك ثانيه و تصويربردار

 ضربان دارد كاري كه 5از  عروق كرونري را دركمتر
 . اسكن قادر به انجام آن نيستند CT هاي ساير سيستم

 جاي هيچ شكي نيست كه اين روش به زودي جاي

تريزاسيون قلبي كات.تريزاسيون قلبي را خواهد گرفت كات
انجام شده و اطالعات بسيار  روشي است كه به طورمعمول

دهد اما همانطور كه گفته شد يك  ا نشان ميدقيقي ر
تواند براي اين  و اين موضوع مي.تهاجمي است  روش

  . روش يك عدم مزيت تلقي شود
 

CT است؟  چه اطالعاتيوي اساليس حا64اسكن 
از  و اسكن بسيار باال استCT از آنجايي كه سرعت اين

تواند تصاوير  برد مي آخرين تكنولوژي كامپيوتري بهره مي
عروق كرونري به خوبي . نمايد در چندين بعد تهيهرا لب ق

شوند و هر گونه انسدادي در آن به وضوح ديده  ديده مي
  . شود مي
 

CT  ؟دشو  اساليس قلب چگونه انجام مي64اسكن 
آرام قلبي  بهترين نماهاي قلبي نماهاي بدست آمده با ريتم

براي اين منظور اغلب پزشكان داروهاي كاهنده  .است
بيمار بر .نمايند  آزمون تجويز مي تم قلب را پيش ازري

اسكن انجام  CT اسكن خوابيده و CT روي تخت
 اساليس آنقدر سريع انجام 64اسكن CT  .شود مي
  ثانيه15شود كه تمام قلب در مدت كمتر از  مي
  .رود شود و سپس بيمار به منزل مي برداري ميصويرت
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 ؟ نتايج اسكن چه زماني آماده مي شود
تصاوير به  هاي الزم صورت گرفته باشد و اگر هماهنگي

 طور مستقيم توسط پزشك روئيت و خوانده شود جواب

CT  شود آماده مي دقيقه 30اسكن ظرف مدت .  
  

 ؟دهند توانند اين اسكن را انجام چه كساني مي
 دارند هاي قلبي كه ريسك كم بيماري افرادي  -1

قلبي  هاي يبيماران جواني كه مشكوك به بيمار -2
 هستند

 قلبي دارند هاي مادرزادي بيماران جواني كه نارسايي -3

 افرادي كه تست ورزش غيرطبيعي و ريسك كم -4

  هاي قلبي دارند بيماري

  بيماراني با دردهاي غير معمول قفسه سينه -5

 دارند افرادي كه مشكالت شريان كاروتيد -6

  رنددا هاي خفيف قلبي افرادي كه سابقه سكته -7

 ها هاي خوني در ريه بيماراني با لخته -8

  .بيماران سرطاني -9
 

  اساليس چيست؟64اسكن  CT مزاياي
نظير اين سيستم به پزشكان اين امكان را  سرعت بي 

تصاويري با قدرت تفكيك باال از قلب  دهد كه مي
 10از   ضربان و يا از سر تا پاي بيمار در كمتر5درطول 

 . ثانيه بدست آورند

استثنايي ارائه  اين فرآيند بدون درد تصاويري با كيفيت 
 .تواند ابزار توانمند پزشكان در تشخيص باشد دهد مي مي

زمان ريكاوري سريعتر و افزايش راحتي و  در ضمن
 . آسودگي بيمار را به دنبال دارد

 با اين روش انسداد شريان كرونري به سرعت كشف 

هاي اورژانس  در بخشاز اتالف وقت بيماران  شود و مي
در بيمارستان پس از  كاسته همچنين نياز به بستري شدن

انجام آزمون را در صورتي كه نتيجه آزمون نرمال باشد 
 . سازد مرتفع مي

بيمار  در دست آنژيوكت برخالف آنژيوگرافي متداول، 
برخالف  گيرد نه در كشاله ران بيمار قرار مي

 .رپايي استس كاتاتريزاسيون قلبي اين يك روش
تريزاسيون قلبي كات هاي اين روش خيلي كمتر از دگييپيچ
روش  براي افرادي كه كمردردهاي شديد دارند اين است
بيمار كه تر است چرا  تريزاسيون قلبي بسيار راحتاز كات

حركت بر روي تخت قرار  زمان كمتري را بايد بدون
  بگيرد

  
   اساليس64اسكن CT هاي محدوديت

ن طوري ساخته شده كه وزني معادل رچند تخت اسكه
اما براي بيماراني كه از  كند را تحمل مي كيلوگرم200

دشوار  CT  انجام برند اضافه وزن بيش از حد رنج مي
 . است

گرداگرد  اين سيستم در شناسايي كلسيوم رسوب كرده در
قابل قبولي  عروق خوني و نيز در شناسايي پالكها عملكرد

 . است نداشته

اين روش  هاي كرونري باشد اري داراي استنتبيم اگر
 . هاي درون استنت را تشخيص دهد تواند تنگي نمي

هر نوع  ليدهاي باطري قلبي و يا هاي مصنوعي، دريچه
 تواند از كيفيت تصاوير جسم خارجي اطراف قلب مي

 . بكاهد

 تصويربرداري هاي استفاده از اين روش مانند ساير روش

X-RAY   باشد ي باردار ممنوع ميها براي خانم .  
قيمت باالي اين دستگاه الزم به ذكر است كه و در خاتمه 

  . هاي آن به شمار مي رود از محدوديت نيز يكي
  
  

References:   
1. www. Simens medical . com 

هاي سازنده  هاي شركت آوري از سايت جمع. 2
   اساليس 64دستگاه 
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  اسكن با رزولوشن باال تي سي
  

   متخصصي راديولوژي ،دكتر مرتضي شكربيگي

  
 توسط دانشمند برجسته آلماني Xبا كشف اشعه 

رشته راديولوژي پا به عرصه وجود گذاشت و با  ،"رونتگن"
گذشت كمي بيش از يك قرن به اوجي از پيشرفت و رشد 

  .هاي پزشكي نظير ندارد دست يافته است كه در ساير رشته
عه با گذشت زمان هر از گاهي مداليتي جديدي به مجمو

شود و از زماني كه رشته  دانش راديولوژي اضافه مي
هاي ساده و بعدا  راديولوژي با راديوگرافي

شد دير  شناخته مي) يا رنگي(هاي با كنتراست  راديوگرافي
زماني نگذشته كه عالوه بر تعالي راديولوژي و ارتقاء به 

ام آر اي و سونوگرافي نيز   شيوه ديجيتال، سي تي اسكن،
هر يك از اين . ه راديولوژي افزوده شده استبه مجموع

ها نيز هر روزه در حال گسترش و تعالي است، از  شيوه
سونوگرافي ساده به سونوگرافي داپلر، داپلر رنگي و 

Power Doppler4هاي سه بعدي و   تا سونوگرافي 
آرآنژيوگرافي و  ، امي معمولMRIبعدي و با كنتراست تا 
MR Stereoscopy و MR Intervention.    

 نيز گسترش با همين سرعت بوده و از سي  CT Scanدر 
 4هاي معمولي به سي تي اسپيرال و از تك اساليس تا  تي

 128 اساليس و 64 اساليس و اخيرا 16 اساليس ، 8اساليس ،
  .شوند گفته مي) Multi detector)MDCT  كه 256و

 از هنگاميكه سي تي اسپيرال پا به عرصه وجود گذاشت،
 براي HRCTام ناي از دانش سي تي اسكن با  رشته

اولين . تر پارانشيم ريوي به جامعه معرفي شد بررسي دقيق
 بود كه دانشمندان راديولوژيست؛ 1985بار در سال 

اي در باب معرفي و  ، مقاله زرهوني ، ناديچ و ناكاتا
 25و اينك پس از . هاي اين رشته را منتشر  كردند توانايي

 تنهايي درياي عميقي از دانش و  بهرشته خودسال اين 

تجارب مجموعه راديولوژي است كه داراي كتب مرجع 
  .متعدد و ژورنالهاي اختصاصي است 

ويژگي اين رشته عالوه بر اسپيرال بودن آن ضخامت 
  . متر قطر دارند ميلي 5/0 و 1 ، 5/1اساليس است كه 

شيم  جزئيات بافت پارانHRCT ،با اين ضخامت اساليس
كشد كه  با چنان رزولوشن و ظرافتي به تصوير ميرا 

  .دانند صاحبنظران آن را با برشهاي پاتولوژي قابل مقايسه مي
HRCT ضايعات Interestitial را اعم از بيماريهاي 

كوالژن واسكوالر، بيماريهاي شغلي و نيز بيماريهاي عفوني 
 Tree – in badها و  بخوبي به تصوير كشيده و ميكروندول

چنان  دقيق نشان را  TBو ساير ويژگيهاي شروع عارضه 
 بوده و كمك قابل Informativeدهد كه هميشه  مي

پولمونولوژيست، متخصص توجهي براي پزشكان داخلي 
  .است... بيماريهاي عفوني و 

 توده، تومور و از جمله Grossالبته در بررسي ضايعات 
 Thick( معمولي CT توانايي HRCTضايعات عروقي، 

slice (كنند همانگونه  بعضي پزشكان تصور مي. را ندارد
تر   دقيقInterestitial در جزئيات پارانشيم HRCTكه 

است در ساير موارد نيز به همان دقت بوده و يا حداقل در 
واقعيت اين است كه در .  معمولي خواهد بودCTحد 

 توده، تومور و يا از جمله Grossهاي ضايعات  بررسي
 Thick(  معمولي CT توانايي HRCTوقي ضايعات عر

Slice (را ندارد .  
HRCT از جمله روتين براي اجتناب از اشتباهات رايج 

 پارانشيم Aeration و چگونگي Transientآتلكتازي 
  .بايد در حال دم عميق تهيه شود 

 Dependent ممكن است نواحي HRCTدر مطالعه  
باه شود كه در دنس تراز حد نرمال باشند و با فيبروز اشت

  . كمك كننده است Proneاين موارد تهيه نماي 
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 تعيين HRCTهاي اختصاصي از مداليته  يكي از استفاده
Score مقدار Air trapping در بيماراني است كه به 

  .هستند) برونشيولها(هر دليل دچار انسداد راههاي هوايي 
Air trappingيا بدام افتادن هوا نشانه انسداد هوا در  

هاي  هاي اصلي و در رده مقاطع درشت مانند برونش
 Airوقتي . ها و برونشيولها است انتهايي مثل لوبول

trapping يك ريه و يا يك لوب را بطور كامل تحت 
 و وقتي Large Air Wayتاثير قرار دهد نشانه انسداد 

يك سگمان يا لوبول را درگير كند نشانه انسداد و عارضه 
Small air way ها است  برونشيول و .  

 يعني اينكه يك قسمت از Air trappingطبق تعريف 
 كمتري Attenuationپارانشيم نسبت به ساير نواحي 

بگونه اي كه در  ) 100HUبا اختالف بيش از (داشته 
HRCTنمايان باشد .  
هاي جديد قادرند اين اختالف MDCTاگرچه 

Attenuationدقت زيادي افزارهاي پيشرفته و با   را با نرم
ان تكيه اصلي بر نظر محاسبه كنند اما همچن

هايي است كه در اين رشته تجربه اندوخته و  راديولوژيست
  .نظر هستند صاحب
 Air trappingها براي محاسبه ميزان  ترين شيوه از رايج

عتبر جهاني مورد استفاده قرار كه در بسياري از مراكز م
 5 و Carinaئورت، گيرد تهيه مقاطعي از نواحي قوس آ مي

تر از كارينا بوده كه در آنها نيز هر ريه به دو   سانتيمتر پايين
 كه Air trappingقسمت تقسيم شده و در نهايت نواحي 
شود محاسبه شده و  در نماي بازدم عميق قابل رويت مي

  .شود ميزان آسيب به مجاري كوچك تنفسي حدس زده مي
 ,Lee K.Wراديولوژيست آقايان در سلسله مقاالتي كه از دانشمندان 

Khong, Hansell, Chan, Stern و   Webbدر نشريات  
Radiologyو American journal of Roentgenology 

 تا 1994ي سالهاي و ساير نشريات معتبر تخصصي در ط 
 Small؛ ارتباط دقيق ميزان محاسبه آسيب  منتشر شده2003

air way بر اساس محاسبه مقدار Air trapping و 
 Pulmonary function testهاي  مطابقت آن با يافته

1)FEV1/FVC ,FVC,FEV1به اثبات رسيده و ...)  و
  .  و مرجع نيز به ثبت رسيده استTextدر كتب 

) سيدمهدي(ميرمحمد دكتردر ايران نيز آقايان 
پولمونولوژيست،  )مصطفي(قانعي دكترراديولوژيست  و 
عات ارزشمندي داشته و مقاالتي در مطال... از دانشگاه بقيه ا

 AJR  ،IRANIANنشريات معتبر چون 

JOURNAL OF RADIOLOGY در سالهاي 
  .اند  ميالدي  منتشر كرده2004 تا 2000

 و CTدر چند سال اخير به موازات پيشرفت دستگاههاي 
 اساليس امكان تهيه تصاوير 64 و16 هاي MDCTرواج 

3D ، Volumetric Scanدور شده است  از ريه مق .  
ها باعث دقت بيشتر در نحوه محاسبه آسيب به  اين پيشرفت

Small air way افزارهاي   شده و با استفاده از نرم
  . تر شده است تر و ساده سيب، دقيقجديد محاسبه ميزان آ

 Volumetric MDCTالبته ذكر اين نكته الزم است كه 
جهي باعث افزايش دوز تابشي بيماران در حد قابل تو

  .كاهد ز اهميت آن بعنوان روش اسكرين ميشود كه ا مي
بوده در حاليكه  msv 35/0 معمولي HRCT مقدار دوز 

 msv در حد  Volumetric MDCTدوز تابش در 
  . است7/4
  
  

References:   
1. Brillrt PY Quantification of 

brochial dimensions and MDCT 
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2. Europian Radiology 2007; 17. 
3. Radiology 2005 Issue 235. 
4. Webb, Muller HRCT of the lung 

froth edition LWW 2009. 
  
 

                                                 
1 Forcel expiratory Volume in 1sec (FEV)  
،Forced vital capacity (FVC) 
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  آنژيوگرافي معمولي
  

مدير مركز تصويربرداري  - كارشناس راديولوژي ،قزلجه علي قاسمي
  ) عج(...بقيه ابيمارستان پزشكي 

  
ير و دستيابي گسترش رشته راديولوژي تشخيصي در سالهاي اخ

 MR Angiography و CT Angiographyبه 
 256و 128 ، 64هاي نسل جديد از نوع CTبخصوص در 

رسد نياز به آنژيوگرافي   مولتي اساليس، به نظر مي
Conventional را تا حدود زيادي مرتفع ساخته است .  

 نيز براي آنكه از قافله Conventional Angioالبته 
 عقب نماند با دست Medical Angiographyشتابان 

 و ابداع روش digitalيازيدن به سيستم 
DSA(Digital subtraction Angiography) و  

حذف اعضاء و جوارح از تصاوير ميسر شريانها و عروق، 
  . ساله خود دارد60 -70سعي در ثبت جايگاه 

، ريهاي نرم افزا  با توجه به تواناييDSAاگر چه سيستم 
رم را از تصاوير تهيه شده حذف كرده و اسكلت و بافت ن

گذارد اما روش كار  صرفا عروق حاجب شده را به نمايش مي
  .شود ن است كه در سيستم سنتي انجام ميكم و بيش هما

بيماران با . روش انجام كار به وضعيت بيماران بستگي دارد
 CT Angiographyهاي تشخيصي  گيري از روش بهـره

 و Safeهاي   روشموماً كه عMR Angiographyو 
غيرتهاجمي بوده و خطرات كمتري را نيز بدنبال دارند 

 .مورد بررسي قرار گيرند ها توانند به توسط اين روش مي
 در نزد بيماراني كه انديكاسيون انجام آنژيوگرافي از

 ضرورت C.Aالذكر را ندارند لزوم انجام  هاي فوق روش
اي آنژيوگرافي به ه بيماران ارجاعي به بخش. كند پيدا مي

 :شوند دو دسته تقسيم مي

بيماراني كه بعلت وجود اجسام خارجي اعم از  -1
Deviceهاي  هاي جراحي و قلبي و يا تركش

 و يا MR Angiographyزي قادر به انجام ـفل

CT Angiography نيستند و يا در آن مداليته ها 
 .تصاوير گويايي از آنها بدست نيامده است 

اي  از به روش مداخلهبيماراني كه ني -2
)Interventional angiography (دارند . 

هاي آنژيوگرافي  به هر حال بيماران ارجاعي به بخش
ميبايست هوشيار بوده و قادر به همكاري مناسب باشند و 

  ، پالكت، CBCهاي روتين منجمله  از نظر آزمايش
PT ،PTTخصوصاً( نيز كنترل داروهاي مصرفي  و 

  . وضعيت قابل قبول داشته باشند) اديداروهاي ضدانعق
نيز همانند ساير مراكز درماني از ) عج...(ا بقيهدر بيمارستان 
 .شود ر استفاده ميگروش سلدين

 Sedateدر زمان انجام آنژيوگرافي؛ بيمار در صورت لزوم 
 با آنستزي لوكاليزه از محل Prepشده و پس از 

Rt.Groinان سپس شري .شود  برش كوچكي داده مي
فمورال مشترك با آنژيوكت خاكستري پانكچر 

)(Punctureصحت پانكچر با مشاهده جريان . گردد  مي
سپس سوزن . گردد تائيد مي) jetبه اصطالح (خون شرياني 

غالف پالستيكي  آنژيوكت بيرون كشيده شده و) واندرن(
  .در داخل لومن شريان باقي مي ماند

يوكت تاحدي كه گايد واير از طريق غالف پالستيك آنژ
شود و سپس غالف آنژيوكت  قابل كنترل باشد جلو برده مي

معموال گايد . شود نيز از داخل لومن شريان بيرون كشيده مي
. شود  آئورت به جلو رانده ميbifurcationواير تا قبل از 

در اين مرحله دسيله  و شيت شرياني از طريق گايد واير 
  .گردد  ميوارد شريان شده و گايد واير خارج

الزم به تذكر است گايد واير، شيت شرياني، كاتترها، 
ها و ساير وسايلي كه  ، سرنگ3wayهاي مختلف،  رابط

 عروق و تزريق كنتراست مورد punctureدر چرخه 
  .گيرند بايد قبل از شروع كار هپارينه شوند استفاده قرار مي
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ه وارد در اين مرحله بسته به نوع مطالعه كاتتر از طريق دسيل
شريان شده و پزشك بر اساس نوع مطالعه آنها را با دقت و 
با پرهيز از هرگونه فشار اضافي و تحت گايد فلورسكوپي به 

هاي  سمت اندام مورد مطالعه؛ آئورت شكمي، شريان
اي، قوس  آئورت سينه) فوقاني و تحتاني(كليوي، مزانتريك 

...  و آئورت، ساب كالوين، براكيال، كاروتيد، ورتبرال
  .كند  هدايت مي Selective و non selectiveبصورت

قسمت حساس كار استفاده از مانورهاي پيچشي است كه 
شود  در محل جداشدن برانچ هاي اصلي عروقي انجام مي

در تمام اين . تا كاتتر به درون شريان مورد نظر وارد شود
هاي منقطع و هم با دانسيته خود كاتتر  مدت هم با تزريق

  .گردد ت ادامه مسير توسط فلورسكوپي مانيتور ميصح
هاي  هاي پلي اتيلن و جنس ها از جنس پالستيككاتتر

مشابه، كه در عين  استحكام، انعطاف كافي داشته و از 
يك اليه داخلي  متاليك براي جلوگيري از كوالپس و نيز 

  .شود ايجاد دانسيته متاليك در فلوروسكوپي ساخته مي
يست بنحوي انحنا و انعطاف داشته باشد تا نوك كاتتر ميبا

  . آسيب نرساندIntimaبه 
انواع كاتترها با سايزهاي متفاوت براي مقاصد مختلف در 

ا ه انـباشد كه شايعترين مواردي كه در بيمارست دسترس مي
 Head Hunter،  Pigشود عبارتند از  از آنها استفاده مي

tail  ، Side winder ، Jadkins.   
ايت كاتتر به درون شريان مورد مطالعه و تعيين محل با هد

دقيق قرار گرفتن نوك كاتتر، حجم كلي تزريق و ميزان 
ه ــتزريق كنتراست در واحد زمان بر اساس عضو مورد مطالع

و هم چنين نوع كاتتر، تعيين و در حافظه دستگاه انژكتور 
ن گردد كه همزمان با شروع انجام آنژيوگرافي ميزا اعمال مي

ي ــهاي مناسب آناتوميك دارو در زمانهاي مشخص و در محل
 صورت گرفته و نماهاي Exposeاز مسير شرايين، تزريق و 

در سالهاي اخير آنژيوگرافي از . شود مناسب تهيه مي
دوده تشخيص گذر  كرده و براي آنكه در برابر ساير ـمح

 و CT.Angiographyهاي آنژيوگرافي منجمله  شيوه
MR Angiography حرفي براي گفتن داشته باشد به 

شايعترين .  پاي گذاشته استInterventionمرحله 
 شود اي كه در اين بيمارستان انجام مي هاي مداخله استفاده

گذاري است كه در حال Stentنژيوپالستي توسط بالون و آ
  .حاضر در بخش كت لب بيمارستان انجام مي شود

يي براي شروع   آنژيوگرافي ها در بخش راديولوژي نيز برنامه
در دست  )Interventional Angiography(درمانگر 

  .مطالعه است 
پس از پايان مطالعه تشخيصي و تهيه نماهاي مورد نظر، 
كاتتر و هم چنين شيت شرياني از محل لومن شريان 
فمورال بيرون كشيده شده و با فشار انگشتان بر پروگزيمال 

 هم جريان خون فمورال اي كه  بگونهPunctureمحل 
حفظ شود و هم از ايجاد هماتوم و خونريزي جلوگيري 

  .شود گردد اقدام به هموستاز مي
پس از چند دقيقه كمپرس توسط انگشتان و بعد از بندآمدن 

 ساعت 2-3خون، اين كمپرس توسط كيسه شن بمدت 
 باشد و CBR ساعت 6بيمار ميبايست بمدت . يابد ادامه مي
نترل عالئم ك. ونه فعاليت فيزيكي بپرهيزدم هرگاز انجا

بمدت ) پونكسيون(حياتي و هم چنين كنترل محل انسزيون 
 ساعت ميبايست از 24 ساعت ضروري است و بيمار تا 24

  .خم كردن كامل پا از ناحيه كشاله ران خودداري نمايد
از عوارض احتمالي آنژيوگرافي ميتوان به شوك دارويي، 

، جدا شدن اتيزه شدن شرياناسپاسم شرياني، تروم
هاي شرياني و ايجاد آمبولي و مواردي از آسيب  پالك

 و در A.V Fistulaجدي عروقي منجمله آنوريسم و 
  . اشاره كردMortalityموارد نادر 

 در مجموع انجام كليه مراحل آنژيوگرافي از وظايف
 بوده و مسئوليت آن نيز  پزشك راديولوژيستاصلي 

 اما حضور و كمك كارشناس توجه ايشان است،م
راديولوژي در امر فلورسكوپي و تهيه تصاوير از مراحل 
  .اصلي انجام يك آنژيوگرافي موفق و بدون عارضه است

  
Reference:   

1. Osborn- Angiography. 
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  ژيحاجب در راديولو مواد
  

  كاردان بيهوشي ،الهي محبوبه روح
  

ي درتصويربردارCONTRAST ) (اصطالح كنتراست 
تيرگي دو بافت مجاور است » تضاد«به مفهوم اختالف يا 

در . شود كه موجب تفكيك تصاوير آنها از يكديگر مي
واقع تفاوت ميزان جذب اشعه ايكس در بافتهاي متفاوت 

 .گردد سبب ايجاد كنتراست در تصاوير راديولوژي مي
هدف از تصويربرداري با مواد حاجب؛ حاجب نمودن 

)OPACIFICATION (تشخيص ساختارهاي و 
  .تشريحي و گاهي فيزيولوژيك است

  
  كاربرد مواد حاجب در راديولوژي

ارگانهاي واجد دانسيته و ميانگين عدد اتمي مشابه در 
راديولوژي با اشعه ايكس قابل افتراق از يكديگر نيستند 
بنابراين در استفاده از مواد حاجب براي ايجاد يك 

تشخيص ارگانها و  ارگانها و كنتراست ساختگي بين
مواد . هاي احاطه كننده اطراف آنها ضروري است بافت

 در روشهاي فلورسكوپيك، رنگ كردن حاجب عموماً
  .رود  اسكن بكار ميCTهاي ساده و  فيلم

  
  ساختار ماده حاجب

تمامي مواد حاجب از يك ماده پايه غير سمي يا محلولي 
» Iodine«يد  .اند كه واجد عدد اتمي باالست تشكيل شده

وجود . باشد عنصر اصلي موجود در ماده حاجب مي
، ساختار شيميايي خاص و سميت اندك از دانسيته باال

جمله ويژگيهاي خاصي است كه اين ماده را جهت 
  .دارد تصويربرداري مناسب مي

باريم نامحلول در آب و مواد حاجب محلول در آب دو 
ترين مواد  جراي .آيند سته مهم از مواد حاجب به شمار ميد

  : گروه زير دانست3توان جزء يكي از  حاجب را امروزه مي
  )جهت ارزيابي دستگاه گوارش(سولفات باريم  -
  )هاي عروقي براي بررسي سيستم(تركيبات يددار -
  و سونوگرافيMRIمواد حاجب مورد استفاده در  -

  

  انواع ماده حاجب در تصويربرداري با اشعه ايكس
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لي امتياز داروي حاجب در اين است كه كنتراست بطور ك
بااليي داشته و در زمان مورد انتظار در بدن باقي بماند و 

تداخلي با  پس از آن به سرعت و كامال دفع شده،
 مغزي –فيزيولوژي طبيعي بدن نداشته باشد و از سد خوني 

  .و از غشاي سلول نفوذ نكند
 و در نوزادان و ml/kg 2ميزان دوز مواد حاجب در بالغين 

 كيلوگرمي 50در يك انسان بالغ . استml/kg 3كودكان 
)  ميلي گرم يد در هر ليتر300(ميلي ليتر ماده حاجب 100

در صورتي كه غلظت يد در واحد حجم .مورد نياز است
  .كمتر باشد ضرورت دارد از حجم بيشتري استفاده شود

  
  مواد حاجب غير يوني

صر يد بوده ولي يونساز اين نوع مواد حاجب واجد عن
نكته مهم اين است كه برخالف تصور؛ اين مواد . نيستند

باشند چون در غير اين  حتما در ساختار خود داراي يد مي
  .آيد صورت تصويري در راديولوژي به وجود نمي

Nonionic contrast media عالوه بر اسموالليته پايين 
.  برخوردارندهاي عمده نسبت به مواد حاجب يوني از برتري

سيستم عصبي در مقابل داروهاي غيريوني تحمل بسيار 
هاي عمومي از قبيل تهوع  در عين حال واكنش. خوبي دارد

هاي تهديدكننده زندگي،  و استفراغ و برخي از واكنش
هاي شبه آلرژيك يا ايديوسنكراتيك در موارد  واكنش

  .العاده كمتر است يوني فوقاستفاده از مواد غير
  

  :يات اصلي ايمن بودن مواد حاجب غيريونيخصوص
 . فاقد شارژ الكتريكي هستند يا به عبارتي يونساز نيستند -

 .باشند هايي از قبيل سديم يا مگلومين مي فاقد كاتيون -

 .شوند هاي هيدروفيل جانبي پوشيده مي رهبه خوبي با زنجي -

يني و مهار ئشود تا اتصال پروت مجموعه اين خواص سبب مي
 ممكن بوده و به اين ترتيب تاثير بر كمترين حدر آنزيمي د

  .خواص بيولوژيك غشاهاي سلولي وجود نداشته باشد
اگرچه داروهاي غيريوني از نظر پيشرفت دارويي به 

اند ولي ويسكوزيته آنها  اسموالليته مساوي با خون رسيده

 برابر بيشتر از 3 تا2باالتر رفته و واكنشهاي تاخيري آنها 
  .باشد نومر ميداروهاي مو

  
  مواد حاجب يوني

اين مواد در ساختار خود داراي عنصر يد بوده و در عين 
هاي حاصل از  انسيدانس واكنش .باشند حال يونساز مي

مصرف اين مواد به فاكتورهاي متعددي از جمله وضعيت 
هيدراتاسيون و حال عمومي بيمار، نوع بررسي، نوع ماده 

 جمله عوارض جانبي از .حاجب و دوز آن وابسته است
 از اسموالليته و ويسكوزيته بيش از حد اين مواد كه عموماً
  : شوند شامل اين مواد ناشي مي

دردهاي عروقي حين تزريق به همراه احساس گرگرفتگي و 
داغ شدن، صدمات اندوتليال، اختالل در سد خوني مغزي و 

همچنين عوارض  .باشد افزايش فشار در گردش خون ريوي مي
ور كه از يك تهوع ساده تا بثورات جلدي متغير بوده و مين

عوارض ماژور شامل شوك آنافيالكسي، كاهش تعداد تنفس 
  .باشند و ضربان قلب، اسپاسم برونشيال و مرگ مي

  
  MRIماده حاجب در 

  X- ray به دليل اينكه اصول فيزيكي متفاوتي با  MRIدر 
  :و سي تي اسكن دارد؛ از جمله

غناطيسي و امواج راديويي به جاي اشعه هاي م ميدان * 
  . ايكس كاربرد دارند

به جاي اينكه تمام مواد سازنده يك بافت يا ارگان * 
 .ديده شود فقط يك نوع اتم قابل مشاهده است

 هيدروژن كه حاوي يك پروتون است و از معموالً(
اختالف ميزان آن در مايعات، نسوج و چربي به 

  .)ابيمي سيگنالهاي مختلف دست مي
روشنايي تصوير به جاي تراكم نسوج به زمانهاي  *

 .وابسته است  T2 و  T1ريالكساسيون 

جريان خون و تزريق كنتراست در مراحل بعدي قرار 
 بهتر است به جاي اصطالح  MRIلذا در مورد  .دارند

از اصطالح   )CONTRAST MEDIA(ماده حاجب 
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قتي ماده  وMRIدر .ماده مولد كنتراست استفاده شود
شود به  مولد كنتراست به داخل مايعات يا بدن تزريق مي

واسطه تغييري كه در زمان ريالكساسيون محيط اطراف 
  .شود نمايد قابل رؤيت مي ايجاد مي

نخستين داروي ماده حاجب ) Magnevist(گادولينيوم 
 است كه از جهت تجويز داخل MRIتوليد شده براي 

نياز شبيه به مواد حاجب وريدي و سرعت تزريق بر حسب 
در  .باشد مورد استفاده در راديولوژي و سي تي اسكن مي

 3قيمت و نادري است كه واجد   فلز گراندوليتيومواقع گا
  الكترون آزاد و منفرد بوده و شديدا7ًظرفيت مثبت و 

توان  مي » Chelating«سمي است ولي با شالت كردن 
 ميزان 100/1ز سميت آن را از بين برد و آن را با دو

.  برابر قابل افزايش است3اين دوز تا . كشنده تزريق نمود
 ميلي مول به ازاي هر كيلوگرم وزن 1/0 دوزاژ دارو عموماً

ليتر از ويال مگنويست به ازاي هر   ميلي2/0بدن يا 
  ) كيلوگرم5سي سي براي هر 1.(كيلوگرم وزن بدن است

ود دارد اما گادولينيوم به دو صورت يوني و غيريوني وج
گرچه عوارض . اغلب تركيبات آن ماهيت يوني دارند

جانبي گادولينيوم بسيار اندك است اما در مواردي شوك 
  .آنافيالكسي گزارش شده است

درمان عوارض جانبي ناشي از مواد حاجب حاوي (
  )تركيبات يددار

  )زير يك ساعت ( عوارض جانبي حاد 
 كهير •

   از آنتي هيستاميناستفاده: پراكنده و طوالني مدت
گرم   ميلي3/0 تا 1/0 ) 1000/1(تزريق آدرنالين : شديد 

  عضالني
  برونكواسپاسم •
  ) ليتر در دقيقه10 الي 6(تراپي  كسيژنا -
  هاي استنشاقي نظير سالبوتامول  آگونيست2βاستفاده از  -
  آدرنالين داخل عضله بسته به ميزان فشار خون -
  اقدامات درماني بعدي توسط تيم احيا -
 دم حنجره ا •

  اكسيژن تراپي  -
  آدرنالين عضالني -
  اقدامات تيم احيا -
 افت فشار خون •

  پاهاي بيمار را باال قرار دهيد -
  تراپي  اكسيژن -
 سالين يا انفوزيون سريع نرمال: مايع داخل وريدي -

  رينگرالكتات 
) 1000/1( پاسخ درماني آدرنالين در صورت عدم -

  عضالني
شار خون و افت ف(در صورت ايجاد واكنش واگال  -

 5/0 -1به اقدامات باال تزريق آتروپين ) براديكاردي
  .گرم وريدي اضافه مي گردد  ميلي

 تشنج •

   ميلي گرم به صورت ركتال يا وريدي5-10ديازپام  -    
 واكنش آنافيالكتيك •

  در صورت نياز ساكشن مجاري تنفسي -
  در صورت افت فشار خون پاهاي بيمار باال قرار گيرد -
  اكسيژن تراپي  -
  عضالني ) 1000/1(آدرنالين  -
  مايعات داخل وريدي -
- H1  بالكر بعنوان مثال ديفن هيدرامين  
  احضار گروه احيا  -

  ) روز 7 ساعت تا 1( عوارض جانبي تاخيري 
 هاي اطراف نشت ماده حاجب به بافت •

  باالتر قرار دادن اندام -
  استفاده از كيسه يخ  -
  تحت نظر قراردادن بيمار -
راحت شديد مشاوره در صورت احتمال وقوع ج -

  با يك جراح
 هيپرتيروئيديسم ناشي از يد •

) چند روز تا چند هفته(واكنش بسيار ديررس  -
  مشاوره با متخصص غدد
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 نفروتوكسيسيته ناشي از مواد حاجب •

مراقبت دقيق از بيمار مشابه ساير موارد كاهش  -
  عملكرد كليه به داليل ديگر

  مشاوره با متخصص كليه -
 اسيدوز الكتيك  •

، اسيد الكتيك )كراتينين سرم( عملكرد كليه نترلك -
   خون PHو 

  -تهوع واستفراغ(توجه به عاليم اسيدوز الكتيك  -
  - اشتهايي بي -گاستر اپي درد -آلودگي خواب
  )اسهال و تشنگي مفرط -خستگي - هيپرپنه

 كمتر PH: آزمايشهاي خوني دال بر اسيدوز شامل -
  ول       م ميلي  5 و اسيد الكتيك بيشتر از 25/7از 

  
اقدامات پيشگيرانه عوارض ناشي از استفاده از 

  مواد حاجب
  :در سابقه قبلي استفاده از مواد حاجب  

  استفاده از ماده حاجب غير يوني 
 30ونپردنيزول: استفاده از كورتيكواستروييدها 

   ساعت 2 و 12ميلي گرم 
  قبل از استفاده از ماده حاجب 

  :  جب درنفروتوكسيسيته ناشي از مواد حا 
 ميلي ليتر مايعات بصورت 100مصرف حداقل  

 ساعت 4از ) سالين نرمال(خوراكي يا وريدي 
   ساعت بعد از تزريق ماده حاجب24تا 

  استفاده از ماده حاجب غير يوني  
توقف داروهاي نفروتوكسيك به مدت حداقل  

انجام روش هاي تصويربرداري ديگر   ساعت24
  غير از ماده حاجب حاوي يد

  يدوز الكتيكدر اس 
گيري سطح كراتينين سرم يك هفته قبل از  اندازه 

  تصويربرداري
در صورت طبيعي بودن قطع مصرف داروهاي  

  يدينبيگوا
در صورت غير طبيعي بودن كراتينين سرم تجويز  

عت به تعويق بياندازيد يا  سا24ماده حاجب را 
  روشهاي تصويربرداري ديگرانجام 

  در اضطراب  
  ها يازپيناستفاده از بنزود 

  در افت فشار خون  
  بيمار به مقدار كافي هيدراته باشد   

  هاي اطراف در نشت ماده حاجب به بافت 
  تزريق در محل مناسب و با دقت  
ز ماده  ادر صورت استفاده از انژكتور ترجيحاً 

  حاجب غير يوني استفاده شود
  در هيپرتيروئيديسم ناشي از يد   

ره با بيماران در معرض خطر شديد، مشاو 
  .متخصص غدد داخلي انجام شود

 
References: 
1. ESUR Gauid Lines on contrast Media 

Version 6.0 feb 2007 
2. ESUR Gauid Line; gadolinium based 

contrast media and nephrogenic 
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  دانستنيهاي راديولوژي در بارداري
  

    دانشكده پزشكي – )عج(...ا ، دانشگاه علوم پزشكي بقيهشناس ماماييكارالهه ميران، 
  

CTاسكن   
 اسكن در CTشده استفاده از  ه دنبال پژوهشهاي انجامب

  .دوران بارداري افزايش يافته است
 سال 10پژوهشگران بر طبق بررسيهاي انجام شده در طول 

دريافتند كه آزمونهاي راديولوژي بر روي زنان باردار 
  .دوبرابر شده است

Elizabeth Lazarus M.D و دستيار تصويربرداري 
 قبالً:  در آمريكا بيان داشتBrownپزشكي در دانشگاه 

رداري در زنان باردار مورد استفاده نبود و اين تصويرب
 .پذير بودند جمعيت نسبت به اثرات تشعشع آسيب

و همكارانش بررسي را بر روي پزشكي Lazarusدكتر 
اسكن، فلورسكوپي و تصويربرداري ساده CT اي، هسته

راديولوژي را بر روي زنان و اطفال انجام دادند كه به 
ه هر چند وقت يكبار منظور تعيين اين مطلب بود ك

اري بر روي زنان باردار انجام آزمونهاي تصويربرد
. كردند  دز تشعشعي به جنين را برآورد ميگيرد و مي
اطفال متولد شده در هر سال براي  طالعات با شماري ازا

محققان  .همان دوره زمان مورد مقايسه قرارگرفت
ات ، تعداد كلي مطالع2006تا  1997دريافتند كه از سال 

تصويربرداري انجام گرفته بر روي زنان باردار به ميزان 
 زمونهايآهر ساله افزايش يافته است ولي شمار % 1/10

CT در هر سال افزايش يافته % 3/25اسكن انجام شده تا
 از ديگر مقدار دز بيشتري را CT انجام آزمونهاي. است

   . دروشهاي راديولوژيكي دار
ل براي زنان باردار اسكن به طور معموCTآزمونهاي

شوند، ولي در موارد مشكوكي چون  درخواست نمي
ها يا آپانديسيت  هخونريزي در مغز، لخته خون در ري

 CTزماني كه در طول آزمون . رسد ضروري به نظر مي

هايي به  دهند نگراني جنين در حال رشد را تشعشع مي
اكثريت . ايجاد خواهد كردخاطر استفاده بيش از حد 

ها مورد  كه در بررسي)  آنها75%در حدود ( CTياآزمونه
تحليل قرار گرفت، در مناطقي به جز رحم مادران انجام 
گرفته بود، در نتيجه جنين در تشعشع مستقيم پرتو قرار 

اما بررسي نشان داده است كه حتي مقدار كم . اشتدن
  .تواند براي جنين در حال رشد مضر باشد تشعشع هم مي

بيمار ارزيابي  3285آزمون را بر روي  5270پژوهشگران 
سال بررسي، شمار بيماران كه هر  10در طول . اند كرده

 نفر 449 نفربه 237كردند از  ساله تصويربرداري مي
 آزمون به 331افزايش يافت و تعداد آزمونها هر ساله از 

 121% افزايش را در بيماران و 89%اين گزارش .  رسيد732
ي تصويربرداري در طول دوره افزايش را در آزمونها

 سال، تعداد زايمانها 10در طول همين . دهد تحقيق ارائه مي
 افزايش 7% بيمار يعني تنها 9264بيمار به  8661در ميان 

تعداد آزمونها (نسبت استفاده از تصويربرداري . كرده است
استفاده از  . زياد شده بود107) %به ازاي هر هزار زايمان

ي ساده راديولوژي به طور ميانگين هر ها برداريويرتص
اي  افته و شمار آزمونهاي پزشكي هسته افزايش ي8/6%ساله 

استفاده از .  باال رفته است6/11%ساليانه در حدود 
 CT زياد شده و آزمونهاي 6/10%فلوروسكوپي هر ساله 

 .  افزايش يافته است3/25%در هر سال 

. بي استگيري دز جذ واحد اندازه (mGy) گري ميلي
ميانگين برآورد شده از ميزان اكسپوژر تشعشعي جنين در 

از   mGy 91/2 ميلي گري بوده و با 3/4هر آزمون برابر 
اي و  از پزشكي هسته mGy 40/0آزمون فلوروسكوپي، 

43/0mGy  از آزمونهاي ساده راديولوژي قابل مقايسه
 . است

ز اميدوار است كه با افزايش استفاده ا Lazarusدكتر 
سوابق الكترونيكي پزشكي به پزشك و بيمار كمك كند 
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تا تعداد و نوع آزمونهاي تصويربرداري اجرا شده برروي 
زنان باردار را كنترل كند و رسيدگي مناسبي را به منظور 

و  MRI ري مثلجايگزيني آزمونهاي تصويربردا
سونوگرافي كه بيمار يا جنين را با امواج يونيزان تحت 

  . مي دهد، ارائه دهدتشعشع قرار ن
 

  سونوگرافي سه بعدي و خطر سوختگي جنين
سونوگرافي سه بعدي و چهار بعدي اين روزها بين زنان 

 شده است در حالي كه درباره مزيت اندك و رايجباردار 
 كمي خبر دارند،  شود، شايد عده خطرات آن صحبتي نمي

سونوگرافي سه بعدي ممكن است به علت وارد كردن 
اد به يك نقطه جنين موجب سوختگي در بافت انرژي زي

امروزه سونوگرافي يكي از الزامات . نرم جنين شود
مراقبتهاي دوره بارداري شده است و زنان باردار طي يك 
دوره حاملگي به دفعات براي انجام سونوگرافي مراجعه 

ئل ايمني و عوارض سالمت آن كنند كه به جز مسا مي
شود كه گاهي   مي آنان تحميلهاي زيادي را هم به  هزينه
 با وجود اين به علت بازاري كه  . ضروري نيستاصالً

سونوگرافي در دوره بارداري زنان ايجاد كرده است هر 
هاي مختلف مانند  هاي جديدي با نام روز دستگاه

اپلر و انواع ديگر سونوگرافي سه بعدي، چهار بعدي، د
رستي درباره رساني د شود كه اغلب اطالع وارد بازار مي

 در سونوگرافي سه  .كاركرد و عوارض آنها وجود ندارد
اي مختلف به بدن جنين تابانده بعدي امواج صوتي با زواي

افزارهاي  شود و انعكاس اين امواج با كمك نرم مي
شود و در سونوگرافي  پيشرفته كامپيوتري تغيير داده مي

ن چهار بعدي عالوه بر ايجاد تصاوير سه بعدي از جني
  . دهد حركات جنين نيز به صورت زنده نشان مي

سونوگرافي سه بعدي و چهار بعدي جايگزين سونوگرافي 
ساده نيستند و بايد به عنوان مكمل سونوگرافي ساده در 
صورت تشخيص پزشك مبني بر احتمال وجود ناهنجاري 

سونوگرافي سه بعدي و چهار بعدي در . استفاده شود
 مطلوبي قرار داشته باشد صورتي كه جنين در وضعيت

كشد و در موارد چند قلويي   دقيقه طول مي25حدود 
انجمن راديولوژي ايران . مدت زمان بيشتري نياز دارد

سونوگرافي سه : گويد درباره سونوگرافي سه بعدي مي
 5انجمن راديولوژي ايران  .بعدي يك كار فانتزي است

نكه اين نوع سال پيش اين مسئله را اعالم كرد، به دليل اي
سونوگرافي نقش قابل توجهي در تشخيص بيماري و حتي 

ها قرار  هاي جنيني ندارد در ليست تعرفه ناهنجاري
به گفته وي امروزه اغلب زنان باردار،  .گيرد نمي
دهند  ونوگرافي را به قصد تعيين جنسيت جنين انجام ميس

در صورتي كه در انجام سونوگرافي بايد تعيين 
 رئيس  .ي مادرزادي در اولويت قرار گيردها ناهنجاري

در هيچ يك از : افزايد انجمن راديولوژي ايران مي
هاي انجمن راديولوژي اسمي از سونوگرافي سه  دفترچه

شود، زيرا يك كار فانتزي است اما در  بعدي ديده نمي
 آگاهي نداشتن نسبت به خطرات   دليل حال حاضر به

ران اغلب براي تعيين ها، ماد جدي اين نوع سونوگرافي
جنسيت جنين يا تهيه عكس سه بعدي براي استفاده در 

كنند كه  ها مي آلبوم نوزاد اقدام به انجام اين سونوگرافي
انجام : دنگوي  ميپزشكان .هيچ كاربرد علمي ندارد

سونوگرافي سه بعدي هيچ ضرورتي براي زنان باردار 
ر است از ندارد و اگر دچار ناهنجاري جنيني باشند، بهت

بيمارستان . تخصصي كمك بگيرند هاي فوق راديولوژي
سونوگرافي سه : گويد شهيداكبرآبادي در اين رابطه مي

كند كه اين انرژي  بعدي انرژي زيادي به جنين وارد مي
 بعالوه تنها مزيت سونوگرافي  .براي جنين خطرناك است

سه بعدي نسبت به سونوگرافي معمولي نشان دادن شكاف 
در جنين است كه اهميت زيادي نيز ندارد اما متاسفانه كام 

هم اكنون انجام اين نوع سونوگرافي در ميان زنان باردار 
در حالي كه اگر همان سونوگرافي . رو به افزايش است

اي انجام شود، در نتيجه آن  معمولي توسط فرد باتجربه
كند اما زنان باردار به انجام سونوگرافي سه  تفاوتي نمي

به اضافه با اين حال اگر گفته  .دي اصرار زيادي دارندبع
شود سونوگرافي سه بعدي ضرر ندارد، زنان باردار براي 
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انجام هر كار . آورند انجام اين نوع سونوگرافي هجوم مي
تواند  يست و مياضافه در زمان حاملگي مناسب ن

 حرارت اين :افزايند يمپزشكان  .ضررهايي داشته باشد
توانيم بگوييم كه   است ولي ما نميها تنظيم شده دستگاه

خواهيم كه اين كار را در دست و پاي  ضرر ندارد اما نمي
ولي . دهند مردم بيندازيم چون اين كار را بيشتر انجام مي

تواند بر  اگر حرارت دستگاه سونوگرافي تنظيم نشود مي
از فوائد  .مايع آمونيوتيكي دور جنين اثر بگذارد

هاي  توان گفت كه ناهنجاري سونوگرافي سه بعدي مي
كنيم كه  دهد و پيشنهاد مي ظاهري جنين را بهتر نشان مي

زنان باردار سونوگرافي دوبعدي را انجام دهند و در 
  .صورت نياز سونوگرافي سه بعدي را انجام دهند

متخصصين زنان و زايمان درباره سونوگرافي سه بعدي 
و تشخيص سونوگرافي سه بعدي از نظر مزايا  معتقدند،
ها نسبت به سونوگرافي دو بعدي برتري ندارد و  ناهنجاري

شكري و  هاي صورت، لب بيشتر براي شناخت ناهنجاري
خطر بودن آن هنوز ثابت نشده  شكري موثر است و بي كام
دستگاه هاي سونوگرافي سه بعدي و : افزايد  وي مي .است

ه چهاربعدي براي گرفتن تصوير مناسب حداكثر انرژي را ب
 اين دستگاه به  »prob «فرستند و چنانچه داخل بدن مي

ميزان كافي روي شكم مادر باردار نگه داشته شود، از نظر 
كيسه آب اطراف (تواند مايع آمنيوتيك  تئوري حتي مي

هاي بدن جنين را دچار  را به جوش بياورد و بافت) جنين
  .آسيب كند

 بر يك نقطه به گفته وي سونوگرافي سه بعدي به دليل اينكه
تواند موجب  كند گاهي مي به مدت طوالني انرژي وارد مي

هايي در بافت نرم جنين شود اما سونوگرافي  سوختگي
ها بر  معمولي ارزش زيادي را در زمينه تشخيص ناهنجاري

 متخصص زنان و زايمان نيز درباره سونوگرافي  .عهده دارد
 سه بعدي را بسياري از افراد سونوگرافي: گويد سه بعدي مي

خواهند عكس جنين خود را داشته باشند  به دليل اينكه مي
 شده است رايججامعه در د و هم اكنون اين كار نده انجام مي

توان اين كار  در حالي كه اگر ناهنجاري جنين اثبات شد، مي

در غير . را انجام داد به دليل اينكه تشخيص بهتر صورت گيرد
: گويد  وي مي .اين صورت اين يك كار فانتزي است

مضرات سونوگرافي سه بعدي اين است كه به دليل اينكه 
شود و دستگاه اين امواج   وارد مي »prob «امواج به صورت

 . كند را به تصوير تبديل مي

دهد مهارت  اگر فردي كه سونوگرافي سه بعدي انجام مي
كافي نداشته باشد پيرود بر روي يك نقطه از شكم قرار 

 امواج به صورت صوت در يك نقطه شود و گرفته مي
شود و گرمايي كه از اين امواج صوتي وارد  جمع مي

باتوجه به اينكه . تواند خطراتي ايجاد كند يمشود  مي
سونوگرافي سه بعدي هزينه بااليي دارد اين سونوگرافي را 
 .بايد در شرايط خاص با ضرورت و زمان خاص انجام داد

تفاده از سونوگرافي سه به گفته وي در حال حاضر با اس
هاي جنيني و انواع  بعدي امكان تشخيص به موقع ناهنجاري

 .ها از جمله سرطان زنان فراهم شده است بيماري
گيري بهتر در خصوص ختم يا ادامه بارداري و  تصميم

بررسي نتايج اعمال جراحي داخل رحمي، از ديگر 
د  متاسفانه كاربر .كاربردهاي سونوگرافي سه بعدي است

روش تشخيصي سونوگرافي سه بعدي در اغلب موارد 
اين روش بايد پس از سونوگرافي دو . غيرضروري است

بعدي آن هم در صورت تشخيص پزشك مبني بر احتمال 
وجود ناهنجاري انجام پذيرد، چرا كه استفاده از روش 
سونوگرافي سه بعدي در موارد غير ضروري ضمن اتالف 

به . كند به بيماران تحميل ميالي فراواني وقت، هزينه م
شود با مراجعه به پزشك  مادران باردار توصيه مي

ها نداشته  متخصص اصراري بر انجام انواع سونوگرافي
باشند زيرا در صورتي كه از نظر طبي توسط متخصص 

 . مربوطه ضروري تشخيص داده شود، تجويز خواهد شد

  
 عوارض

جز سرطان، اثر تشعشع، ب) بدني( ميان آثار سوماتيك  در
توسعه از نگرانيهاي عمده  بر جنين در حال رشد و

  : آثار كالسيك به قرار زير است. باشد مي
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كه به وسيله تشعشع قبل يا بالفاصله پس از :آثار كشنده -1
شود؛ يا آنكه با  در ديواره رحم القا مي گزيني رويان النه

 در مراحل توسعه و گيري از دزهاي بسيار باالتر تابش
تكوين داخل رحمي به مرگ پيش از تولد يا مرگ نوزاد 

 . شود تولد منجر مي در بدو

در  كه از ويژگيهاي اثر تشعشع بر رويان: اناهنجاريه -2
دوره اندامزايي است؛ طي آن ساختمانهاي بدن شكل 

مراحل فعاليت زياد تقسيم سلولي در  گيرند و بويژه در مي
   .اندام تابش ديده حايز اهميت است

بدون بروز ناهنجاري فيزيكي در تمام : اختالل در رشد -3
 . شود اواخر دوره بارداري ايجاد مي مراحل توسعه به ويژه در

تشعشع و مرحله  عوامل اصلي و حائز اهميت شامل دز
زيرا بسياري . آهنگ دز نيز مهم مي باشد . بارداري است 

اي  آثار آسيب شناختي در رويان به طور قابل مالحظه از
  . يابند با كاهش آهنگ دز كاهش مي
هاي مادرزادي، حتي بدون  بايد توجه داشت ناهنجاري

مصنوعي و در حد دريافت شده از منابع طبيعي،  گيري تابش
ميزان بروز تا حد . شود مي هاي جانوري ايجاد در تمام گونه

ميزان شيوع . دزمان شمارش ناهنجاريها بستگي دارزيادي به 
جار به طور متوسط براي انسان در بدو تولد نوزادان ناهن

بعضي از ناهنجاريها پس از تولد . درصد است 6حدود 
گردند؛  مدتي ظاهر مي شوند اما بسياري پس از ناپديد مي

در . گيرند بنابراين در بدو تولد مورد شمارش قرار نمي
صورت بررسي كودكان به جاي نوزادان شيوع كلي تقريباً 

هر گونه سنجشي از تاثير . درصد  12 عنيدو برابر است ، ي
در مقايسه  تشعشع در خصوص القاي آسيب در رحم بايد

 .با سطح طبيعي ناهنجاريها در نوزادان صورت پذيرد
 
  
  
  
  
  
  

 گيري از تشعشع پزشكي تابش
گيري از اشعه ايكس در  اي بين ميكروسفالي و تابش رابطه

اين،  زمان مورفي و گلدشت طي زندگي داخل رحمي از
اين موضوع  ها را به  توجه1929كه براي اولين بار در سال 

موارد بسيار كم و دز . جلب كردند شناخته شده بود
اگر چه بيشتر در محدوده درماني بودند  از  دريافت شده

الوه بر ميكروسفالي، ع. ميزان مشخصي برخوردار نيست
 ماندگي ذهني و نقايص گوناگوني از جمله اسپينا عقب
دا، پاچماقي دوطرفه ، نقايص استخواني شدن صورت، يبيف

فوقاني، هيدروسفالي و كوري در  بدشكليهاي اندامهاي
از  براي مواردي. بدو تولد نيز گزارش شده است

گيري لگن با اشعه ايكس در زنان باردار، دكابان به  تابش
بر مبناي اطالعات در . پزشكي پرداخت  بررسي ادبيات

  :يشنهاد شددسترس كليات زير پ

دريافت شده  (Gy 5/2  rad 250) دزهاي زياد تشعشع
براي  پيش از هفته دوم تا سوم آبستني، به وسيله رويان انسان

كودكان متولد شده از  ايجاد ناهنجاريهاي شديد در بيشتر
ل  برخوردار است؛ اگر چه تعداد قاباحتمال بسيار كمي

 ؛شوند ط ميتوجهي از جنينها احتماالً جذب مجدد يا سق
هفته هاي چهارم تا يازدهم بارداري به  گيري بين ابشت

در كودكان منجر  ناهنجاريهاي شديد بسياري از اندامها
م هاي يازدهم و شانزده گيري بين هفته تابش شود؛ مي

بارداري احتماالً تعداد معدودي ناهنجاري چشمي، اسكلتي 
كند؛ وقفه در رشد،  را ايجاد مي و اندامهاي تناسلي
 ؛شوند مي ماندگي ذهني غالباً ديده ميكروسفالي و عقب

 هاي شانزدهم و بيستم پس از گيري جنين بين هفته تابش
آبستني ممكن است به درجه خفيفي از ميكروسفالي، 

  . رشد منجر شود ماندگي ذهني و وقفه در عقب

مال احت ام بارداري، گيري پس از هفته سي در رابطه با تابش
هاي ساختاري عمده  كه معلوليتهاي جدي  ايجاد ناهنجاري

آورد  وجود ندارد اما  زندگي را به همراه مي در اوايل
   .در اندامها را ايجاد كند تواند ناتوانيهاي فعاليتي مي
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گيري در  بعد از تابش سرطان در دوران كودكي
 داخل رحم

كه بررسي سرطانهاي دوران كودكي در آكسفورد   نتايج
مبين ه و نيل منتشر شد  به وسيله استوارت1950در دهه 

سالگي  15اي بين مخاطره سرطان بويژه لوسمي تا سن  رابطه
.  استيگيري داخل رحمي از اشعه ايكس تشخيص و تابش

كودكي كه از لوسمي با سرطانهاي دوران  7649 از
گيري اشعه ايكس در رحم   نفر تابش1141كودكي مردند، 

دوران  كه در آنان سرطانگروه شاهد معادلاز . داشتند
 نفر پيش از تولد 774كودكي توسعه نيافت فقط 

ديده، دزي معادل يك تا  كودكان تابش. گيري داشتند تابش
مطالعه ديگري كه در . پنج فيلم راديوگرافي دريافت كردند

بين  اي را نيوانگلند به وسيله مك ماهون انجام شد نيز رابطه
اشعه ايكس پيش از تولد و سرطان دوران گيري از  تابش

اين موضوع مدتهاي مديدي مورد . دهد كودكي نشان مي
وجود  هيچ كس در خصوص. بحث دانشمندان بوده است

گيري داخل رحمي و سرطان دوران  اي بين تابش رابطه
ا اما صحبت بر سر آن است كه آي كودكي مشكوك نيست

گروه خاصي  كه، يا آنتشعشع يك عامل ايجاد كننده است
  .كند سرطان را انتخاب مياز كودكان مستعد به 

، دال و ويك فورد ضمن 1997دقيق در سال  در يك مقاله
اين مورد به  بندي تمام شواهد موافق يا مخالف جمع
 : گيري زير رسيدند نتيجه

گيري جنين در رحم با دز كم، بويژه در سه  تابش 
ي ماهه آخر موجب افزايش مخاطره بدخيميها

 . شود دوران كودكي مي

به  يك آزمون اشعه ايكس در دوران بارداري، 
 40دوران كودكي به ميزان  افزايش مخاطره سرطان

 .شود صد بيش از سرطان خودبخود منجر ميدر

 mGy 10 (rad 1) دزهاي تشعشعي اطراف 

 . دهد مخاطره را افزايش مي

 درصد به ازاي هر 6ي حدود مخاطره مطلق اضاف 
   . داشب گري مي

 

 گيري شغلي زنان تابش
دز مجاز تابيده به جنين طي كل دوره بارداري به علت  حد

 mSv 5 (rem 5/0) نبايد از گيري شغلي مادر تابش

  mSv 5/0 گيري ماهانه متجاوز از تجاوز كند و تابش
(rem 05/0) نباشد .  

 حافظت راديولوژيكي وممورد فوق توصيه شوراي ملي 

 محض مشخص شدن بارداري،  به.هاست گيري اندازه
ايمني تشعشع يا رئيس كميته  مصاحبه پرتوكار با مسؤول
وظايف  گيري در خصوص تغيير ايمني تشعشع براي تصميم

گيري  شغلهاي معدودي با احتمال تابش. او ضروري است 
اگر چه ميزان تابش . ريزي نشده وجود دارد  از تشعشع برنامه

بيش از حد مجاز نيست اما  در اينگونه شغلها براي پرتوكار
كودك  گيري بيش از حد مجاز پيشنهاد شده براي به تابش

بر  mSv 5 (rem 5/0) حد. شود  متولد نشده منجر مي
كه در آن كودك متولد نشده به  مبناي پيش فرضي است

لوسمي حساس  ايجاد نقصهاي مادرزادي يا افزايش مخاطره
 اگر چه ،داست و با عملكرد شغلي مادر تضمين نمي شو

قبتهاي بهداشتي در اين دوره ارائه مرا ممكن است
   . دكاهش ده گيري جنين را تا حد قابل قبول تابش

  
 مستعد بارداري بيمار باردار يا

راديولوژيستها طي دوران كار خود با بيماراني روبرو  بيشتر
در گذشته هنگام بارداري تحت  يابند شوند كه در مي مي

. اند قرار گرفته يكس در ناحيه شكم و لگنآزمونهايي با اشعه ا
 بخش اين مسأله در وهله اول تنها راه حل كامالً رضايت

پيش از . آن است كه هرگز چنين وضعيتي اتفاق نيفتد
بايد در مورد باردار بودن يا  انجام هر آزمون راديولوژي

مستلزم  نبودن بيمار پرسش شود؛ در مواردي كه آزمونها
 تشعشع به ناحيه لگن است انجام دادن ارائه دزهاي زياد
  . پيش از پرتونگاري ضروري است آزمايش حاملگي

دقيق، هنوز مواردي  هاي گيري ها و پيش ريزي رغم برنامهعلي
وجود دارند كه گاهي به دليل فوريت پزشكي يا رخداد 

غير مترقبه، يك رويان در حال رشد تحت تابش  سانحه
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يا بيشتر ) راد(گري  سانتي دزهاي قابل مالحظه در حد چند
. رويان است اولين گام، تخمين دز دريافتي. گيرد قرار مي

گاهي اوقات مشورت با يك متخصص فيزيك بهداشت 
عيت با استفاده از سازي وض با شبيه مجرب مفيد است تا

درصد جمعيت  10 تا5هاي مادرزادي در  گيري فانتوم اندازه
بتوان يك ناهنجاري دهد و غير ممكن است  انساني روي مي

را به دز كم تشعشع دريافتي رويان يا جنين نسبت  مشخص
 . داد

گفت كه تشعشع احتمال يك ناهنجاري  توان در نهايت مي
 اغلب .دز است دهد و اين افزايش تابعي از را افزايش مي

شود كه دريافت  اشاره مي Gy 1/0 (rad 10) به رقم
ل رشد در سن وسيله رويان يا جنين در حا اين دز به

رزادي از جمله ماد حساس بارداري به ايجاد ناهنجاريهاي
شود و  ماندگي ذهني منجر مي كاهش قطر سر و عقب

اين دوره، . بايد سقط درماني صورت پذيرد مهمتر از آن
. شود بارداري را شامل مي روز دهم تا هفته بيست و ششم

 : مبناي اين توصيه به قرار زير است

ماندگي ذهني  از ژاپن در خصوص عقبحاصل  هاي داده
آستانه تفسير كرد كه  توان برخوردار از يك دز شديد را مي

در همان . گيري همخواني دارد مكانيزم اثر تشعشع با اين نتيجه
 Gy 1 گيري گيري شده با تابش اندازه IQ حال، كاهش

(rad 100) ، اگر به طور خطي به Gy 1/0 (rad 10) 

  . دنخواهد بو گيري  اندازهتعميم داده شود قابل
 البته همه با اين ديدگاه موافق نيستند و نقطه قطع به وضوح

اگر اين مقدار دز طي دوره حساس داده . مشخص نيست
پزشك مربوطه، بيمار و خانواده  توان با مشورت ، ميشود

 .قرار داد وي محتاطانه خاتمه دادن به بارداري را مدنظر
د در رابطه با دز در نظر گرفته واملي وجود دارند كه بايع

مخاطره بارداري براي مادر، : اين عوامل عبارتند از شوند،
آينده، حد انتظار والدين براي  هاي احتمال بارداري

داشتن  ، وضعيت روحي آنان در مورددخواستن فرزن
فرزند معلول، زمينه قومي و مذهبي خانواده سطح دقيق دز 

در  -ري موجه باشدادپايان بخشيدن به بار كه براي-

بسته به  توصيه شده، اي در اطراف رقم محدوده گسترده
 . پذير است در نظر گرفتن عوامل ديگر، انعطاف

 مورد استفاده روشهاي پزشكي خاصي در مشكالت
اين . بارداري وجود دارند اي در زنان باردار يا مستعد هسته

جفت  مسأله بويژه براي راديونوكلييدهاي قادر به گذر از
 . حائز اهميت است

 
  

  امواج موبايل 
زنان باردار در مواقع غيرضروري تلفن همراه خود را 

  .خاموش كنند
يك متخصص راديولوژي با بيان اين كه امواج موبايل 

رساند، بيشترين آسيب را به مادران باردار و كودكان مي
ص شده اين امواج آنچه تاكنون مشخ: تصريح كرد

در سلولهاي در حال رشد مثل جنين بسيار ضرر نيستند و  بي
  . اثرگذار بوده و خطرناك هستند

امواج موبايل از نوع الكترومغناطيس هستند كه بصورت 
ها طبيعي در طبيعت و يا بصورت مصنوعي توسط انسان

 . شوندساخته مي

بندي و تنوع امواج به امواج خورشيد،  وي ضمن تقسيم
، اشعه x رات، اشعهسيم، مخاب لوازم الكترونيكي بي

اين امواج بر حسب فركانس و : مايكروفر و موبايل افزود
طول موج خصوصيات خاص را دارا بوده و بر سالمتي 

 .انسان تاثيراتي دارند

: عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي يزد عنوان كرد
هاي  مگاهرتزاست كه بررسي900امواج موبايل باالي 

ضراتي براي سالمتي انسان دارند اند كه مبسياري نشان داده
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ولي هيچ كدام به اثبات نرسيده است و همچنان در خصوص 
 .اي در حال انجام است مضرات آن تحقيقات گسترده

هايي كه در حال امواج موبايل و ساير امواج در سلول
بيمار را تغيير  DNA تقسيم هستند تاثير گذاشته و

هاي بعدي  به نسلدهند و در نتيجه منجر به انتقال ژنمي
ها به اثبات شود كه بايد گفت هيچ كدام از اين نظريهمي

 . نرسيده است

االمكان از توصيه مي شود كودكان و مادران باردار حتي
شود كه در فاصله موبايل كمتر استفاده كنند و توصيه مي

 . يك متري از بدن قرار گيرد

وري تلفن بعالوه بهتر است زنان باردار در مواقع غير ضر
زيرا تا زماني كه موبايل : همراه خود را خاموش كنند

كند امواج از خود  روشن است و حتي فرد صحبت نمي
 . نمايدساطع مي

است در فضاي آزاد از تلفن همراه  شود بهتر تاكيد مي
در مكانهايي مانند داخل ماشين كه اطراف استفاده شود، 

 استفاده كرد چرا آن داراي فلز است نبايد از تلفن همراه
  .شودكه مضرات آن تشديد مي

بهتر : اين متخصص راديولوژيست در پايان توصيه كرد
هاي بلندي است است افراد از هندزفري كه داراي سيم

 . استفاده كنند تا زيان كمتري براي آنها داشته باشد
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  سنجش راديوايمني
  

شناسي پزشكي، مركز  ارشد ميكروب كارشناس ،زادگان مهدي قربانعلي
  »عج«…ا تحقيقات بيولوژي مولكولي، دانشگاه علوم پزشكي بقيه

  
  اصول كلي سنجش راديو ايمني
ر سنجش هورمونها مهمترين كاربرد سنجش ايمني د

 :باشد كه شامل مراحل زير است مي

براي هورمون مورد نظر تهيه  مقدار زيادي پادتن -1
  . دشو مي

 مقداري هورمون خالص با ايزوتوپ راديواكتيو -2
  .شود دار مي نشان

  مقداري از پالسماي خون فرد مورد نظر با پادتن -3
دار مخلوط  نشان هورمون و مقدار مشخصي هورمون

 .شود مي

در اين مخلوط، هورمون موجود در پالسما با هورمون 
در اين . كنند با هم رقابت مي نشاندار بر سر اتصال به پادتن

) نشاندار غير نشاندار و( ها رقابت مقدار هر كدام از هورمون
اما مقدار پادتن بايد كمتر از آن . با غلظت آنها متناسب است

دار به آن  هورمون غير نشانهورمون نشاندار و  باشد كه تمام
  . متصل شوند

  هورمون«كه رقابت به پايان رسيد، مجتمع   پس از آن-4
و مقدار هورمون راديواكتيو   مخلوط جدا  از بقيه»پادتن

  . شود گيري مي با دستگاه راديواكتيوسنج اندازه

دهد  شده باال باشد، نشان مي اگر مقدار راديواكتيو سنجش
. ها متصل شده است دار به پادتن نشان ونمقدار زيادي هورم

دار  هورمون نشان بنابراين مقدار اندكي هورمون غير نشاندار با
دار در  رقابت كرده و بنابراين غلظت هورمون غير نشان

  . سنجش كم بوده است پالسماي مورد

دهد  اگر مقدار راديواكتيو سنجش شده پايين باشد، نشان مي
. ها متصل شده است دار به پادتن ننشا مقدار اندكي هورمون

دار  هورمون نشان دار با بنابراين مقدار زيادي هورمون غير نشان
دار در   بنابراين غلظت هورمون غير نشان،رقابت كرده
  . سنجش زياد بوده است پالسماي مورد

گيري از حالت كيفي به حالت كمي  براي اين كه اندازه  -5
هاي مختلف  ايمني با غلظت تبديل شود، راديو) مقداري(

 آنگاه. شود دار انجام مي اما مشخصي از هورمون غير نشان

توان  شود كه با داشتن آن مي منحني استانداردي تهيه مي
 . دقيق مشخص كرد غلظت يك هورمون را به طور

ي مواد الزم براي انجام راديوايمني جهت سنجش  امروزه همه
 در اختيار "كيت"اي به نام  هاي ويژه بندي بسته ها در هورمون

گيري از كيت و  بهره چگونگي. گيرد ها قرار مي آزمايشگاه
ي راهنماي آن  در واقع چگونگي انجام راديوايمني در دفترچه

  . است آمده
 :بطور خالصه مي توان گفت

هاي ويژه متصل  پادتن هورمون مورد نظر به ته لوله  -1
  .تاس

ها افزوده  دار به لوله  نشاندار و هورمون غير  هورمون نشان-2
  . شوند مي

. كنند  دو هورمون براي اتصال به پادتن رقابت مي-3 
  .شوند شسته مي اند هايي كه متصل نشده هورمون

 مقدار هورمون نشاندار با دستگاه تعيين و غلظت هورمون -4
   .شود آن محاسبه مي ي دار بر پايه غير نشان
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اديو اكتيو خودكار، آنااليزرهاي سنجش ايمني ر
 نيمه خودكار و شمارشگرهاي گاما

 آنااليزرهاي ايمني راديواكتيو و شمارشگرهاي گاما،
ها،  ضمن آشكار سازي مقدار وكميت هورمونها ، ويتامين

ها،  ژنهاي سرطان، آنزيم ها و گيرنده داروها، آنتي
ها را  ، آنتي بادي ها، پلي پپتيدها وساير پروتئينها ويروس
  .د ميكنتعيين

 آنااليزرها سنجش ايمني راديواكتيو، تكنيك تحليل ويژه و
سرم، (هاي بيمار  گيري آناليتها در نمونه حساسي را براي اندازه

سازي حد آشكار .دنآور فراهم مي) ادرار وساير مايعات بدن 
سنجش . باشد متغيير مي تا پيكوگرم نانوگرم اين آناليت ازحد

 با بررسي Radioimmunoassay (RIA( هورمونها با
عملكرد قلبي، عروقي، تناسلي، هماتوپوئتيك و ساير 
عملكردهاي متابوليكي، شواهدي دال بر ناهنجاريهاي 

بخصوص داروهاي  سنجش دارو ها. متابوليكي را ارائه ميدهد
يفيت درمان كمك به بهبود ك) متوتروكسات(درماني نظير 

شكارسازي همچنين براي آ RIA هاي از تكنيك. مي كند
. شود هاي هورمون استفاده مي عالئم توموري و گيرنده

ژنهاي هپاتيت به يكي از كاربردهاي  آشكارسازي آنتي
 تبديل شده است و آزمايش RIA بسيارمهم آزمايش باليني 

 RIA نيكي به يك روش مناسب و مفيد يگاسترين از نظر كل
  .براي تشخيص گاسترينوما مبدل گشته است

اي  به ماده(آزمايش براي تركيب يك ليگاند در اين نوع 
گفته  Ag كه قرار است تجزيه شود و معموال به آن

معموال به عنوان آنتي بادي از آن نام برده (با همبند ) ميشود
 .ويژه آن ليگاند، روش مناسبي ارائه مي شود) شود مي

اي،  خصوصيات اين مواد وتركيبات، بطور قابل مالحظه
استفاده از  هاي بيولوژيكي در ر مولكولاحتمال تداخل ساي

اند، كاهش  دار شده اكتيو نشانموادي كه بوسيله راديو
دهد، اين ماده ممكن است با ماده خاصي كه قرار است  مي

 از 57 و كبالت 131، يد 125يد . تست شود مشابه باشد
جمله سه ايزوتوپي است كه براي شمارش گاما مورد 

 بخاطر 125ر اين ميان يد د. استفاده قرار مي گيرند
تر و همچنين بخاطر  برخورداري از يك نيم عمر طوالني

انتشار و تشعشع گاما در يك سطح پايين به دو ايزوتوپ 
با توجه به دو 125در ضمن يد . ديگر ترجيح داده مي شود

   .دليل فوق چندان خطرناك نيست

بصورت دستي مستلزم انجام  RIA انجام آزمايش 
ي متعدد آزمايشگاهي و محاسبه بسيار زيادي از ها پروسه

آنااليزر اتوماتيك و خودكار زمان . اشدب اطالعات مي
دسترسي به بازده مطلوب را كاهش ميدهد، ميزان دقت را 

كند  تر مي  را آسان RIAبهبود مي بخشد و انجام آزمايش
هاي  ها را قادر ميسازد تا تست و از اين رو تكنولوژيست

 با توجه به اينكه اصول. نجام دهندمتنوعي را ا

Competive - binding  هاي  توان در سيسستم را مي
ترجيح  RIA غير ايمونولوژيكي تعميم داد لذا آزمايش

   .داده مي شود
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  Radioimmunoassayاصول كار دستگاه 
گيري غلظت ليگاند موجود   براي اندازه RIAهاي تكنيك
 -ligondشود از واكنش اي كه قرار است آناليز  در نمونه

binderهاي در اغلب آزمايش. كنند  استفاده مي RIA  از
دار شود كه در آن مق اصول پيوند رقابتي استفاده مي

با مقدار نامشخصي از دار شده  نامعلومي از ليگاند نشان
هاي پيوندي موجود  سر سايت دار نشده بر ليگاند نشان
ساختاري بين ليگاند هاي  با توجه به تفاوت. كنند رقابت مي

آزمايش به يكي از دو روش آزمايش  روش Binder و
در . شود تعادل حقيقي و يا آزمايش اشباع ترتيبي تعيين مي

 به محلول حاوي  Binderروش آزمايش تعادل حقيقي، 
شود و  دار نشده اضافه مي دار شده و نشان ليگاند نشان

ش آزمايشود در روش  مخلوط در يك محيط انكوبه مي
دار به يك محلول حاوي ليگاند  اشباع ترتيبي ليگاند نشان

بعد ازآنكه . شود اضافه مي Binder دار نشده و نشان
مدت زمان انكوباسيون سپري گرديد ليگاند باند شده از 

شود و سپس مقدار ليگاند باند شده  ليگاند آزاد جدا مي
گيري مي شود  دار بوسيله يك شمارشگر گاما اندازه نشان
 اين .كند مارشگر اطالعات قابل بازخواني را توليد ميش

اطالعات از نظر رياضي به مقادير راديو اكتيويته تبديل 
هريك از استانداردها داراي يك مقدار پاسخ . شوند مي

بعد از آنكه پاسخ ها بدست آمد غلظت . مناسب مي باشند
  .آناليت با استفاده ازمنحني كاليبراسيون سنجيده مي شود

 :از پنج مرحله تشكيل شده است  RIA مايشآز

 گر  اضافه كردن واكنش-1

  انكوباسيون آناليت ومعرف -2

 جداسازي و تفكيك اجزا باند به راديو اكتيو از اجزاي -3
 آزاد 

هاي مجزا با  گيري راديواكتيويته در بخش اندازه– 4
 گر بتا يا گاما  استفاده از يك شمارش

 تبديل اطالعات - 5

 يك، مقادير از پيش تعيين شده معرف بوسيله در مرحله
پيپت به داخل نمونه بيمار كه در يك لوله آزمايش قرار 

 اين انتقال در فواصل زماني منظم .دارد منتقل مي شود
شود و در آناليزرهاي خودكار اپراتور نمونه مورد  انجام مي

نظر را روي يك سيني يا پايه قرار داده و نوع آزمايش را 
  .د مي كنانتخاب

مدت انكوباسيون و دما بر اسا س نوع آزمايش متفاوت و متغيير 
 آنتي –ژن  براي جداسازي ليگاند آزاد از كمپلكس آنتي. است

سازي، تصفيه، تبادل  هاي مختلفي نظير رسوب ادي از روشب
هاي مولكولي و تكنيك هاي آنتي بادي  يوني، استفاده از غربال
 يك روش رسوب سازي رايج .شوند فاز جامد استفاده مي

باشد كه در آن يك آنتي بادي با   دوبل مي-روش آنتي بادي 
 مورد استفاده قرار  يك پروتئين به عنوان يك رسوب ساز

توان به سولفات آمونيم،  ا ميهاز ديگر رسوب ساز. گيرد مي
اتر، سولفيت سديم، كلريد سديم و پلي اتيلن گليكول اشاره 

سازي بجاي استفاده از سانتريفوژ   رسوبدر آزمايشات. نمود
توانند ذرات به اندازه  توان از فيلتر هايي استفاده نمود كه مي مي

كوچكتر از ميكرون را گير بيندازند كه در اين راستا يك 
تكنيك ساندويچي نيز ارائه شده است كه بر اساس آن فيلترها 

 به شوند و ب ميصبروي اليه موردنظر ن...) استات سلولز (
گيرند و به  صورت ساندويچي بين جفت آشكارساز قرار مي

در . كنند گيري مي  ميزان راديو اكتيويته را اندازياين ترتيب
 جداسازي بوسيله شارژ يا وزن مولكولي از 

Gel filtration chromatography  و غربال مولكولي 
جز راديواكتيو مفيد پس از جداسازي بوسيله . شود استفاده مي

  .  شمارشگر گاما شمارش مي شوديك

 تا 5/1 آن شمارشگر گاما بوسيله يك كريستال سديم كه قطر
تشعشعات  شود باشد و بوسيله تاليم فعال مي اينچ مي 3

 Well-tipe آشكار ساز. كند راديواكتيو را آشكارسازي مي

 حالي كه آشكارساز بصورت عمودي طراحي شده در 
Hole – tipe  راحي شده است و مستلزم به صورت افقي ط

ذرات . آن است كه تيوپ در آن بصورت عمودي قرار گيرد
هاي  منتشر شده از ايزوتوپ راديواكتيو داخل نمونه با الكترون
كنند  موجود در داخل كريستال يك ارتباط متقابل برقرار مي

شود و به اين ترتيب  كه اين امر موجب يونيزاسيون مي
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ها  ال جابجا مي شوند اين الكترونالكترون ها در داخل كريست
كنند تا به يكي از   از ميان ساختار كريستال عبور ميسپس

شوند برسند و به  مراكز نور تابي كه بوسيله تاليوم فعال مي
الكترونهايي كه از پيوند . يك سطح انرژي باالتر ارتقاء يابند

چندان مناسبي برخوردار نيستند پس از برانگيخته شدن با 
هاي نور يا جرقه به حالت پايه  ر يك مجموعه از فتونانتشا

در شرايط ايده آل انرژي اشعه گاما بطور . گردند خود باز مي
كننده گاما هرچه انرژي اشعه برخورد. شوند كامل جذب مي

ها در  بيشتر باشد تعداد الكترون هاي جابجا شده و تعداد جرقه
ن رگبار بوسيله اي. هر رگبار فوتون هاي نور، بيشترخواهد بود

تيوپ . شوند يك تيوپ فتو مولتي پالير آشكارسازي مي
تكثير كننده نور، سيكنال انرژي نور را به يك سيگنال 

باشد  الكتريكي كه با ساطع شدن از ايزوتوپ، تناسب مي
كند آنااليزر ارتفاع پالس ضمن تقويت شدت  تبديل مي

 آن سيگنال، يك پنجره انرژي تعريف ميكند كه از طريق
در . توان فقط به پرتوهايي با انرژي مشخص اجازه عبورداد مي

ها نرخ شمارش با استفاده از منحني  جريان تبديل داده
استاندارد به غلظت ليگاند نشاندار نشده در نمونه بيمار تبديل 

   .شود مي
 

   :Radioimmunoassayمشكالت 
تواند  تغيير در شرايط عملياتي نظير رطوبت، ولتاژ و دما مي

گيري، نوساناتي  اسخ الكترونيكي يك دستگاه اندازهدر پ
هاي جداسازي كه  را بوجود آورد آن دسته از تكنيك

مستلزم تصفيه و جداسازي بوسيله شارژ يا وزن مولكولي 
هستند در مقايسه با تكنيك هاي جداسازي آنتي بادي فاز 

كيفيت . دهد جامد ميزان ويژگي آنتي بادي را كاهش مي
يابد و در نتيجه  به مرور زمان كاهش مي فمعر

 .كاليبراسيون پي در پي و مكرر الزم و ضروري ميباشد

هاي مربوط به در معرض تشعشع قرار گرفتن در  محدويت
   .اي، نكات مهمي هستند محيط كار و مديريت دفع هسته

  
  
 

 : محدوديت دستگاه گاماكانتر
هايي است  شترين محدوديت اين دستگاه در شمارش نمونهيب

كه فعاليت راديواكتيويته آنها زياد باشد زيرا در اين صورت 
شمارش بدست آمده صحيح نخواهد بود محدوديت ديگر 

هاي جديد عدم انعطاف در انتخاب  خصوصاً در دستگاه
پنجره هاي انرژي است براي مثال تست تغيير يافته شيلينگ 

جديد دستگاه هاي  كه در كند استفاده مي 57 از كبالت 
   . باشد شمارش آن امكان پذير نمي

 
 : كاربردهاي گاماكانتر

 اي يا ها در پزشكي هسته بيشترين كاربردهاي شمارنده
هاي راديوبيواسي، شامل بكارگيري تعداد محدودي  روش

اربرد را دارد  بيشترين ك125يد . باشند راديو نوكلئوتيد مي
ن هاي تيروئيدي و تعيين ميزا كه در ارزيابي تست

. رود بكار مي RIA فيلتراسيون گلومرولي و نيز روشهاي
درصورتي . و استانداردها بايد مساوي باشندها    حجم نمونه

  . يابد نمونه بيشتر باشند شمارش كاهش ميكه حجم 
 

  :هاي پردازش داده و كنترل كيفي روش
سنجش  در Dose- respones هاي كاليبراسيون يا منحني

گر چه ، ا خطي خواهد بودايمني بندرت به صورت
تام  بكارمي رود و نسبت  (Reciprocol-plot)اصطالح

در مقابل غلط ليگاند استاندارد   B/BO به اتصال يافته و يا
  .دهد يا آناليت گاهي اوقات خطي مستقيمي بدست مي

  
   : عمناب
هاي  كتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي فرآورده -1

درضا  گردآوري و تنظيم دكتر حمي،تشخيصي
 سقا و همكاران 

2- http://www.azmayeshgah.40sotoon.net/t
rackback 

3- http://jazirehdanesh.com/find-
1.30.81.fa.html 
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  يشگاه راديو ايمونواسيحفاظت در برابر اشعه در آزما
 

مايشگاه باليني و تشخيص مولكولي آز پور، دكتر محمدجواد سلطان
  ) عج(االعظم... ا ببيمارستان فوق تخصصي بقيه

تخصصي  كارشناس علوم آزمايشگاهي بيمارستان فوق ،گرايليمحمدرضا 
  )عج(االعظم ...ا بقيه

  راديو ايمونواسي : كليد
  

  :مقدمه
ــان عــالوه    ــو ايمونواســي كاركن ــشگاه رادي در يــك آزماي

ــود     ــت وج ــه عل ــي ب ــات ايمن ــت نك ــواد بررعاي ــالقوه  م ب
  ازقبيــل مــواد ( آزمايــشگاهها در رســان موجــود  آســيب
 نيازمنـد  )قابـل اشـتعال     مـواد   عوامـل بيولوژيـك،    شيميايي،

بـه   هاي راديواكتيـو   اي به علت وجود تابش     احتياطات ويژه 
بــه خــصوص كــه مــواد . باشــند كــم نيــز مــي ميــزان بــسيار

طعـم   شـوند و    نـه حـس مـي      وشوند   ديده مي نه  راديواكتيو  
ــويي هــ ــدين معنــي نيــست كــه در  وب ــد ايــن امــر ب  م ندارن

آزمايشگاه راديو ايمونواسي خطرات بيـشتري وجـود دارد         
جابه جـايي    استفاده و   جهت افزايش آگاهي در    اًبلكه صرف 

  .باشد مواد راديواكتيو مي كار با و
به معناي بازتاب يا انتقال اشـعه توليـد          )radiation(تابش  

وده كـه ايـن پرتوهـا يـا بـه      منبع اشعه به درون فضا ب    شده از 
يـا بـه    و) اشعه گاما، ايكـس (صورت امواج الكترومانيتيك  

ــوترون (اي  صــورت ذره ــا ون ــا ،بت آســيب  .باشــند مــي) آلف
سـلولهاي   DNAبيولوژيك پرتوهاي يـونيزان آسـيب بـه          

اي  آنهــا احتياطــات ويــژه هــسته دار بــوده ولــي هركــدام از
وانـد باعـث مـرگ     ت ميزان تابش باال باشد مي     اگر .طلبند مي

  .سلولي وايجاد سرطان شود 
ــابش در      ــزان تـ ــن ميـ ــه ايـ ــت كـ ــيح اسـ ــه توضـ  الزم بـ

شـود، ولـي     هاي راديو ايمونواسي مـشاهده نمـي       آزمايشگاه
لذا افراد   توانند مضر باشند   هاي راديواكتيو مي    تابش اًواضح
هـايي را    هاي ذيصالح محدوديت   سازمان اندركار در  دست

بـه   الزم .اند  وغيره در نظر گرفته    هاي شغلي  براي پرتوگيري 
باشــد بــه خــاطر وجــود پرتوگيريهــاي طبيعــي در  ذكــر مــي

محيط ميزان پرتوگيري صفر به صـورت اسـتاندارد وجـود           
يـا   مانند كيتهـا و  (موادراديواكتيو   نكته مهم دركار با   . ندارد

 جهـت جلـوگيري از     توجـه در   )اي روشهاي پزشكي هسته  
آلودگي داخلي وقتـي     .شدبا آلودگي داخلي يا خارجي مي    

يـا   يا خورده شوند و    دهد كه اين مواد تنفس شده و       رخ مي 
آلــودگي  از طريــق پوســت آســيب ديــده جــذب شــوند و 

افتد كه جابـه جـايي ويـال هـاي           خارجي هنگامي اتفاق مي   
در  انجـام نـشده و     حاوي مواد راديواكتيو به طـور صـحيح،       

سـطح  يـا   اثر نشت اين مـواد باعـث آلـودگي محـيط كـار،       
بـستگي  شـده   هاي ايجـاد     شدت آسيب  .خارجي بدن شوند  

نوع مـاده راديـو اكتيـو، قـدرت نفـوذ آن در              به نيمه عمر و   
بـه عنـوان   . مدت تماس فـرد بـا ايـن مـواد را دارد         پوست و 

لفا قادر بـه نفـوذ در پوسـت نبـوده لـذا ايجـاد               آمثال ذرات   
وارد بـدن    نمايند ولي اگر به هر طريقـي       آسيب خارجي مي  

د امكان ايجاد آسيب هاي استخواني وسـاير ارگانهـاي          شون
  .بدن نيز وجود دارد 

هــر كــشور بايــستي آزمايــشگاههاي راديــو ايمونواســي در 
در ايـران ايـن   (هاي ذيصالح مربوطـه   تحت نظارت سازمان  

مريكـا بـه عهـده       ا در تمـي و  امهم به عهده سـازمان انـرژي        
Nuclear Regulatory Commission «NRC» 

 هـاي ارسـالي از   بوده وطبق قـوانين ودسـتورالعمل     )باشد مي
  .ها فعاليت نمايند سوي اين سازمان

  
آمـوزش   تعلـيم و   هـا و   مجوز براي انجـام تـست     

  :كارمندان
وان ن  در هر بيمارستان بايد يك نفر به ع        NRCطبق قوانين   

مسئول امور حفاظت در برابر اشعه كه مسئوليت انجام امور          
  و نقــل مونيتورينــگ حمــل ومراقبــت بهداشــتي پرســنل، 
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 را    بهداشتي آنهـا   دفع مواد راديو اكتيو و    استفاده صحيح از  
  .، ضروري است عهده دار باشد

زشي براي تمام پرسنل دست انـدر كـار بـا           وهاي آم  نشست
آموزش  و مواد راديو اكتيو بايد به طور ساليانه برگزار شده        

قال و  سازي، انت  خيرهذمسائل حفاظتي پرسنل، نحوه صحيح      
هاي آموزشي قرار    سرفصل مواد راديواكتيو جزء   استفاده از 
از ديگــر حقــوق پرســنل آگــاهي از ميــزان     . داده شــود

هاي انجام شده مي باشد در       پرتوگيري آنها در طي ارزيابي    
رسـد اسـتفاده از فـيلم بـج توسـط            صورتي كه بـه نظـر مـي       

انجام  Invitroرا به طريق     RIAكاركناني كه روش هاي     
 توجـه بهداشـتي    حتياط قانوني است تا   هند بيشتر يك ا   د مي

در حال حاضر طبق توصيه سازمان انرژي اتمي ايران كليه          (
ــشگاه  ــان آزمايـ ــون  كاركنـ ــاي هورمـ ــت   هـ ــي جهـ شناسـ

مونيتورينگ فردي نيازي به فيلم بـج يـا سـاير دزيمترهـاي             
  .)فردي ندارند

  
  :آزمايشگاه راديو ايمونواسي  حاملگي و

د پرتوزا از طريق جفت به تيروييـد جنـين          از آن جايي كه ي    
مي رسـد وبـا توجـه بـه اثـرات مـضر قبلـي گفتـه شـده در                    

ادامه كـار زنـان در ايـن         صورت مشخص شدن حاملگي از    
  .آزمايشگاه ها بايستي جلوگيري به عمل آيد

  
  :كار با ايزوتوپ هاي راديو اكتيو

 كننـده   كه سـاطع I 125 در اكثر روشهاي راديوايمونواسي از
بــه عنــوان مــاده راديواكتيــو اســتفاده  باشــد شــعه گامــا مــيا

  و3Hچـه چنـدين ايزوتـوپ ديگـر ماننـد       شـود اگـر   مـي 

57CO58 وCO59 وFe هــا  ضي تــستعــنيــز هنــوز در ب
يـك عنـصر     از تست تنهـا   البته به ازاء هر    .شوند استفاده مي 

هـا بـراي     انتخـاب ايزوتـوپ   . گـردد  راديواكتيو استفاده مـي   
 شـيميايي آنهـا     توجه به خاصيت انطباق    اصد تشخيصي با  قم

هي ايمنـي وكيفيـت شناسـايي آنهـا         ابا روشـهاي آزمايـشگ    
نيمـه    ،I 125سهولت شناسايي مقدار كم . پذيرد انجام مي

از داليل منطقي موجـه بـراي        )روز60( كوتاه آن    اًعمر نسبت 
  .باشند  ميRIAهاي  انتخاب آن در تست

 RIA 5 هركيــت چـه ميـزان راديـو اكتيـويتي بـه ازاء      اگـر 
هـاي   باشد ولي كليه كاركنان بايستي ويال      ميكروكوري مي 

بـا آن    حاوي ماده راديواكتيو را فقط زيـر هـود بـازكرده و           
ر دتجهيـزات مـورد اسـتفاده        اي و  وسايل شيشه . كار نمايند 

هاي آزمايشگاه مـورد     ساير محل  بايد در نها   اين آزمايشگاه 
اي تعميــر ارســال اگــر تجهيـزات بــر   وداسـتفاده قــرار گيــر 

گردند، بايد پروسه تعمير تحت نظارت فـردي آگـاه بـه         مي
 تعميـر از   يـا قبـل از     امور حفاظت اشعه صـورت پذيرفتـه و       

  .آنها رفع آلودگي شود
  

  :برچسب زدن و عالمتگذاري نگهداري،
بندي  تمام مواد راديو اكتيو بايد به طورمناسب حفاظ        -

  .شوند
ي ايـن مـواد     ويـا فريزرهـاي حـاو     بايد درب يخچال     -

 .قفل گردند بسته و كامالً

 نگهــداري ايــن مــواد حتــي در هــاي ذخيــره و محــل -
 .صورت عدم حضور پرسنل مربوطه بايد بسته باشند

ــابي روي درب    - ــصوص پرتوتـ ــت  مخـ ــد عالمـ بايـ
روي درب تمـام     درب يخچال، هـود، و     آزمايشگاه،

نگهداري مواد راديواكتيو جهـت   هاي ذخيره و  مكان
 .ساير افراد نصب گردداطالع پرسنل و 

ــا روش  - ــشات ب ــهاي  RIAآزماي ــدا از روش ــد ج  باي
 .شيميايي انجام پذيرند

  
  :دفع مواد زائد

ــواد  ــد   م ــا جام ــايع ي ــو م ــو اكتي ــد رادي ــستي اززائ ــضاي  باي ف
در هربــار برداشــت مــواد بــرآورد  آزمايــشگاه خــارج شــده و

در . صــحيحي از ميــزان دفــع آنهــا بــه عمــل آورده شــود      
راديو ايمونواسـي در ايـران پـسماندهاي مـايع          هاي   آزمايشگاه
وان در ظرفشويي مخـصوص     ت  آزمايش  را مي    500حاصل از   

سـپس ظرفـشويي را بـا مقـادير زيـادي             اين كار خالي نمود و    
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 5000آب شستشو داد بـه شـرطي كـه ايـن پـسماند در مـاه از                
طبق قـوانين وضـع شـده توسـط          يا بر  آزمايش تجاوز ننمايد و   

NRC در مــورد . كــوري در روز تجــاوز ننمايــد ميكرو20 از
، هــاي كاغــذي جــاذب قبيــل دســتمال پــسماندهاي جامــد از

بايد با رعايت اصول بهداشتي آنها را در ... هاي آزمايش و لوله
بـا   سپس آنها را  يك سطل زباله مخصوص نگهداري نموده و      

هـاي مناسـب قـرار داد       زمايشگاهي در بسته  آساير پسماندهاي   
در هر   كيلو گرم بوده و10 هر بسته كمتر از به شرطي كه وزن

كيلوگرم پسماند كل آزمايشگاه، پسماند جامـد راديـو اكتيـو           
روي هـيچ كـدام از        آزمايش قـرار داده شـده و       10حاصل از   

طبـق آخـرين    ( .ها عالمت مـواد پرتـوزا قـرار داده نـشود           بسته
  )دستورالعمل ارسال شده از سوي سازمان انرژي اتمي ايران

  
   :چيدمان جا به جايي و ، RIA له هايمحمو

بـه روش    RIAميزان راديواكتيويتي در كيتهاي تشخيصي      
Invitro    ــال روش ــه اعم ــت ك ــم اس ــدري ك ــه ق ــاي   ب ه

هاي ويژه اغلب لزومي ندارد      يا برچسب  بندي خاص و   هبست
حتي ممكن است بر چسب اشـعه بـر روي سـطح خـارجي              

هـاي   يـد بـسته   اگـر چـه با    .بندي آنها هم مشاهده نشود       بسته
براي كشف   نقل شده و    به دقت حمل و    RIAآسيب ديده   

اگـر   .دسـتكش بـاز شـوند      فقـط بـا    آلودگي مانيتور شده و   
يـا شكـستگي مـشاهده       محتويات داخل آن نـشت كـرده و       

يـك ظـرف     بنـدي در   شود بايد محتويـات داخـل بـسته        مي
تمـام   نشت بيشتر قرار گيرنـد و      مناسب جهت جلوگيري از   

ديــده جهــت شناســايي  هــاي آســيب بــر بــسته و منــاطق دور
هاي مواد   بايد به همراه تمام محموله    . گي كنترل شوند  دآلو

راديواكتيو گزارشي دال بـر نـوع مـواد راديواكتيـو، تعـداد             
ــا و ــد و   آنه ــميمه باش ــا  ض ــدمان آنه ــوه چي ــن   نح ــر اي اگ
هر گونه آسيبي شوند گـزارش مـاوقع نيـز           ها دچار  محموله

  .جداگانه ثبت گردد
  
 گيري براي مانيتورينـگ پرسـنل و       سايل اندازه و

  :محيط كار

براي اطمينـان از حفاظـت كـافي در برابـر اشـعه از وسـايل                
گيري ميـزان اشـعه      اندازه گيري خاصي جهت ثبت و     اندازه

گـردد كـه              دريافتي توسط پرسنل يا محيط كار استفاده مـي        
رسـنل  اين سنجش در پرونده سالمتي پ      بايد نتايج حاصل از   

به مسئول حفاظت در برابر اشعه گـزارش         نگهداري شود و  
گيري شـامل مـوارد زيـر        هايي از وسايل اندازه    نمونه. گردد
  :باشند مي

  
1-Film Badge:   

تـرين وسـايلي هـستند       قديمي ترين و  ها يكي از متداول    فيلم
كه براي مانيتورينـگ فـردي تـاكنون مـورد اسـتفاده قـرار               

يك قطعه كوچك يا لفاف كاغذي       ها از  فيلم. گرفته است 
ضدنور در يـك قالـب پالسـتيكي موسـوم بـه بـج تـشكيل                

گيـري دانـسيته     دزيمتـري بـا فـيلم برمبنـاي انـدازه         . اند شده
هرچه پرتـوگيري   .پذيرد   فيلم ظاهر شده انجام مي     )سياهي(

  .فيلم بيشتر باشد دانسيته فيلم ظاهرشده نيز بيشتر خواهد شد
  

 :مزاياي فيلم بج 
 بتا، گاما، توان براي پرتوهاي ايكس،    ك فيلم مي  ي از -

 .نوترون حرارتي استفاده كرد 

اطالعات پرتـوگيري روي فـيلم بـه طـور دائـم ثبـت          -
فيلم ميتوان به عنوان يك مدرك       شود بنابراين از   مي

 .استفاده كرد

 . ارزان است اًقيمت فيلم نسبت -

در اثـر حركـات شـديد يـا ضـربه            فيلم بادوام بوده و    -
 .شود ميخراب ن

فيلم بـج پرتوكـاران نيـازي بـه تهيـه            براي استفاده از   -
 .تجهيزات اضافي يا آموزش تخصصي ندارند

 
 :معايب فيلم بج 

سـاز عوامـل محيطـي نظيـر         پرتوهـاي يـون    عالوه بـر   -
 تواننـد  فشار، گرما وگازهـاي شـيميايي مـي        رطوبت،

 .سياهي در روي فيلم شوند باعث ايجاد
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اري فـيلم قبـل از      گهـد ندر صورتي كه مـدت زمـان         -
در ايـن مـدت فـيلم در محـل           ظهور طوالني باشـد و    

قرارگيرد فـيلم    ...)رطوبت و  و نظر گرما  از(نامناسب  
 .براي دزيمتري قابل استفاده نخواهدبود

طـوالني  اً  پرتوگيري براي مدت نسبت    فيلم پس از   اگر -
 .ظاهر نشود اثراشعه روي فيلم كاهش مي يابد

  
2-) TLD (Thermoluminescent Dosimeter:  
هـا   بـه برخـي از كريـستال       سـاز  تابش پرتوهـاي يـون     اثر در

بـه   اگر. رددگ  ر كريستال ذخيره مي   دكسري از انرژي پرتو     
انـرژي ذخيـره شـده در     اين كريـستال حـرارت داده شـود،       

ايـن  . گـردد  دماهاي معيني به صورت نور مريـي ظـاهر مـي          
شــــود شــــدت  پديــــده ترمولومينــــسانس ناميــــده مــــي

سـاز   پرتوهـاي يـون    انرژي جذب شده از    مينسانس با ترمولو
تـوان بـراي     از اين پديده مي    از اين رو  . ارتباط مستقيم دارد  

براي دزيمتري فردي از     دزيمتري پرتو استفاده كرد معموالً    
  .شود سيستم فلورايد استفاده مي

  
  :مزاياي دزيمتر ترمولومينسانس 

 رطوبـت در محـيط كـار تـاثير محـسوس           تغيير دما و   -
  .روي نتايج دزيمتر ندارد

دزهـاي  (زيـاد   اً  كم تا دزهاي نسبت   اً  براي دزهاي نسبت   -
 .قابل استفاده است  )كشنده

 رمعـادل د  اً  توانـد مـستقيم    مي معادل بافت نرم بوده و     -
 .بافت نرم را نشان دهد

 .توان استفاده نمود بيش از صد بار مي از يك كريستال تا -

تـوان   يـستال مـي  با توجه به كوچك بودن ابعاد از كر       -
بـه   براي تعيين پرتـوگيري موضـعي اسـتفاده كـرد و          

تــوان در محــل نگــين  عنــوان مثــال كريــستال را مــي
 .ها را تعيين  نمود پرتوگيري دست انگشتر نصب و

 
  :رمولومينسانستمعايب دزيمتر 

پس از هربار خوانده شدن اثـر پرتـو روي دزيمتـر        -
  .ميسر نيست شود در نتيجه بررسي مجدد پاك مي

 .گران است اً قيمت آن در مقايسه با فيلم نسبت -

 ،ات جانبي در رابطـه بـا انـرژي پرتـو          كسب اطالع  -
 .شرايط پرتودهي توسط آن ميسر نيست

  
  :مونيتورينگ روتين 

هاي راديو ايمونواسي وهم چنين      مناطق مختلف آزمايشگاه  
هـا بايـستي     يخچـال  تجهيزات مورد استفاده از قبيل هودها،     

اه يكبار ماهيانه بـه منظـور كـشف آلـودگي           م 6حداقل هر   
احتمالي توسط يك دزيمتر پرتابـل محيطـي بررسـي شـده            

  .وكليه نتايج مثبت يا منفي حاصله ثبت ونگهداري شوند 
  

  رفع آلودگي ناشي ازنشت مواد راديو اكتيو
Spill management: Personal & 
WorkStation: (Decontaminatiorr)  

   . مناطق ايزوله كنيدمنطقه آلوده را از ساير -
آســتر  هــاي جــاذب بــا ســطوح كــاري را بــا دســتمال -

 .پالستيكي بپوشانيد

صابون  راديواكتيو اتفاق افتاد ازآب و     اگرنشت مواد  -
 تجارتي در حـدامكان بـا       يادز  گييا محلولهاي آلود  
ميـزان   آن محـل اسـتفاده كنيـد تـا      كمترين حجم در  

 .قابل  قبول برسد راديواكتيويتي به حد

ويال حاوي مواد راديواكتيو روي فـردي ريختـه          راگ -
بريدگي  اگر .خارج كنيد  را هاي آلوده او   شود لباس 

خون داراي   ايجادشده محل بريدگي را فشار دهيد تا      
 .راه زخم خارج گردد ماده خارجي داخل شده از

  
  مراحل آلودگي زدايي پرسنل

Personal Decontamination Procedure:  
  .اوراخارج كنيد هاي آلوده  لباس -1
 .ابون يا دترجنت ماليم شستشو دهيددستها را با يك ص -2

 .زيادي آب تهيه كنيدر يك محلول صابون با مقدا -3

 دقيقه به كف صـابون      2-3محل آلوده شده را به مدت        -4
هـاي ديگـر     دقت كنيـد ايـن محلـول بـه محـل          . بشوييد
 .نپاشد
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 .  آبكشي كنيدآب گرم كامالً با محل را -5

 .بار تكرار كنيد 3-4احل باال را براي درصورت نياز مر -6

 .اي نبيند مراقب باشيد دستتان خراش يا صدمه -7

خشكي  كننده جهت جلوگيري از    يك كرم مرطوب   از -8
 .ترك پوست استفاده كنيد و

  
  راديواكتيو زدايي نشت مواد مراحل آلودگي

Procedure For spill Management  
هـم  در ايـن جريـان فـردي         ابتدا مشخص نماييد آيـا     -1

صـورت مثبـت بـودن جـواب         خيـر در   آلوده شده يا  
 تــنش خــارج كــرده و ازاً را فــور لباســهاي آلــوده او
  .زدايي فردي را آغازكنيد مراحل آلودگي

بــه مــسئول ايمنــي در برابــر مــواد راديواكتيــو محــل   -2
 .كارخود اطالع دهيد

هـاي فـرد مـسئول مراحـل رفـع           با توجه به راهنمـايي     -3
 .ير آغازكنيدزدايي را به شرح ز آلودگي

اند آنهـا را     ابتدا اگر دستهايتان آلوده به مواد شده       در -4
 .بشوييد سپس دستكش دستتان كنيد

هاي تهويه   دستگاه ها و  پرسنل ديگر بخواهيد پنكه    از -5
 .ها را خاموش كنند هواكش و

مقدار ماده راديواكتيو ريخته شده را مـشخص         نوع و  -6
 .نماييد

  
ساطع كننده   ريخته شده اگر ماده راديواكتيو   ):1(توجه  *

 هـاي داخلـي و     اشعه گاما يا ذرات بتا اسـت آسـيب ارگـان          
خارجي بدن مدنظر قرار گرفته ولي اگـر مـواد راديواكتيـو            

 باشـد معمـوالً    كننده ذره آلفا يا بتاي كـم انـرژي مـي           ساطع
  .نمايند سيب خارجي نميآايجاد 

رفــت وآمــد را  هــاي آلــوده را مــشخص كــرده و  محــل-7
مراحـل آلـودگي زدايـي تكميـل         تا حدود نماييد درآنجا م 

  .شود
 ترشحات مايع را بـا مـواد جـاذب جهـت جلـوگيري از               -8

  .انتشار آلودگي بپوشانيد

 مطمئن شويد افـرادي كـه محـل را تـرك مـي نماينـد                -9
  .آلوده نباشند

هاي رفع آلودگي را در اسرع وقت آغـاز كنيـد             روش -10
ــا  و ــدامات را ت ــن اق ــودگي كا اي ــع ال ــد رف ــه دهي ــل ادام  .م

هاي  يا محلول كننده معمولي آزمايشگاه و   هاي پاك  محلول
بـازار درايـن     زدايي موجود در   تجاري ويژه جهت آلودگي   

  .كنند خصوص كفايت مي
ي با ايـن اقـدامات بعيـد بـه          گ آلود  كردن  اگر برطرف  -11

بـه  و يا شدت و وسـعت آلـودگي زيـاد اسـت             رسد   نظر مي 
  . راديواكتيو اطالع دهيداداره ايمني در برابر مواد

توسـط دزيمترهـاي پرتابـل      كاهش شدت آلـودگي را      -12
  .كنترل كنيد

ــه* ــر  ):2(توج ــشار اگ ــراه   انت ــه هم ــو ب ــواد راديواكتي م
جهت رفع آلـودگي     هاي عفوني اتفاق افتاده باشد     آلودگي

اي ماننــد هيپوكلريـت بـه علــت    مـواد ضـدعفوني كننـده    از
  .اديواكتيو استفاده ننماييديد رو انتشار بيشتر قابليت تبخير 

  
هــاي امــور حفاظــت در برابــر اشــعه در   توصــيه

  شناسي در ايران    هاي هورمون آزمايشگاه
 هـاي آينـده و     حفاظت كاركنان با اشعه، افراد جامعه، نـسل       

محـيط زيـست در برابــر اثـرات بيولوژيــك اشـعه براســاس     
جهت نيـل    . حياتي است  يقانون حفاظت در برابر اشعه امر     

حسن اجراي قانون حفاظت در برابر اشعه         اهداف فوق و   به
  .باشد هاي زير ضروري مي هاي آن، توصيه نامه آيين و
جهت كليه كاركنـان بـا مـواد پرتـوزا پرونـده پزشـكي               -1

پرونــده مــذكور بايــستي حــاوي تاريخچــه  .تــشكيل گــردد
پزشكي شخص، سوابق دزيمتري بر اساس گزارشات فـيلم         

همچنـين اطالعـات الزم      گذشته و اي   بج، مشخصات حرفه  
ــورد آ ــايشزدر م ــامل   م ــون ش ــاوبي خ ــاي تن ــمارش : ه ش

هــا، تعيــين فرمــول     پالكــت  ســفيد،  گلبولهــاي قرمــز و 
ثبـت سـلولهاي غيـر عـادي خـون،           ها، جـستجو و    لكوسيت

تعيـين زمـان     هماتوكريت خون،  تعيين مقدار هموگلوبين و   
  .سرعت سديمانتاسيون خون باشد انعقاد و
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 قانون حفاظـت در برابـر اشـعه الزم اسـت افـراد        بر اساس  -2
 مـواد  هـاي الزم كـار بـا       اشتغال به كار با اشعه آموزش      قبل از 

ضـروري   لـذا  .دستگاههاي پرتوساز را ديده باشند     و پرتوساز
است كليه كاركنان با اشعه آن آزمايشگاه به ترتيب در دوره           
آموزش مقدماتي حفاظت در برابر اشـعه در پزشـكي كـه بـه      

  .شود شركت نمايند اي در اين امور برگزار مي ورت دورهص
يات كار با مواد پرتـوزاي بـاز بـه          لضروري است كليه عم    -3

  .فشار منفي انجام گيرد ير هود با زويژه مواد قابل تصعيد در
 بلندي قرار گيرد به نحوي كـه در        هواكش هود بايد در    -4

نـد  نتواشـده   وضعيت هواي نامناسب مواد پرتـوزاي خـارج         
  .از طريق پنجره وارد اتاق گرددمجدداً 

تغيير جريان هـواي هـود بـه وسـيله           جهت جلوگيري از   -5
جريان هواي نزديـك آن بهتـر اسـت هودهـا نزديـك در،              
پنجره، سيستم تهويه، دستگاههاي توليدكننده گرما وسـاير        

  .كنند قرار نگيرد منابعي كه جريان قوي هوا ايجاد مي
هود بايد خارج از آن قابل كنترل       آب   كليد برق ،گاز و   -6

فرج  بدون خلل و   نيز بايد صاف و    سطح داخل هود   و باشد
  .آن به آساني انجام پذيرد باشد كه رفع آلودگي از

 همچنين پوشـش ديـوار و      رويه ميزكار و   محل آزمايش و   -7
 قابــل شستــشو و جــنس غيرقابــل نفــوذ و كــف اتــاق بايــد از

  .باشد اثر يميايي برروي آن بيمواد ش يكپارچه بدون لبه بوده و
ــار مــصرف(اســتفاده از دســتكش پالســتيكي  -8  و) يــك ب

  .م كار با مواد پرتوزا الزامي استروپوش آزمايشگاهي هنگا
داخـل    هنگام كار با مـواد پرتـوزاي مـايع، عمليـات در            -9

يك سيني كه با كاغذ جاذب رطوبت  پوشانده شده اسـت            
  .انجام پذيرد

آلـودگي، رفـع آلـودگي بـه عهـده           در صورت ايجاد     -10
ه عمليـات   شخصي است كه سبب آلودگي شده است وكلي       

البتـه الزم اسـت      .دار انجام گيرد   بايد زيرنظر فرد صالحيت   
اشعه در اين رابطه آموزش الزم را ديـده        كاركنان مرتبط با  

  .باشند

نبايد وسايل آزمايشگاه ازمنطقه تحت كنترل بيرون برده         -11
  .ه نبودن آنها اطمينان حاصل گردددآلو ازشوند مگر آن كه 

هـاي تحويـل      ضروري است جهـت ثبـت آمـار كيـت          -12
  .اي تهيه گردد مصرف شده، دفتر جداگانه گرفته و

يخچـال   هـا الزم اسـت از       جهت نگهداري راديوكيت   -13
عالمت ويـژه    اي كه فقط به اين كار اختصاص دارد و         ويژه

  .فاده گرددپرتو بر روي درب آن نصب شده است است
  .محل انجام آزمايش نصب گردد دستورالعمل كار در -14
ــود    -15 ــوگيري ش ــر جل ــايل تحري ــدن  وس ــوده ش  . از آل

يـا قلـم بـه       و درصورتي كه شخص عادت به تماس مـداد       (
  .)منع گردد اين كار دهان داشته باشد از

محوطه آزمايـشگاه بـراي نظافـت دسـت وصـورت            در -16
غـذي اسـتفاده شـود، همچنـين     هـاي كا  دستمال الزم است از 

خاتمه كار دستها شسته شده وبه خـصوص         از الزم است بعد  
  .هاي دست دقت شود ها وچين در شستشوي زير ناخن

 در صورتي كه زخم باز در دست وجـود داشـته باشـد       -17
در صورت اجبـار      بايد ازكار با مواد پرتوزا  اجتناب گردد،       

از  بعـد  شـك و  شـرايط اسـتثنايي، بامـشورت پز       به كـار در   
  .                          تواند انجام شود پانسمان كامل، كار مي

  
  

  :منابع 
ــيامك   -1 ــان آزاد، سـ ــردي  –برهـ – مونيتورينـــگ فـ

  سازمان انرژي اتمي ايران  -1378مهر
 استانداردهاي پايه درحفاظت    –برهان آزاد، سيامك     -2

  سازمان انرژي اتمي ايران-1378-در برابر اشعه 

 روش هـــاي –لـــي وســيما ذوالفقـــاري  فريــده جال  -3
 –حفــــاظتي در آزمايــــشگاه راديــــو ايمونواســــي 

     سازمان انتقال خون ايران-1388مرداد
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  يپرتوي وماركرهايب بري مرور
  

 دانشكده -)عج( ...ا هيبقي پرشك علوم دانشگاه ،يتوكل حسن دكتر
  كيزيوفيب وي ولوژيزيف گروه - يپزشك

  
  مقدمه

 همچوني عيطبي پرتوزا منابع دور چندان نهي ها گذشته در
 در موجودي عيطب منابع ازي ناشي پرتوها وي هانيكي پرتوها

 تنهاي اختمانس مصالح در حداكثر ا يو نيزمي سطحي ها هيال
ي بشر جوامعي برا زانيوني يپرتوزا منابع ازي ريپرتوگ عوامل
 و رونتگن توسط كسيا پرتو كشف اما،. رفتندي م بشمار
 بكرل، وي كور مادام توسط ويواكتيرادي پرتوها آن متعافب
 انساني زندگ در زانيوني يپرتوها ورود دري عطف نقطه
 در زانيوني يپرتوهاي كاربردها بهتر، عبارت به. بودي امروز
ي ريبكارگ همراه بهي درمان وي صيتشخ ابعاد از اعمي پزشك

 ،يپژوهش وي صنعت مختلفي ها شاخه در پرتوها نيا
  . رسد يم نظر به ريناپذ اجتنابي امر انساني ريپرتوگ
 به ها يريپرتوگ ك،يولوژيوبيدراي ها پژوهش و مراجع در
ي ريپرتوگ در. شوند يمي بند ميتقس حاد و مزمن دسته دو

 مدتي برا پرتو ازي كم نسبتاً دوز معرض در فرد مزمن
 را فردي ا حرفه سنوات تمام بعضاً كهي طوالن نسبتاًي زمان

 ها، ستيولوژيراد. رديگ يم قرار شود، يم شامل
 كاركنان ،يا هستهي روگاهاين كاركنان ها، ستيوتراپيراد

 در ويواكتيراد مواد به آلوده معادن ريسا و ومياوران معادن
 حوادث از اعمي ا هسته حوادث در. دارند قرار دسته نيا
 قرار حادي ريپرتوگ معرض در فرد ،يعمد ا يوي رعمديغ
 تلخ و مهم اريبس رعمديغي ا هسته حوادث ملهج از. رديگ يم

 از توان يم ر،ياخ انيسالي ط در و دومي جهان جنگ از پس
 با و دست نيا ازي سوانح. برد نام ليچرنوب روگاهين حادثه
 هر به كهي مراكز تمام در تر عيوس ا يو محدودتري ابعاد
 امكان كنند، يم استفاده كسيا پرتو ا يو پرتوزا مواد از ليدل

 كه داشت توجه ديبا كه آن ضمن دارد؛ وجود آن وقوع

ي طيمح ستيز وي اسيس ،ياقتصاد گوناگون ليدال بنابر
 ازي اريبس توجه كانون دري ا هستهي انرژ از استفاده
 حوادث شده، ذكر موارد بر عالوه. دارد قرار ها دولت
 ساتيتاس در انفجار جاديا وي خرابكار همچوني عمد
 آنها در كهي ساز دستي ها بمب از هاستفاد وي ا هسته

 نماها،يس همچون شلوغ اماكن در ويواكتيراد مواد پراكنش
ي ستيترور حمالت هدف مورد متروي ها ستگاهيا و ها پارك
 مسئوالن توجه كانون در همواره ديبا زين رند،يگ يم قرار

 قرار گذاران استيس و مداران استيس و درمان و بهداشت
 با متناسب فوقي وهايسنار از ك يهر وقوع. باشند داشته

 ا يو محدودي تعداد با راي درمان مراكز حادثه،ي گستردگ
يي گو پاسخ كه سازند يم مواجهي پرتو نيمصدوم ازي انبوه
  . است ريناپذ اجتنابي امر آنهاي پزشكي ازهاين به

 اتفاق كه حاد ا يو مزمني وهايسنار از ك يهر باي ريپرتوگ
 بري مبتن كه كارآ و مناسبي درمان تكلپرو اتخاذ افتد،يب

 ضرورت ك يباشد، مصدوم شخصي افتيدر دوز اطالعات
 نيمصدوم به مربوط مباحث در اگرچه. است ريانكارناپذ

 رفع ،يدرماني ها پروتكل ،يمتريودوزيب ،يمتريدوز ،يپرتو
 و ها كننده حساس ،يطيمح وي فردي ها يآلودگ

 بهي مهم عاتموضوي همگي پرتوي ها كننده محافظت
 كهيي وماركرهايب به تنها نوشتار نيا در اما روند؛ي م شمار

 گرفته بكاري پرتو نيمصدومي متريودوزيب در توانند يم
 كه است ديمف نكته نيا به توجه. شود يم پرداخته شوند،
 همچوني كيزيفي ابزارها از استفاده بري متريدوز عموماً

 و) يطيمحي متريزدوي برا (گريگاي ها شمارنده بج، لميف
 ليدل به آنها از ك يهر كه است؛ي مبتن نسانسيترمولوم
 پرتو،ي انرژ دامنه بهي وابستگ همچوني ذاتي ها تيمحدود

 از راي قيدق اطالعات نصب، محل و دوز آهنگ راتييتغ
 نيهم بنابر. دهند ينم بدستي پرتو مصدومي افتيدر دوز
 چه هر برآورد يبراي پرتوي وماركرهايب از استفاده ل،يدال
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 توجه كانون در شده افتيدر دوز تر قيدق
 1 شماره جدول در. است گرفته قرار ها ستيولوژيوبيراد

  .است شدهي گردآوري متريودوزيب معمولي ها روش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .است شده يگردآور دارند، ديكاري پرتو نيمصدومي متريودوزيب در كهي مهمي ها روش ازي بعض جدول نيا در - 1 جدول
  
 كه هستندي عواملي پرتوي وماركرهايب ،يكل نگاه ك يدر

 همچونيي زا استرس عامل به واكنش در زنده موجود
 كنترل مورد را آنها خودي بقا حفظي برا زان،يوني يپرتوها
 ازي بعضي برا كه استي ا گونه به كنترل نيا. دهد يم قرار
ي روند گر،يدي برخ در وي كاهشي روند وماركرهايب انواع
 عملكرد نديفراي بررس و كشف ليدل نيهم به. داردي شيافزا
 را كيولوژيوبيرادي ها پژوهش ازي مهم بخش وماركرهايب

 بر زانيوني يپرتوهاي قطع ريتاث. است داده اختصاص بخود
 ازي كروموزمي ها شكست وي خون مختلفي فاكتورها

 رغميعل اكنون، هم. است بوده ها پژوهش نيا ارزشمند جينتا
 آنهاي كمي ها سنجش وي آشكارساز در كهيي ها يكاست
ي وماركرهايب عنوان به عوامل نيا از كدام هر دارد، وجود
  .روندي م بكاري متريودوزيب مقاصدي براي پرتو

  

  يخوني فاكتورها
ي قطع اثرات ازي ك يكه كه است داده نشان ها پژوهش
ي طور به است؛ مصدوم فردي خوني فاكتورها رييتغ پرتوها،

 سندروم عنوان تحت آن ازي ولوژيوبيراد مباحث در كه
 كه آنجا از. شود يم برده نام زانيون ييپرتوها كيتيهماتوپوئ

 با فاكتورها نياي كمي ها يريگ اندازه وي آشكارساز
ي طب صيتشخي ها شگاهيآزما در موجود معمولي ها روش
 به ندتوان يمي خوني فاكتورها نيبنابرا است، ريپذ امكان
  .رنديگ قرار استفاده موردي پرتوي وماركرهايب عنوان

ي گر كي يريپرتوگي پ در شده، انجام مطالعات اساس بر
 تعداد روزمره، شمارش انجام با مصدوم، فرد توسط
ي توجه قابل كاهش سرعت به اول هفته در ها تيلكوس

 زمان متعاقباً، و آن هياول كاهش زانيم كهي طور به ابد؛ي يم
 دوز به وابسته داًيشد) Recovery(ي بازسازي برا الزم
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 نشان ها پژوهش از حاصل جينتا ن،يهمچن. استي افتيدر
 صادق زين ها لينوتروف مورد دري روند نيچن كه است داده
 فاكتور دو نيا نيبي مناسبي هماهنگ كهي طور به بوده
 نيا كه است مهم نكته نيا ذكر جا نيهم در. دارد وجود

 حادثه نيمصدوم يرو بر كهيي ها يبررس باي شپژوه جينتا
  .است منطبق كامالً بود، شده انجام ليچرنوب

  
 Electron-Spin (نياسپ-الكترون ديتشد

Resonance; E.S.R(  
 همه از تر مرسوم و بهتر و مو ناخن، لباس، ازي ريگ نمونه با
 ديتشد روش از استفاده با دندان،ي نايم ازي ريگ نمونه با

 زانيميي باال اريبس دقت با توان يم E.S.R نيسپا-الكترون
 ازي كي. نمود برآورد راي پرتو مصدومي ريپرتوگ

 كه است نياي متريودوزيب روش نيا مهمي ها يژگيو
 دقت با زيني ريپرتوگ از پس سالهاي حت آن انجام امكان
- الكترون ديتشد روش اساس. است ريپذ امكاني مناسب
 از پس كه است يادآزي ها الكترون سنجش نياسپ

 اطالعات واقع، در. شود يم جاديا نمونه دري ريپرتوگ
 ونيبراسيكالي ها يمنحن با مصدوم، فرد از آمده بدست
 سهيمقا مورد مشخص، دوز باي ها نمونه از آمده بدست

 نييتع فردي ريپرتوگ زانيم بيترت نيبد و قرارگرفته
 اريبس تيحساس روش، نيا بارزي ها يژگيو از. شود يم
ي ول استي گر كدهم ياز كمتري دوزها دري حت آن اديز
 با آمده بدست جينتا زين باالتري دوزها در حال، نيع در
ي ها روش وي خوني فاكتورها سنجش از حاصل جينتا
  .دارد مطابقت كامالً كيتوژنتيس
  

  ها كيسنتري د آزمون
 كيكالستوژن قدرتمند اريبس عوامل ازي ك يزانيوني يپرتوها
 ده،يد پرتوي ها سلول در تا قادرند جهينت در و نديآ يم بشمار
 نيچن. ندينما جاديا راي توجه قابلي كروموزمي ها يناهنجار
ي ها روش و بوده پرتو دوز به وابسته كامالًيي ها يناهنجار
 آنهاي آشكارساز به قادري خوب بهي كيتوژنتيس معمول

 است هداد نشان ليچرنوب حادثه نيمصدومي بررس. باشد يم
ي ها يناهنجاري كيتوژنتيسي ها يبررس از حاصل جينتا كه

 ديتشد و كيتيهماتوپوئ مطالعات از كه آنچه باي كروموزم
ي ابيارز. دارد مطابقت كامالً آمده، بدست نياسپ-الكترون

ي متريودوزيبي ها روش نيمهمتر ازي ك يها كيسنتري د
 در نتاكنو كه استي پرتوي ها بيآس زانيمي ابيارزي برا
 روش نيا در. است گرفته قرار استفاده موردي متريودوزيب
 هيته مصدوم فردي ها تيلنفوس ازي ا نمونه ابتدا ،يمتريودوزيب
ي ها موزموكر متافاز، مرحله در سپس. شود يم داده كشت و
ي روش با ا يو استانداردي زيآم رنگ روش با و شده جدا آن

 FISH) Fluorescence In Situ به موسوم

Hybridization (ي ها موزموكر تعداد و شدهي زيآم رنگ
 ريز در ها كيسنتري د اصطالحاً ا يو سنترومر دوي دارا
ي د تعداد روش، نيا در. شوند يم شمارش كروسكپيم

ي برا كه است فردي پرتو دوز با متناسب ها كيسنتر
 مورد شده برهيكال و استانداردي ها يمنحن باي ساز يكم
 Low (صيتشخ حد نيكمتر چه اگر. رديگ يم قرار سهيمقا

Detection Limit (طيشرا در  In Vitro نياي برا 
 طيشرا در و عمل در اما است شده گزارشي گر 02/0 روش

In Vivo ن،يهمچن. ديآ يم بدستي گر 5/0 مقدار نيا 
ي وتراپيراد مورد كهي سرطان مارانيبي رو بر كهي مطالعات
 جادياي ها كيسنتري د عدادت كه داد نشان اند، گرفته قرار
 زانيم In Vitroطيشرا در كه استي مقدار از كمتر شده
  . بود شدهي نيب شيپ آن وقوع

  
   كرونوكلئوسيم آزمون
 زين كرونوكلئوسيم آزمون ك،يسنتر يد آزمون بر عالوه

 در كه استي كيتوژنتيسي ها روش از گريدي كي
 سرعت رنظ از روش نيا. شود يم گرفته بكاري متريودوزيب

 باال، تخصص با افراد به ازين عدم ،يينها جهينت كسب در
ي اديز نسبتاً تعدادي برا آن انجام امكان و اجرا دري آسان
ي د آزمون روش بر ،يريپرتوگ به مشكوك افراد از

 بري تيلنفوسي ها سلول روش نيا در. داردي برتر كيسنتر
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 نديفرا سپس شوند، يم داده كشتي طيمح خون از گرفته
 شده؛ متوقف B نيتوكالسيس از استفاده با سينسيتوكيس
 ميتقس كه آن بدون(ي سلول هسته ميتقس ب،يترت نيبد

 در. رديپذ يم انجام) افتديب اتفاق كامل طور بهي سلول
 از خارج در موجودي ها نيكرومات تعداد آخر، مرحله
 برده نام كرونكلئوسيم عنوان تحت آنها از كه هسته

 شمارش مورد ،يا هسته دوي ها سلول نيچن در شود، يم
 نكلئوس كرويم آزمون ضعف نقاط ازي كي. رنديگ يم قرار

 طيشرا در دهيپد نيا كه چرا است؛ آن نبودني اختصاص
 قرار معرض در اثر در و گاريس مصرف همچوني گريد

  .افتد يم اتفاق زينيي ايميشي ها كالستوژن با گرفتن
  

 Premature كروموزوم رس شيپ تراكم
Condensed Chromosome; P.C.C. 

ي كروموزم رس شيپ تراكم آزمون باي پرتوي ها بيآس
 قابل وندد،يپ يم بوقوعي سلول ميتقس نترفازيا مرحله در كه

 باي شيآزماي ها سلول روش نيا در. استي آشكارساز
 جوش دارند، قراري توزيم ميتقس فاز در كهيي ها سلول
 يغشا به ميتقسي ها گناليس آن جهينت در كه شود؛ يم داده
 و شده منتقل هستند، توزيم فاز در كهيي ها سلول هسته
ي ا گونه به نديفرا نيا. گردد يم آن شدني متالش باعث
 فاز در ها كروموزم كه رسد يم نظر به كه افتد يم اتفاق
 آنها واقع دري ول رنديگ يم قراري سلول ميتقس

 گر،يد عبارت به. باشند يم متراكم رس شيپي ها كروموزم
 اتفاقي اديزي كروموزمي ها شكست كهي ريپرتوگي پ در
 قطعاتي تعداد كروموزم، 46 بر عالوه افتد، يم

 همان واقع در كه داشت خواهند وجود زين تر كوچك
ي ها كروموزم بهتر، عبارت به ا يو رس شيپي ها كروموزم

 رتوپ دوز با متناسب كامالًي قطعات نيچن تعداد. هستند نابالغ
ي براي شاخص توانند يم ليدل نيهم به و بودهي تابش

 ماننديي ها روش شرفتيپ. نديآ بشماري پرتو دوز برآورد

 Fluorescence In) جا در فلورسانسي ريگ رگ دو

Situ Hybridization; FISH) در آنيي توانا و 
 و دقت بر متراكم، رس شيپي ها كروموزمي ساز آشكار
 ،يپرتو مصدومي افتيدر دوز برآورد در روش نيا سرعت
  .است افزوده

ي ها يناهنجاري بررس مورد در نكات نيتر برجسته ازي كي
 صيتشخ ،يپرتو نيمصدوم در شده جادياي كروموزم

LET Linear energy Transfer)( باشد يم پرتو .
ي كروموزمي ها يناهنجار نوع بر LETاثر  1 شكل در
 كهي ونيزاسيواني. است شده داده نشان شده، جاديا

 باي پرتوها زمره در كه -نوترون و آلفا همچون ييپرتوها
LET به كينزد اريبس ند،ينما يم جاديا -دارند قرار باال 

 نشان 1 شكل در كه گونه همان. باشند يم متراكم و هم
 به قادري متراكم ونيزاسيون ينيچن است، شده داده

 Double Strand (گانه دوي ها رهيزنج شكست

Breakage ( متعدد در DNA نوع ك يدرتنها 
 كيسنتري پري وارونگ جاديا جهينت در. باشد يم كروموزم

)Precentric Inversion( حلقه و )Ring( دهيپد 
ي پرتو نيمصدوم دري كروموزمي ناهنجار بروز در غالب
 و كسيا همچونيي پرتوها كهي ونيزاسيون يمتقابالً،. است
 - دارند قرار نييپا LET باي پرتوها زمره در كه - گاما

ي كمتر نسبتاً تراكم با و بوده هم از دور ند،ينما يم جاديا
 رهيزنج در دوگانهي ها شكست جهينت در. شوند يم جاديا

DNA در شود، جاديا كروموزم ك يدر كه آني جا به 
 سبب امر نيهم. وندديپ يم بوقوعي متعددي ها كروموزم

 و) Translocation(ي كروموزمي ها يينابجا تا شود يم
 در غالبي كروموزمي ناهنجار ها، كيسنتر يد جاديا

 LETبا ي پرتوها معرض در كه استي نيمصدوم مورد
  .رنديگ يم قرار نييپا
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 بر چگونگي و نوع ناهنجاري هاي LET ريتاث -1 شكل

  .كروموزمي در شكل نشان داده شده است
  

  )Somatic Mutation(هاي بدني  جهش
ها آثار پرتوهاي يونيزان را به دو دسته  راديوبيولوژيست

. كنند بندي مي هاي بدني تقسيم هاي ژنتيكي و آسيب آسيب
هاي كروموزمي ذكر شده در دسته اول قرار  كليه آسيب

هاي گوارشي، عصبي و خوني  هايي كه به اندام آسيب. دارند
اما در ميان . شود نيز در زمره دسته دوم قرار دارند وارد مي
هاي بنيادي مغز  هايي كه به سلول  بدني، آسيبهاي آسيب

شود از جايگاه مهمي برخوردار است چرا  استخوان وارد مي
هاي جهش يافته در  كه اثرات نهايي آنها به صورت سلول

هايي  بنابراين وجود اريتروسيت. شود گردش خون ظاهر مي
توانند به   جهش يافته ميAبا هموگلوبين و گليكوفورين 

. ماركرهاي پرتوي مورد استفاده قرار گيرندعنوان بيو
هايي را در  همچنين، پرتوهاي يونيزان قادرند تا جهش

گوانين فسفوريبوزيل -جايگاه ژني آنزيم هيپوزانتين
هايي  ترانسفراز ايجاد نمايند كه در اين صورت چنين جهش

لنفوسيت قابل مشاهد بوده و به عنوان -Tهاي  در سلول
تواند مورد استفاده قرار   پرتوي ميبيوماركر در مصدومين

البته از نقاط ضعف چنين بيوماركرهايي عدم . گيرد
اختصاصي بودن آنها است؛ به اين دليل كه چنين 

هايي در پاسخ به ساير استرسورهاي محيطي و يا  جهش
از طرف ديگر، . توانند بوجود بيايند فيزيولوژيك نيز مي

ع طبيعي آن، هاي خوني جهش يافته، بر عكس نو لسلو
هاي زياد و حتي تا ساليان پس از  توانند تا مدت مي

پرتوگيري در سيستم گردش خون مصدوم پرتوي وجود 
داشته و به عنوان معياري از پرتوگيري فرد مصدوم مورد 

چنين بيوماركرهايي در بررسي . استفاده قرار گيرد
مصدومين پرتوي دو حادثه مهم بمباران اتمي جنگ جهاني 

گيري مورد  ر ژاپن و حادثه چرنوبيل به طور چشمدوم د
  .استفاده قرار گرفته است

  
  ژن به عنوان بيوماركر

از هنگامي كه سلول در معرض پرتوهاي يونيزان قرار 
هاي دوگانه  ها و شكستگي گيرد تا ظهور و بروز آسيب مي

اي وجود دارد كه در هر   مسيرهاي پيچيدهDNAدر سطح 
هاي سلولي با   از سيگنالاي يك از آنها مجموعه

 در گير -اعم از منفي و يا مثبت-بازخوردهاي مختلف 
هاي درون  به عبارت بهتر، در فرايند ايجاد سيگنال. شوند مي

هاي خاصي در پاسخ به استرسوري همچون  سلولي بيان ژن
گيرند؛ اين تاثير  پرتوهاي يونيزان تحت تاثير قرار مي

 در جهت افزايش و يا تواند بستگي به نوع سيگنال مي
كاهش بيان ژن باشد، كه مقدار آن بستگي به دور پرتو 

هاي  هاي آزمايشگاهي براي سنجش آوري پيشرفت فن. دارد
كمي ميزان بيان ژن سبب شده است تا اين روش نيز براي 
بيودوزيمتري مصدومين پرتوي مورد توجه پژوهشگران قرار 

اي است كه  نههايي به گو آوري پيشرفت چنين فن. گيرد
توانند به طور هم زمان در پاسخ سلول به استرسوري  مي

همچون پرتوهاي يونيزان، ميزان بيان هزاران ژن را به طور 
از . گيري نمايند هم زمان و به طور كمي دقيقاً اندازه

توان از دقت، سرعت  هاي مهم بيوماركرهاي ژني مي ويژگي
 RT-PCR. ردسازي سنجش آن نام ب و قابليت اتوماسيون
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)Real Time- Polymerase Chain Reaction ( و
Microarrayترين و پركاربردترين   دو تا از معروف

هايي است كه هم اكنون در اين زمينه مورد  آوري فن
  . گيرد استفاده قرار مي

  
  بندي جمع

واقعيت مهمي كه در بيودوزيمتري بايد مد نظر قرار گيرد اين 
ي بيودوزيمتري با عدم ها است كه هر يك از روش

به همين دليل براي برآورد هر چه . باشد هايي همراه مي قطعيت
تر دوز دريافتي مصدومين پرتوي بايد از تلفيق چند روش  دقيق

هاي كروموزمي  با اين حال بررسي ناهنجاري. استفاده نمود
ها در  ها يكي از بهترين روش بويژه شمارش دي سنتريك

دوز دريافتي است كه در ترياژ و تدوين تر  تخمين هر چه دقيق
هاي درماني مناسب براي مصدومين پرتوي بيشترين  پروتكل

در عين حال بايد توجه داشت كه در . كارآيي را داراست
اي باشد كه جمعيت زيادي را  شرايطي كه پرتوگيري به گونه

هاي آزمون ميكرونوكلئي و تراكم  درگير نمايد، روش
.  از كارايي مناسبي برخوردارندرس كروموزمي نيز پيش

هاي  هاي كشف شده و يا كشف ژن همچنين استفاده از ژن
ابد و همراه ي جديدي كه در پاسخ به پرتو ميزان بيانشان تغيير مي

پ به عنوان بيوماركرهاي نوين پرتوي، امري كامالً قابل 
ها و علم  بيني است؛ ضمن آن كه ورود پروتئين پيش

  .عرصه را نيز نبايد از نظر دور داشتپروتئوميكس به اين 
نكته حائز اهميت ديگري كه بايد مد نظر قرار گيرد اين است 
كه در حوادث پرتوي، در بازسازي و برآورد دوز تنها 

هاي دوزيمتري نيز  دوزيمتري فيزيكي كافي نيست بلكه روش
واقعيت اين است كه به هر حال و تحت . بايد بكار گرفته شود

اي  ه مسئولين بهداشت و درمان با مصدومين هستههر شرايطي ك
شوند، اتوماسيون  در سطح وسيع و به تعداد زيادي مواجه مي

هايي كه قابليت اتوماسيون را دارند، به همراه  ها و يا روش روش
حضور افراد متخصص و مجرب بيودوزيمتري، از  وجود و

ه در عين حال بايد توجه داشت ك. اهميت بسزايي برخور است

هاي بيودوزيمتري هنوز مراحل پژوهشي را  بعضي از روش
گذارند و تا كاربرد آنها در سطح وسيع در ميدان و يا در  مي

  . مورد مصدومين پرتوي بايد قدري تحمل نمود
پاسخ از اهميت زيادي در -هاي دوز اگر چه منحني

بيودوزيمتري برخوردار است ولي با اين حال بايد توجه داشت 
آيند كه   بدست ميin vitroهايي در شرايط  نحنيكه چنين م

 بايد مالحظات الزم را در نظر in vivoدر تعميم آن به شرايط 
هاي  ها مطالعات و بررسي در اين گونه تعميم. گرفت

هاي كروموزمي و اطالعات بدست آمده از مطالعات  ناهنجاري
  . هاي هماتوپوئيتيك نقش مهمي دارند سيستم

 Relative Biological(ت بيولوژيك نسبي تعيين دقيق اثرا

Effects; R.B.E ( انواع مختلف پرتوها و ميزان تاثيرLET 
بر آن كه هم مورد توجه متخصصين فيزيك بهداشت و هم 

هاي  مورد توجه متخصصين راديوتراپي است تنها با روش
 . پذير است بيودوزيمتري امكان
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