
1

ؿایت زامؽ رادیٍلٍژی 
WWW.RADIOLOGYHA.COM 

باليوی بالت ًای ؿالمپاؿض 

ؿلٍل ًای بالت ًای ؿالم مؾجهل هيؾجوع بلکي ؿاطجار بٌم پيٍؿجي کاملی را •
 .ثفکيل می دًوع

ثٍازن دويهی بين ثٍلع و مػگ ؿلٍل بي موؼٍر شمغ ؿازمان بالت و ثؿعاد •
ن وزٍد دارد

 
 .ؿلٍل ًای ا

ؿيب، بي شؾاؿيت پػثٍی ذاثی، روهع ثصمل بالت و •
 
چگٍهگی واکوـ بي ا

ن بالت ؿازماهعًی قعى اهع، بؾجگی دارد
 
 .روقی کي ؿلٍل ًا در ا
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پاؿض باليوی بالت ًای ؿالم

خار الؼايـ قعت با •
 
خاری ديعى همی قٍد گػ چي ا

 
ای کم ا در بالت ًا پؽ از دًز

ؿجاهي مفٌٍد می باقع
 
 .الؼايـ دز باالثػ از شع ا

 

ؿيب وابل •
 
کفجن ثؿعاد کمی از ؿلٍل ًا در يک بالت اًميت چوعاهی هعارد؛ ا

قکار می قٍد کي هؾبت ؿلٍل ًای کفجي قعى بي اهعازى 
 
مفاًعى لهط زماهی ا

.کالی زياد باقع و بي اين ثػثيب از بالت شغؼ قٍهع
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پاؿض باليوی بالت ًای ؿالم

مػگ ؿلٍل پؽ از ثابـ گيػي ؾمعثًا ًوگام ثالش ؿلٍل ًا بػای ثهؾيم روی •
 .می دًع

ؿيب ؿػيؿجػ•
 
ًوگ ثهؾيم باال ا

 
در اپيجليٍم رودى ای و مقؼ  -در بالت ًای با ا

 .ػاًػ می قٍد -اؿجظٍان ظی چوع ؿاؾت و در پٍؿت و مظاط ظی چوع روز

ؿيب ثفؿفؽ بي •
 
ن بي هعرت ثهؾيم می قٍهع، ا

 
در بالت ًايػػي کي ؿلٍل ًای ا

.ؿلٍل ًا ممکن اؿت بػای معت ظٍالهی هٌمجي بماهع و بي کوعی بيان قٍد
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پاؿض باليوی بالت ًای ؿالم

ؿيب ثفؿفؽ بػای ؿلٍل ًايػػي کي در مؾيػ ثمايؼ وػار دارهع و بػای ثهؾيم •
 
ا

 .بػهامي ای هعارهع، ؾٍاوب کمی را در بػدارد

بوابػاين ؿلٍل ًايػػي کي در مؾيػ ثمايؼ وػار دارهع ػاًػًا مهاومت پػثٍی بيفجػی •
 .هؾبت بي ؿلٍل ًای بويادين هفان می دًوع

بالت ًای شؾاس بي پػثٍ ػاًػًا از ثمايؼ کمجػ، وابليت ثکػديػ بيفجػ و ثهؾيم •
.ؿػيؿجػ بػطٍردارهع
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خار زودرس 
 
و ديػرس( شاد)ا

خار ثفؿفؽ بي ظٍر مجعاول بي دو دؿجة •
 
ثهؾيم می قٍهع اين  ديػرسو  زودرسا

خار الگًٍای کاماًل مجماوثی از  پاؿض بي ثهعيؽ را هفان می دًوع
 
 .دو دؿجي ا

خار •
 
خار زودرس می باقوع ديػرسا

 
 .بي ثقييػات ثهعيؽ بؾيار شؾاس ثػ از ا

خار •
 
از مػگ ثؿعاد زيادی از ؿلٍل ًا هاقی می قٍهع و ظی چوع  شاديا  زودرسا

روز يا چوع ًمجي پؽ از ثابـ گيػي بالت ًای با ؿػؾت ثکػديػ باال روی می 
.دًع
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خار زودرس 
 
و ديػرس( شاد)ا

خار در اليي اپيعرمی پٍؿت، اپيجليٍم گٍارقی و ؿيؾجم طٍهؾاز •
 
مدال ًا قامل ا

اؿت کي پاؿض با دودمان هؾل ؿلٍلی، مجفکل از ؿلٍل ًای بويادی و اطالؼ 
هٌا، ثؿيين می قٍد

 
 .در شال ثمايؼ ا

 

طيػ چوع ماًي يا چوع ؿالي ػاًػ می قٍد و اؿاؿًا در بالت •
 
خار ديػرس پؽ از ثا

 
ا

ًايػػي با روهع ثکػديػ کوع ماهوع ريي، کليي، ولب، کبع و ؿيؾجم ؾمبی مػکؼی 
.روی می دًع



7

خار زودرس 
 
و ديػرس( شاد)ا

هٌا هٌمجي اؿت•
 
ؿيب در روهع پيفػلت ا

 
ٍع ا  .ثماوت بين دو ه

 

ؿيب شاد بي ؿػؾت ثػميم می قٍد•
 
 .بي دليل ثکػديػ ؿػيؽ ؿلٍل ًای بويادی، ا

 

ؿيب ؾػووی و شغؼ ؿلٍل ًای •
 
يک اخػ ديػرس ممکن اؿت هاقی از ثػکيبي از ا

 .پاراهفيمي باقع
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خار زودرس 
 
و ديػرس( شاد)ا

اگػ پػوثکل ًای ثهعيؽ قعيع مورػ بي کاًـ زمؿيت ؿلٍل ًای بويادی بي •
ميؼان کمجػ از شع مٍرد هياز بػای شمغ بالت قٍد، اشجمال پايعاری يک واکوـ 

ؿيب مؼمن وزٍد دارد
 
 .اوليي در بالت ثکػديػ قٍهعة ؿػيؽ بي لٍرت ا

 

يؿوی اخػ ديػرؿی کي . اين واکوـ العالشًا اخػ ديػرس پيامعی هاميعى می قٍد•
.مجؿاوب يا هاقی از اخػ زودرس قعيع پايعار می باقع
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ؿيب قواؿی ثفؿفؽ بالت ًا
 
ا

 :واکوـ يک بالت يا اهعام بي ثفؿفؽ بي ؿي ؾامل بؾجگی دارد•

 شؾاؿيت ذاثی ثک ثک ؿلٍل ًا1.

ن می باقوع2.
 
 .روهع ثصمل زمؿيت بي ظٍر کل کي ؿلٍل ًا بظفی از ا

ن بالت ؿازماهعًی قعى اهع3.
 
 .روقی کي ؿلٍل ًا در ا
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ؿيب قواؿی ثفؿفؽ بالت ًا
 
ا

در وضؿيجي کي بالت ًا از ؿلٍل ًای بؾيار مجمايؼ ثفکيل قعى اهع و لؿاليت •
ًای ثظممی اهرام می دًوع، موصوی ًای بهای ؿلٍل بي ظٍر کلی بی ممٌٍم 

يوعة ميجٍزی هعارهع
 
 .اؿت زيػا اين ؿلٍل ًا ا

 

بي ظٍر کلی مهعار ثفؿفؽ الزم بػای ثظػيب ثٍان لؿاليجی ؿلٍل ًای مجمايؼ •
بؾيار بيفجػ از شع الزم بػای مجٍوك کػدن لؿاليت ميجٍزی يک ؿلٍل در شال 

.ثهؾيم می باقع
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ؿيب قواؿی ثفؿفؽ بالت ًا
 
ا

يا بالت يا اهعام بي ؾوٍان کل مرمٍؾي ثا شعی •
 
خيػ ( کم يا زياد)ايوکي ا

 
ثصت ثا

ؿيب و ثؿعاد ؿلٍل ًای کاًـ يالجي بالت 
 
وػار می گيػد بؾجگی بي وؿؿت ا

 .در هؼػ گػلجي می قٍدمهاوم يا شؾاس مٍرد هؼػ دارد کي بي ؾوٍان 

ن بي لٍرت •
 
ؾامل ديگػ مجقيػ بٍدن لاللة زماهی بين ثابـ ثفؿفؽ و بيان ا

ؿيب بالجی در زٍامؽ ؿلٍلی اؿت
 
 .ا

اين لاللي زماهی با ؾمػ ظبيؿی ؿلٍل ًای لؿال بالـ و معت زماهی کي از ثٍلع ثا •
ٍغ يک ؿلٍل در مصل ؿلٍل ًای بويادی لػؼ می قٍد، ثؿيين می قٍد .بل
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ؿيب قواؿی ثفؿفؽ بالت ًا
 
ا

بػای مدال، اريجػوؿيت ًای بالـ در طٍن در گػدش از ؾمػی هؾبجًا ظٍالهی •
ن در ؿيؾجم مقؼ اؿجظٍان بي 

 
ٍغ ا بػطٍردارهع در ؾین شال کي بػای ثمايؼ و بل

 .زمان هياز اؿت

 

بوابػاين، وومي زماهی وابل ثٍزٌی مابین کاًـ زمؿيت ؿلٍل ًای بويادی و •
بيان هٌايػػي اخػ بي لٍرت کاًـ قمارش ؿلٍل ًای طٍن مصيعي ايراد طٍاًع 

قع
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ؿيب قواؿی ثفؿفؽ بالت ًا
 
ا

ا ؾمػ • در مهابل، در اپيجليٍم رودى ای، ؿلٍل ًای لؿال بالـ در ؿعس پػًز
کٍثاًی دارهع و لاللي زماهی بين ثٍلع يک ؿلٍل زعيع در بظـ بويادي کػيپت 
ن بي لٍرت يک ؿلٍل بالـ لؿال بؾيار کٍثاى و در شع چوع روز اؿت

 
.  و ػٌٍر ا

ؿيب ثفؿفؽ در بالت بؾيار ؿػيؽ بيان می قٍد
 
 .بوابػاين ا

بوابػاین دو روش بػای دؿجي بوعی بالت ًا بػ اؿاس شؾاؿیت پػثٍی وزٍد •
 :دارد

 دؿجي بوعی کاؿارت–

 دؿجي بوعی میکالٍوؿکی–
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ظبهي بوعی کاؿارت

کاؿارت بػ مبوای مفاًعات بالت قواطجی در طمٍص مػگ زودرس ؿلٍل ًا •
 .هٍؾی ظبهي بوعی را بػای شؾاؿيت پػثٍی ؿلٍل ًا پيفوٌاد کػد

 

ثهؾيم  IVثا  Iاو ؿلٍل ًای پاراهفيمي را بي چٌار دؿجة بؼرگ با درزاثی از •
.بوعی کػد
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ظبهي بوعی کاؿارت

 :، شؾاس ثػين گػوى اؿت Iگػوى –

قامل ؿلٍل ًای بويادی ؿيؾجم ًای طٍد ثرعيع کووعى اؿت ماهوع اليي ًای بازال 
ای گلبٍل ًای وػمؼ طٍن و ؿلٍل  اپيعرم پٍؿت و رودى، اريجػوبالؿت ًا يا پيـ ؿاًز

 . ًای اوليي ؿػی ًای اؿپػماثٍژهی

ای مجٍؿط اقؿي مٍزب مػگ در لع  اين ؿلٍل ًا بي وعری شؾاس ًؾجوع کي دًز
هٌا ًوگام ثابـ بػای ثهؾيم ميجٍز بؿعی می قٍد

 
 .زيادی از ا

اين امػ بي کمبٍد ثؿعاد گلبٍل ًای ؿميع و وػمؼ در گػدش طٍن و کمبٍد ؿلٍل ًای 
.زلعی بالـ در پٍؿت مورػ می قٍد
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ظبهي بوعی کاؿارت

مجفکل از ؿلٍل ًایػػی اؿت کي بي ظٍر موؼم ثهؾيم می قٍهع کي در بين  IIگػوى –
يوع

 
 .ثهؾيم ًا ؿلٍل ًای بالـ و مجمايؼ هيؼ بي وزٍد می ا

ؿلٍل ًای اين گػوى از ؾمػ هؾبجًا کٍثاًی بػطٍردارهع و با ثهؾيم ؿلٍل ًای بين 
 .ميجٍزی زايفی ثٍليع می قٍهع

اين گػوى قامل ؿلٍل ًای ؿيؾجم طٍهؾاز در مػاشل مجٍؿط ثمايؼ و ًمچوين 
ٍگٍهی ًايػػي با ثمايؼ بيفجػ می باقوع .اؿپػماث
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ظبهي بوعی کاؿارت

قامل ؿلٍل ًای بؿع از ميجٍزی وابل بػگفت با مهاومت هؾبی و ؾمػی  IIIگػوى –
 .هؾبجًا ظٍالهی می باقع

ؿلٍل ًای مغکٍر ثصت ثهؾيم ميجٍز وػار همی گيػهع اما پؽ از دريالت مصػک مواؿب 
 .وادر بي ثهؾيم می باقوع

هٌا مورػ می قٍد
 
ؿيب ديعن يا از دؿت رلجن بؾياری از ا

 
 .اين ثصػيک مؿمٍاًل بي ا

درهال، ثيػوئيع و ًيپٍليؼ می 
 
ؿلٍل ًای کبع، کليي، لٍزوالمؿعى و فعد مظجلك ا

.باقوع
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ظبهي بوعی کاؿارت

 .مجفکل از ؿلٍل ًای خابت بؿع از ميجٍز اؿت IVگػوى –

ايوٌا مهاوم ثػين ؿلٍل ًا در بػابػ ثفؿفؽ ًؾجوع، بؾيار ثمايؼ يالجي بٍدى و ػاًػًا 
 .وابليت ثکػديػ طٍد را از دؿت دادى اهع

هػون ًا، گػاهٍلٍؿيت ًا و ؿلٍل ًای اپيجليال ؿعصی ؿيؾجم گٍارش از اين دؿجي 
.اهع
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ظبهي بوعی کاؿارت
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ظبهي بوعی کاؿارت

کي در واوؽ ثمام وٍاهين و ؿيؾجم  -يکي از شؾاس ثػين ؿلٍل ًا بي ثفؿفؽ•
 .لومٍؿيت کٍچک می باقع -ظبهي بوعی را همی می کوع

لومٍؿيت ًا بي ًيچ وزي ثهؾيم همی قٍهع يا شعاول لهط در قػايط اؿجدوايػػي •
 .ثهؾيم می قٍهع

ای کم ثفؿفؽ از گػدش طٍن • لومٍؿيت ًای کٍچک پؽ از ثابـ گيػي از دًز
.می گػدهع( با لػايوع اپٍپجٍز )هاپعيع می قٍهع و مجصمل مػگ بين مػشلي ای 
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ظبهي بوعی کاؿارت

 .شؾاس ثػين ؿلٍل ًا پؽ از ثابـ گيػي در هجيري مػگ ميجٍزي می ميػهع•

ای بؾيار • بػای کفجن بيفجػ ؿلٍل ًايػػي کي ًػگؼ ثهؾيم همی قٍهع بي دًز
 .زيادی از ثفؿفؽ هياز اؿت

لومٍؿيت کٍچک ًػ دوی اين واؾعى را همی می کوع؛ در ؾين شالی کي ثهؾيم •
همی قٍد، با مػگ اهجػلازی می ميػد و در ًمان شال از شؾاس ثػين ؿلٍل 

.ًای پؾجاهعاران هيؼ می باقع
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ٍع  ميکالٍوؿکی Fو  Hزمؿيت ًای ه

 .در ميان بالت ًا ؿي گػوى مرؼای ؿلٍلی را می ثٍان قواؿايػػي کػد•

هؼيم ثلٍمػاز و 1.
 
ؿلٍل ًای بويادی کي وادر بي ثکػديػ هامصعودهع و بي دليل لؿال قعن ا

ٍگيػي از کٍثاى قعن ثلٍمػ، از پيػي لػار می کووع مدل ؿلٍل ًای کػيپت در . زل
 .مظاط رودى

ٍغ و هؾبجًا مجمايؼ قعى کي از اطالؼ ؿلٍل ًای بويادی می 2. ؿلٍل ًای در شال بل
مدل اريجػوبالؿت ًا و . باقوع؛ ًمؼمان با ثکميل لػايوع ثمايؼ، ثکػديػ هيؼ می قٍهع

.گػاهٍلٍؿيت ًا در مقؼ اؿجظٍان



23

ٍع  ميکالٍوؿکی Fو  Hزمؿيت ًای ه

ؿلٍل ًای لؿاليجي کي کاماًل مجمايؼهع و مؿمٍاًل ثٍاهايػػي ثکػديػ هعارهع و پؽ از ؾمػ 3.
مدل گػاهٍلٍؿيت ًای در گػدش و ؿلٍل ًای . مصعود و مفظمی از بين می روهع
ای مظاط رودى  .ثفکيل دًوعى پػًز

 

ٍع •   Hدر بؾياری از بالت ًا مدالی از الگٍي دودماهی زمؿيت ًای از ه
(Hierarchical type)  ،می باقوع اززملي مقؼ اؿجظٍان طٍهؾاز

.اپيجليٍم رودى ای و اپيعرم
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ٍع  ميکالٍوؿکی Fو  Hزمؿيت ًای ه

بالت ًای ديگػ ماهوع کبع، ثيػوئيع و درم مجفکل از ؿلٍل ًايػػي اؿت کي •
ؿيب در 

 
بوعرت ثصت قػايط ظبيؿی ثهؾيم می قٍهع اما می ثٍان با ايراد ا

هٌا را وادار بي ثهؾيم کػد
 
 .اهعام يا بالت ا

ٍع ) (Flexible)بالت ًای اهؿعاؼ پغيػ • از وؾمت ( Fزمؿيت ًای از ه
 .ًای مفظك و دودمان مؿيوی بػطٍردار هيؾجوع

هٌايػػي کي لؿالوع وارد چػطة •
 
ؿيب بي بالت ًا، ثمام ؿلٍل ًا از زملي ا

 
پؽ از ا

.ؿلٍل می قٍهع
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ٍع  ميکالٍوؿکی Fو  Hزمؿيت ًای ه

ؿيب ثابؿی از دز اؿت•
 
 .لاللي زماهی از ثابـ گيػي ثا ػٌٍر ا

طيػ می الجع زيػا ؿلٍل ًا بجواوب ثهؾيم می •
 
ؿيب بي ثا

 
اگػ دز کم باقع بيان ا

 .  قٍهع

ؿيب پوٌان بماهع•
 
.در هجيري ممکن اؿت بػای معت زمان ظٍالهی ا
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پٍؿت -بالت ًا و اهعام ًای طاص

 -مصل واکوـ ًای زودرس ثفؿفؽ -پٍؿت مجفکل از يک اليي طارزی، اپيعرم•
 .می باقع -مصل واکوـ ًای ديػرس ثفؿفؽ -واليي ؾمين ثػ، درم

ؿيب ثفؿفؽ، ؿلٍل ًای بويادی در شال •
 
در اپيعرم، ؿلٍل ًای ًعؼ بػای ا

 .ثهؾيم در الية بازال ًؾجوع

ؿيب ثفؿفؽ، ليبػوبالؿت ًا و ؿلٍل •
 
در الية درم، ؿلٍل ًای ًعؼ بػای ا

 .ًای اهعوثليال ؾػووی می باقوع
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پٍؿت -بالت ًا و اهعام ًای طاص

ای بيـ از • يع  Gy 5چوع ؿاؾت پؽ از ثابـ دًز
 
اريجم زودرس بٍزٍد می ا
لجاب هاقی از گفاد قعن ؾػوؽ، ادم و از دؿت دادن 

 
کي مفابي ؿٍطجگی ا

 .مصجٍيات پالؿمايػػي مٍيػگ ًاؿت

 

واکوـ ًای هاقی از مػگ ؿلٍل ًای بويادی در زمان ظٍالهی ثػی روی می •
.دًع
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پٍؿت -بالت ًا و اهعام ًای طاص

ظي چوع روز پؽ از ثابـ گيػي مػگ ؿلٍل ًای ژرميوال بي کٍثاًی و هازک •
.قعن مٍ مورػ می قٍد

 .شين ًمجي ؿٍم ريؼش مٍ روی می دًع•

 .فعد چػبی دار ماهوع مٍ بي پػثٍ شؾاؿوع•

.شؾاؿيت پػثٍی فعى ًای ؾػؽ کم اؿت•
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ؿيؾجم طٍهؾاز

ن در اؿجظٍان لگن و % 60بالت ًای طٍهؾاز در مقؼ اؿجظٍان وػار دارهع کي •
 
ا

مٌػى ًا و بهيي در دهعى ًا، زمرمي، زواغ، کػجك و وؾمت ًايػػي زلٍيػػي 
 .اؿجظٍان ران و بازو واوؽ قعى اهع

 .ثؿعاد بؾيار کمی از ؿلٍل ًای بويادی در طٍن در گػدش يالت می قٍهع•

در لػد بالـ ؿالم، کبع و ظصال لؿاليت طٍهؾازی هعارهع اما در قػايط طاص •
.مداًل پؽ از ثابـ گيػي بظفی از بعن، می ثٍاهوع لؿال قٍهع 
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ؿيؾجم طٍهؾاز

 .  ؿلٍل ًای بويادی بي ظٍر اطجمالی شؾاؿيت پػثٍی دارهع•

هٌا از قاهة بؾيار کٍچک و •
 
 .بػطٍردار اؿت Gy 1کمجػ از  D0موصوی بهای ا

ًوگ دز، لعمي پغيػي اين ؿلٍل ًا را کاًـ همی دًع•
 
 .ثهعيؽ دز يا کاًـ ا

مورػ بي کاًـ لومٍؿيت ًا می قٍد زيػا اين  Gy 0.3دز اهعکی در شع •
.ؿلٍل ًا از شؾاس ثػين ؿلٍل ًای بعن می باقوع
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ؿيؾجم طٍهؾاز

ای بيفجػ، ثؿعاد ثمام • بؿع از دًز
ؿلٍل ًای طٍهی ثقييػ می کوع کي 

ن لومٍپوی 
 
کاًـ )مجؿاوب ا

کاًـ )، گػاهٍلٍپوی (لومٍؿيت ًا
و ؿپؽ ثػومبٍپوی ( گػاهٍلٍلؾيت ًا

همی ( کاًـ اهؿهاد طٍن)
 
و هٌايجًا ا

 .روی می دًع
الگٍی کاًـ و بٌبٍدی ؾوالػ اللی •

طٍن در گػدش پؽ از ثابـ گيػي 
کل بعن با يک دز مجٍؿط چوين 

.اؿت
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ؿيؾجم طٍهؾاز

بهای ؿلٍل ًای بويادی ؾملکػد بؿعی مقؼ اؿجظٍان را پؽ از ثابـ گيػي کل •
بعن ثؿيين می کوع زيػا ظی چوع ؿاؾت اول، کاًـ هاگٌاهی در ثؿعاد ؿلٍل 

يع
 
 .ًای بويادی چوع وابليجی و ؿلٍل ًای پيـ ؿاز بٍزٍد می ا

اگػ ثؿعاد ؿلٍل ًای بويادی بي پايين ثػ از ؿعس بصػاهی بػؿع، ثٍليع ؿلٍل •
 .ًای لؿال اؿاؿًا مجٍوك می قٍد

اين ثٍوك ثا زماهی باوی می ماهع کي رطعاد زايـ مرعد هؾبی ازؼا ؿلٍل ًای •
.بويادی و از ؿػگيػي ثمايؼ لٍرت پغيػد
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ثفؿفؽ و ؾٍامل قيمي درماهی

ٍکؾيک ضػورثًا لهط بػ ؿلٍل ًايػػي کي در چػطي می • بؿضی از داروًای ؿيجٍث
 .باقوع، مؤخػهع و اخػ کمی بػ ؿلٍل ًای بويادي طٍهؾاز دارهع

درلع ؿلٍل ًای بويادی در طارج از چػطي می  90ؾلت اين امػ وػار داقجن •
ؿيب وبلی در شال زايـ مرعد باقع

 
هکي مقؼ اؿجظٍان پؽ از ا

 
 .باقوع مگػ ا

مقؼ اؿجظٍان بيماران ثابـ ديعى در يک شرم بؼرگ ًمٍارى بي داروی •
ٍکؾيک شؾاس ثػ اؿت؛ بظفی از اين ويژگی بي دليل کاًـ شٍضچي  ؿيجٍث
ؿلٍل ًای بويادی و بظفی ديگػ بي دليل هؾبت بيفجػ ؿلٍل ًای بويادی در 

.شال ثهؾيم لؿاالهي می باقع
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بالت لومٍئيعی و ؿيؾجم ايموی

ا و لومٍؿيت ًاؿت•  .ؿيؾجم ايموی مجفکل از ماکػولاًژ

ا • گػاهٍلٍؿيت ًا بي مٍهٍؿيت ًا ثبعيل می قٍهع و مٍهٍؿيت ًا بي ماکػولاًژ
 .ثبعيل می قٍهع

ا از شؾاؿيت کمجػی هؾبت بي لومٍؿيت ًا در بػابػ پػثٍ بػطٍردارهع•  .ماکػولاًژ

بؾيار شؾاس بي پػثٍ می باقوع و ...( فعد لوماوی، ظصال و )بالت ًای لومٍئيع •
ای هؾبجًا کم ثفؿفؽ از ؿلٍل ثظليي می قٍهع .با دًز
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بالت لومٍئيعی و ؿيؾجم ايموی

لومٍؿيت ًا ؾمعثًا بي دليل اپٍپجٍز، شؾاؿيت پػثٍی زيادی دارهع؛ ؿلٍل •
 .ًؾجوع Tشؾاس ثػ از ؿلٍل ًای  Bًای 

 

هٌا مفابي ؿلٍل ًای بويادی طٍهؾاز اؿت•
 
 .بي ظٍرکلی شؾاؿيت پػثٍی ا
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شؾاؿيت پػثٍی اهعام ًای مظجلك

 .ريي يکی از شؾاس ثػين اهعام ًای ديػ پاؿض دًوعى اؿت•

ماهوع ريي، کليي هيؼ در بين شؾاس ثػين اهعام ًای بصػاهی ديػ پاؿض دًوعى •
 .وػار دارد

 .کبع از هؼػ شؾاؿيت پػثٍی بؿع از کليي و ريي وػار دارد•

ثرعيع زمؿيت ؿلٍلی در اپيجليٍم مداهي کم اؿت و بي اين ثػثيب ثکػديػ •
طيػ می الجع

 
بي مٍازات از دؿت دادن ؿلٍل ًای . مجؿاوب ثابـ گيػي بي ثا

لهعان ؿلٍل ًای ؿعصی مٍزب طارش با . ؿعصی، ثکػر ادرار الؼايـ می يابع
.ادرار می قٍد
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شؾاؿيت پػثٍی اهعام ًای مظجلك

ؿيؾجم ؾمبی از شؾاؿيت کمجػی هؾبت بي ثفؿفؽ در مهايؾي با ديگػ اهعام •
 .ًای ديػ پاؿض دًوعى ماهوع کليي يا ريي بػطٍردار اؿت

 .دز ثصمل ثفؿفؽ، ولب بين کليي يا ريي و ؿيؾجم ؾمبی مػکؼی اؿت•

.فضػوؼ در شال رقع بٍيژى در کٍدکان بي ثفؿفؽ بؾيار شؾاس اؿت•
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ؿيؾجم ًای ثٍمٍر الگٍ

ای ثٍپػ بي رژيم درماهی • بي ظٍر مجعاول از پوذ روش بػای ؿورـ پاؿض ثٍمًٍر
 :اؿجمادى می قٍد

 اهعازى گيػي ًای رقع ثٍمٍر 1.

 (TCD50)مؿالرة ثٍمٍر 2.

 با روش ؿورـ روين ؿازی  in vitroثؿيين بهای ؿلٍل ثٍمٍر در 3.

 ؿورـ بهای ؿلٍل ثٍمٍر با ؿيؾجم کلٍهی ريي4.

in vitroو ؿورـ در  in vivoدرمان در  -بهای ؿلٍل ثٍمٍر 5.
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اهعازى گيػي رقع ثٍمٍر 

خار هٌايػػي مٍرد اؿجمادى •
 
اشجمااًل اهعازى گيػي رقع ثٍمٍر يکی از ؿادى ثػين ا

 .اؿت

زمايـ زماهيکي ثٍمٍر بي اهعازة مفظمی رؿيع •
 
( mm 10-8وعػ )در اين ا

زمايـ ثيمار می قٍهع
 
 .ظبن بػهامة طاص ا

ًوگ يکوٍاطجی بؾػؾت رقع می کووع، ثابـ اقؿي •
 
ای ثيمار هفعى با ا ثٍمًٍر

ن رقع مرعد لٍرت می 
 
باؾح زمؽ قعن مٍوت ثٍمٍر می قٍد کي مجؿاوب ا

 .گيػد

.از دو قاطك مجماوت بػای ارزيابی پاؿض ثٍمٍر اؿجمادى می قٍد•
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اهعازى گيػي رقع ثٍمٍر 

طيػ در رقع يا معت زماهی کي ظٍل می 1.
 
از ثا

کفع ثا ثٍمٍر پؽ از ثابـ گيػي رقع مرعد 
داقجي باقع ثا بي اهعازة اولية طٍد در زمان 

 .ثابـ گيػي بػؿع

ايػػي کي پؽ از  اين قاطك لهط بػای ثٍمًٍر
ثابـ گيػي بي ظٍر وابل مالشؼي ای زمؽ 

 .می قٍهع، مواؿب اؿت( کٍچک)
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اهعازى گيػي رقع ثٍمٍر 

ايػػي کي بي ظٍر واضس کٍچک همی قٍهع، مهياس مواؿب ثػ از 2. بػای ثٍمًٍر
طيػ در رقع، زماهی اؿت کي ظٍل می کفع ثا ثٍمٍر ثابـ ديعى ثا اهعازة 

 
ثا

.مفظمی پؽ از ثابـ گيػي در مهايؾي با قاًع رقع کوع
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TCD50ؿورـ 

ايػػي با اهعازة يکؾان بي • زمايـ ثؿعاد زيادی از شيٍاهات با ثٍمًٍر
 
ٍع ا در اين ه

ای درزي بوعی  ا بي ظٍر مٍضؿی با دًز دو گػوى مرؼا ثهؾيم می قٍهع و ثٍمًٍر
 .قعى ثصت ثابـ وػار می گيػهع

ای کوجػل قعى را می ثٍان بي ظٍر مٍضؿی بي ؾوٍان ثابؿی از دز • هؾبت ثٍمًٍر
ماری ميؼان 

 
ن  -TCD50رؿم کػد و با ثرؼيي و ثصليل ا

 
درلع  50دزی کي با ا

ا بي ظٍر مٍضؿی کوجػل می قٍهع .را ثؿيين همٍد -ثٍمًٍر
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TCD50ؿورـ 

•TCD50  بػای يک درمان ثوٌا
45.74 Gy بػای درمان با ثابـ در ،
و اگػ ثفؿفؽ  Gy 51.1ًػ دو زلؾي 

 84زلؾي مؾاوی دادى قٍد، بي  10در 

Gy می رؿع. 

در شين يک رژيم چوع زلؾي ای، ثػميم •
ؿيب زيػ کفوعى 

 
وابل مالشؼي ای از ا

.لٍرت می گيػد
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روش ؿورـ روين ؿازی 

 in vivoبي کمک روش ؿورـ روين ؿازی می ثٍان موصوی بها در قػايط •
ورد

 
 .بي دؿت ا

بػای اين موؼٍر از لٍؿمی لومٍؿيجي با موفا طٍدبظٍد در مٍش اؿجمادى می •
 .قٍد

از کبع شيٍاهی با بيماری پيفػلجي می ثٍان يک ؿٍؿپاهؾيٍن ثوٌای ؿلٍلی ثٌيي •
و با ثؼرين ثؿعاد مؿيوي از ؿلٍل ًا بي داطل شمػى ًای لماوی مٍش ًای 

.گيػهعى ثٍمٍر را پيٍهع همٍد کي در هجيري لٍؿمی ثٍؿؿي می يابع
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روش ؿورـ روين ؿازی 

 -لٍؿمی بي ظٍر مجٍؿط با ثؼرين ثوٌا دو ؿلٍل موجهل می قٍد؛ اين کميت•
 TD50 -در لع شيٍاهات 50ثؿعاد ؿلٍل ًای مٍرد هياز بػای اهجهال ثٍمٍر بي 

 .هاميعى می قٍد

 10يک شيٍان شامل ثٍمٍر را می ثٍان با دز مؿيوي از ثفؿفؽ، بػای مدال •

Gy ثصت ثابـ وػار داد. 

 .پؽ از اين مػشلي يک ؿٍؿپاهؾيٍن ؿلٍلی ثوٌا از کبع ثٌيي می قٍد•
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روش ؿورـ روين ؿازی 

ؿلٍل ًا قمارش و روين قعى و ثؿعاد مجماوثی از اين ؿلٍل ًا بي ظٍر داطل •
 .لماوی بي گػوًی از شيٍاهات گيػهعى ثؼرين می قٍهع

 

هگاى مفاًعى و مصاؿبة ثؿيين ثؿعاد ؿلٍل ًای ثابـ ديعى بػای ايراد يک •
 
ا

ثٍمٍر در همك شيٍاهات ثلهيس قعى با ثؿعاد مفظمی از ؿلٍل ًا باوی می 
 .ماهع
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روش ؿورـ روين ؿازی 

ؿلٍل ثابـ ديعى بػای اهجهال يک ثٍمٍر کالی باقع؛  20لػضًا بي ظٍر مجٍؿط •
هرا کي می داهيم لهط بي دو ؿلٍل کلوی زا بػای اهجهال ثٍمٍر هياز اؿت، 

 
از ا

 :بوابػاين می ثٍان هؾبت بها را مصاؿبي همٍد

 

TD50  ثابـ ديعى /TD50  هؾبت بها= قاًع 

واوؿی اؿت اما مؾجلؼم اؿجمادى از ؿلٍل  in vivoاين روش يک ؿيؾجم •
.ًای لٍؿمی بي زای ؿلٍل ًای ثٍپػ اؿت
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روش ؿورـ روين ؿازی 

•D0  معى شعود
 
موصوی ًای بها بي دؿت ا

4 Gy  اؿت زيػا ؿلٍل ًا در شمػى
لماوی مٍش بؾيار زياد و بي گٍهي ای 

لفػدى و هؼديک بي يکعيگػ می باقوع کي 
 .کمبٍد اکؾيژن پيعا می کووع

بوابػاين روش مغکٍر يک موصوی بها •
ٍکؾيک را ايراد می کوع .ًايپ
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روش ؿورـ روين ؿازی 

وردن موصوی بها با ويژگی قػايط ًٍادار، ضػوری اؿت ؿلٍل ًا •
 
بػای بي دؿت ا

ثابـ  -کي در ثماس با ًٍا باقع -از شيٍان دًوعى بػداقجي و در ػػؼ کفت
دادى قٍد يا وبل از ثابـ دًی، پػاکؾيع ًيعروژن بي داطل شمػى لماوی مٍش 

ثؼرين قٍد بي گٍهي ای کي شين ثابـ دًی اکؾيژن در دؿجػس ؿلٍل ًای 
 .ثٍمٍر وػار داقجي باقع

.طٍاًع قع Gy 1.6ثا  Gy 1.3شعود  D0اگػ اين کار اهرام قٍد •
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ؿورـ کلوی ريي

 (in situ)بػای ؿورـ کلوی زايػػي ؿلٍل ًای يک ثٍمٍر ثابـ ديعى در زا •
هٌا را بي داطل بعن ثؼرين همٍد و کلوی ًای ايراد قعى در ريي را 

 
می ثٍان ا

 .قمارش همٍد

 

ا در زا • هٌا با  (in situ)ثٍمًٍر
 
ثابـ دادى می قٍد، ؿپؽ بػداقجي و از ا

 .ثػکيبي از روش ًای مکاهيکی و ثػيپؾين، ؿٍؿپاهؾيٍن ؿلٍلی ثٌيي می قٍد
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ؿورـ کلوی ريي

ؿپؽ ثؿعاد مفظمی از ؿلٍل ًا با ثؿعاد بؾيار زيادی از ؿلٍل ًای ثٍمٍر •
.ثابـ ديعى بي قعت مظلٍط و بي ظٍر وريعي بي مٍش گيػهعى ثؼرين می قٍهع

ًمجي بؿع، پؽ از کفجن اين مٍش ًا، کلوی ًای ثفکيل قعى در ريي  3شعود •
 .ًا بي ؿادگی وابل قمارش می باقوع

ثؿعاد کلوی ًای ريي مهياؿی از ثؿعاد ؿلٍل ًای کلوی زای زهعى در •
.ؿٍؿپاهؾيٍن ثؼرين قعى می باقع
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/in vivoروش  in vitro

بؿضی از ردى ًای ؿلٍلی ظٍری ؾادت دادى قعى اهع کي ًم می ثٍاهوع بي لٍرت •
 .وابل پيٍهع در يک شيٍان و ًم بي قکل کلوی در ػػؼ پجػی رقع يابوع

ؿاهی می ثٍان از قػايط •
 
و  in vitroبي  in vivoاين ؿلٍل ًا را بي ا
 .بالؿکؽ موجهل همٍد

ا در • در يک مصيط ظبيؿی ثيمار می قٍهع، ؿپؽ ثٍمٍر  in vivoثٍمًٍر
بػداقجي و بي قکل ؿٍؿپاهؾيٍن ؿلٍل مومػد ثبعيل می قٍد؛ و ثؿعاد 

روز کلوی ًا  10مفظمی از ؿلٍل ًا بي ػػوؼ کفت موجهل قعى و پؽ از 
.قمارش می قٍهع
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ثٍمٍر اهؾان (Xenograft)پيٍهعًای بيگاهي 

 .يک پيٍهع بيگاهي، قکلی از پيٍهع بالت از يک گٍهي بي گٍهي ديگػ اؿت•

زمايفگاًی •
 
اين مٍرد الٍاًل بي لٍرت رقع ثٍمٍر اهؾان در بعن يک شيٍان ا

 .  اؿت

 :بػای ؾملی ؿاطجن رقع ثٍمٍر در شيٍاهات گيػهعى دو راى وزٍد دارد•

مٍش )اؿجمادى از هژادًای شيٍاهی کي بي ظٍر مادرزاد لاوع ؿيؾجم ايموی می باقوع 1.
(ايوٌا لاوع مٍ و ثيمٍس ًؾجوع= هٍد
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ثٍمٍر اهؾان (Xenograft)پيٍهعًای بيگاهي 

مٌار قعيع ؿيؾجم ايموی مٍش با اؿجمادى از ثفؿفؽ يا داروًا يا ًػ دو بي گٍهي ای کي 2.
 .پيٍهع اهؾان را وبٍل کووع

 

ٍع کفت ويژگی ًای بالت قواطجی ثٍمٍر اهؾان شمغ می قٍد اما • در اين ه
 .اؿجػوما مجؿلن بي مٍش اؿت
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in vitroيک ؿيؾجم ثٍمٍر الگٍ در : اؿمػوئيعًا

در کفت اؿمػوئيع، در ًػ ثهؾيم مجٍالی ؿلٍل ًای دطجػ بي يکعيگػ می •
چؾبوع و در هجيري يک ثٍدى ؿلٍلی کػوی قکل بؼرگ کي با گغقت زمان اهعازة 

يع
 
ن بؼرگػجػ می قٍد بٍزٍد می ا

 
 .ا

در اين کفت اکؾيژن و مٍاد فغايػػي بايع از مصيط کفت اظػاؼ بي داطل •
 .اؿمػوئيع اهجفار يابع

بي دليل مصعوديت اهجفار، در مػکؼ اؿمػوئيع، کمبٍد اکؾيژن و مٍاد فغايػػي و •
.ثرمؽ مٍاد زائع وزٍد دارد
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in vitroيک ؿيؾجم ثٍمٍر الگٍ در : اؿمػوئيعًا

 .ؿػاهرام هکػوز مػکؼی ػاًػ قعى و مجٍؿط چػطي ؿلٍل ظٍالهی می قٍد•

اؿمػوئيعًای بالـ شاوی يک زامؿي ؿلٍلی هايکوٍاطت هاقی از ؾٍامل •
 .می باقوع -in vivoماهوع يک ثٍمٍر در  -مجؿعدی

اؿمػوئيعًای بالـ مجفکل از ؿي زمؿيت ؿلٍلی با شؾاؿيت ًای پػثٍی •
در چػطي  -مجماوت می باقع؛ از طارج بي ؿمت مػکؼ، ؿلٍل ًای هاًمؼمان

 G1ًٍازی و طارج از چػطي قبيي بي  G1ًٍازی، طارج از چػطي قبيي بي 
ٍکؾيک .ًيپ


