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 در ٔأٌٛزافی یه عزی اعالػات حتٕا تایذ اس تیٕار ٌزفتٝ ؽٛد :

 

 ٔٛارد ٔٛرد تزرعی

 ا٘جاْ ٔأٌٛزافی. * تاریخ

 . عٗ وٙٛ٘ی ٚ عٗ یائغٍی.1 
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تىزار ٔأٌٛزافی درفٛرت  اجاسٜ آیا لثال ٔأٌٛزافی داؽتٝ ایذ؟ آخزیٗ تار در چٝ عاِی ٚ وجا تٛدٜ؟ أضا تزای .2

 ٘یاس.

عاتمٝ عزعاٖ داؽتٝ اعت؟ )ٔادر، دختز، خٛاٞز، ٔادرتشري، اْ یا خاِٝ( آیا  الٛاْ درجٝ یهآیا وغی اس . 3

 لثُ اس یائغٍی تٛدٜ یا تؼذ اس آٖ؟  عزعاٖ پغتاٖ

 . ایا اس لزؿ ٞای ضذ تارداری اعتفادٜ ٔیىٙیذ یا اس ٞٛرٖٔٛ ٞای س٘اٖ اعتفادٜ ٔیىٙیذ؟ اٌز تّٝ، اس وی؟4

 ا پزعتار ٔتخقـ ٔؼایٙٝ ؽذٜ اعت؟ ؽٕا تٛعظ پشؽه ی breastآیا . 5

 داریذ؟  breast implantآیا . 6

 . ٔؾىالت:7

A :آیا تیٛپغی تزای  تیٛپغی ا٘جاْ دادٜ ایذ؟ راعت یا چپ؟ چٝ سٔا٘ی؟ جزاحی یا آیا لثالcancer  ٔثثت تٛدٜ؟

 راعت یا چپ؟ 

 راعت یا چپ؟ آیا رادیٛتزاپی داؽتٝ ایذ؟

 راعت؟ ایا تٛدٜ ٞای پغتا٘ی داریذ؟ چپ یا

 ایا در تزعت درد احغاط ٔیىٙیذ؟

 ایا تزؽح پٛعتی یا تزؽح اس ٘یپُ تزعت داریذ؟

، اعىار یا جزاحی تز رٚی تزعت (lump)، تغییزات پٛعتی، تٛدٜ (mole)ٚیضٜ ٌی ٞا اس جّٕٝ ٚجٛد خاَ *

 خٛد را در ؽىُ سیز ٔؾخـ وٙیذ:
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 آٔادٌی تزای ٔأٌٛزافی :

 حغاط ٚ درد٘ان اعت. breast دٚرٜ ایٗ در چٖٛ ٘ثاؽذ لاػذٌی دٚرٜ در اعت تٟتز .1

 اعتحٕاْ وٙذ ِثاط تٕیش تپٛؽذ خا٘ٓ ٞا ٘ثایذ عٛتیٗ تثٙذ٘ذ.تیٕار فثح رٚس آسٔایؼ  .2

ػزق عٛس اعتفادٜ ٔی  ضذ دٜ اس ػغز اعپزی ٚ پٛدر تان ٕٔٙٛع اعت. پٛدر تان تٝ ػٙٛاٖ ٔٛادااعتف .3

 ؽٛ٘ذ چٖٛ لغٕت ػٕذٜ آٖ وّغیٓ اعت. اؽتثاٜ ٌزفتٝ calcificationؽٛد. ٕٔىٗ اعت تا 

 

 ػالٔت ٞا:

CC craniocaudal 
MLO Mediolateral oblique 
M Magnification technique 
ID Implant displace 
LM lateromedial 
LM mediolateral 
TAN tangential 

 

 سیز وٕپزعٛر ٔؾخـ ٘یغت ایٗ ػالٔت ٞا تغیار ٟٔٓ ا٘ذ. breastچٖٛ ؽىُ 

 

 :ماموگرافینما های 

CC (craniocaudal): 

عغح سیزیٗ وٕپزعٛر سیز  (-

breast  ٝپذ وٕپزعٛر اس تاال ت ٚ

تایذ چیٗ سیز پغتاٖ  پاییٗ ٔی آیذ.

(inframammary fold)  را تا

 .تاالتزیٗ حذ تاال تیاٚریٓ
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 .را وٕی تىؾیذ تا دٚ عزف در یه ٔحٛر ٚ ٘یپُ ٚعظ ٚالغ ؽٛد breast٘ٛن  (-

تیٕار اعالع تذٞیذ وٝ فؾار تز رٚی تزعت اٚ ٚارد خٛاٞذ ؽذ، فؾار تا سٔا٘ی اػٕاَ ٔیؾٛد وٝ تزعت در ( تٝ -

 جای خٛد ثاتت ؽٛد، تٝ تیٕار تٍٛییذ وٝ اٌز فؾار تاال تٛد تٝ ؽٕا خثز دٞذ.

 ( اؽؼٝ ی ٔزوشی: ػٕٛد تز لاػذٜ ی پغتاٖ-

ٚ  (subareolar)ٔزوشی، عاب ارئٛالر  (fibroglandular tissue)( ایٗ ٕ٘ا تافت ٞای فیثزٌّٚٙذیٛالر -

 ٔٛارد ػضّٝ ی پىتٛراَ ٘یش دیذٜ ٔیؾٛد. ٪ 33داخّی را ٘ؾاْ ٔیذٞذ در 

 

 *تقٛیز عٕت چپ عزعاٖ پغتاٖ در تزعت چپ را ٘ؾاٖ ٔیذٞذ.

خظ خّفی ٘یپُ را ٘ؾاٖ ٔیذٞذ وٝ تایذ در ٔزوش  PNL (posterior nipple line)*تقٛیز عٕت راعت خظ 

 تاؽذ.تقٛیز 
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MLO (mediolateral oblique) : 

ٚ  لزارٌزفتٝ obliqueوٕپزعٛر تٝ فٛرت (-

درجٝ اعت. تغتٝ تٝ  63-33ٔیشاٖ ٔایُ ؽذٖ 

ٚضؼیت جغٕا٘ی دارد، تیٕارا٘ی وٝ تّٙذ ٚ الغز 

 (steep angulation)ٞغتٙذ ساٚیٝ ی تیؾتز 

 shallow)ٚ تیٕاراٖ وٛتاٜ ٚ چاؽ ساٚیٝ ی وٕتز 

angulation) .٘یاس دار٘ذ 

( واعت را در تاالتزیٗ حذ لزار دٞیذ تا ٌٛؽٝ -

 ی اٖ در سیز تغُ لزار ٌیزد.

 ( تیٕار تا دعت دیٍز تایذ تزعت دیٍز خٛد را دٚر ٍ٘ٝ دارد.-

٘غثت ٘یپُ تٝ دٚ عزف تزاتز اعت اؽؼٝ اس ٔذیاَ ٚارد ٚ اس ِتزاَ خارج ٔی  (-

وؾیذٜ ٔی  breastلزار ٌزفتٝ  obliqueتیٕار  mediolateralؽٛد در 

دعت تاالی دعتٍاٜ لزار  MLOٞٓ تٝ ٕٞیٗ فٛرت اعت. در  LMOؽٛد در 

 دعت وٙار لزار ٔی ٌیزد. LMOٔی ٌیزد ٚ در 

 ػٕٛد تز لاػذٜ ی پغتاٖ اؽؼٝ ی ٔزوشی (-

تٕاْ تافت تزعت را  MLO( ٕ٘ای -

٘ؾاٖ ٔیذٞذ تٝ ٚیضٜ تٕزوش 

تیؾتزی رٚی لغٕت خارجی ٚ دْ 

 ری تزعت دارد.اٌشیال

( در ایٗ ٕ٘ا ػضّٝ ی پىتٛراِیظ -

تا تحذب لذأی دیذٜ ٔیؾٛد ٕٞیٗ 

عٛر چیٗ تحتا٘ی پغتاٖ تٝ عٛر 

 اساد دیذٜ ٔیؾٛد.
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 ٕ٘ای تیٕار دعت خٛد را تٝ عزف سیز تغُ ٔی وؾذ چٖٛ ٔتاعتاسٞای اِٚیٝ تزای سیزتغُ اعت. در CC ٕ٘ای در

CC :چٙذ ٘ىتٝ ٟٔٓ اعت 

تز رٚی ففحٝ  breastاَٚ اس ٕٞٝ ٔاروز ٚ راعت ٚ چپ ٟٔٓ اعت. تیٕار ٔماتُ دعتٍاٜ لزار ٌزفتٝ تٝ ٘حٛی وٝ 

پاییٙی لزار ٌیزد ٚ وٕپزعٛر اس تاال تٝ ٘حٛی لزار ٔی ٌیزد وٝ ٘یپُ در ٚعظ تاؽذ. ٕٔىٗ اعت تیٕار تىاٖ 

ٚ تٟتزیٗ  kvp 25-33ؽزایظ .  breastاؽؼٝ ٚعظ تخٛرد در ایٗ فٛرت ٔزیض ا٘تٟای وٕپزعٛر را ٔی ٌیزد. 

 اعت. 24 ، عایشفیّٓ

MLO  ٝدرجٝ لزار ٌزفتٝ ِثٝ خارجی ٚ  45: در ایٗ حاِت تیٕار ٔماتُ وٕپزعٛر لزار ٔی ٌیزد. وٕپزعٛر تا ساٚی

ر لزا breastٚ تالفافّٝ وٕپزعٛر فٛلا٘ی رٚی  تز رٚی ففحٝ پاییٙی وٕپزعٛر لزار ٔی ٌیزد breastپاییٙی 

 تاتیذٜ ٔیؾٛد. breastٔی ٌیزد ٚ اؽؼٝ ٔزوشی ٚعظ 

LMO (lateromedial oblique):  

 

-ٚ ِثٝ تحتا٘ی  لزار ٌزفتٝ LMتیٕار در حاِت  

را اس  breastدر لغٕت داخُ لزار ٌزفتٝ ٚ ( -

 عٕت ٔماتُ فؾار ٔی دٞذ ٚ اؽؼٝ اس تیزٖٚ تٝ داخُ ٔی تاتذ

ا٘جاْ پذیز ٘یغت  MLO( ایٗ ٕ٘ا تیؾتز تافت عٕت داخّی تزعت را تٟتز ٘ؾاٖ ٔیذٞذ ٚ در ٔٛالؼی وٝ ٕ٘ای -

  )تذالیُ پاتِٛٛصیه یا ٚضؼیت ٞا ی ٔختّف تذٖ( جایٍیٗ ٔٙاعثی تٝ حغاب ٔیایذ.

 اس ٘ظز تىٙیىی ارسػ تاالتزی دارد. MLOأا 
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ٔا تقٛیز ایٕپّٙت را ٕ٘ی خٛاٞیٓ پظ 

را فؾار  breastپاییٗ آٚردٜ ٚ وٕپزعٛر را 

ٔی دٞیٓ تا حذ أىاٖ ایٕپّٙت خارج اس 

تقٛیز تاؽذ چٖٛ در فٛرت ٚجٛد ایٕپّٙت 

 ضخأت سیاد ؽذٜ ٚ دٚس تاال ٔی رٚد.

 

 

 

 

 

 

 

ٞزچٝ تؼذاد وّغیفیىیؾٗ ٞا  

تیؾتز تاؽذ یؼٙی ٌغتزدٌی 

أا ضایؼٝ تیؾتز اعت. 

وّغیفیىاعیٖٛ ٞا ٔؼٕٛال تٝ 

ٔتاتِٛیه ػٙٛاٖ یه اتفاق 

 ٪25تا  15٘زٔاَ اعت اٌزچٝ 

وّغیفیىاعیٖٛ ٞا در س٘ا٘ی وٝ 

تذٖٚ ػالئٓ ٞغتٙذ ٕٞزاٜ تا 

 عزعاٖ اعت. 
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ٌاٞی تٝ ٘ماعی تز ٔی خٛریٓ وٝ ضایؼٝ ٔؾىٛن 

اعت در ایٗ فٛرت اس وٕپزعٛرٞای خافی اعتفادٜ 

را فؾزدٜ ٚ ضایؼٝ را تاس وزدٜ ٚ  breastٔی وٙیٓ وٝ 

خاؿ ٔٛرد٘ظز را فزاٞٓ ٔی حیٝ أىاٖ تؾخیـ در ٘ا

 وٙذ وٝ تٝ اٖ تىٙیه فؾزدٌی ٘مغٝ ای ٔیٍٛیٙذ.

 

 

 

٘مغٝ ی وا٘ٛ٘ی اعتفادٜ وٙیٓ. ( تایذ اس وٛچىتزیٗ ا٘ذاسٜ ی -

 ٔیّیٕتز یا وٕتز(  3.1)

( ٔحُ ضایؼٝ یا تٛدٜ ی لاتُ ِٕظ را تا خٛدوار ٔؾخـ -

 وٙیذ.

 ( اؽؼٝ ی ٔزوشی ػٕٛد تز ٘احیٝ ی ٔٛرد ٘ظز-
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فافّٝ ایجاد ٔی وٙذ ٚ ضایؼٝ  breastیه ٔخزٚط لزار ٌزفتٝ ٚ تیٗ فیّٓ ٚ  breastتزای تشري ٕ٘ایی سیز  

تایذ تا دعت ٔخاِف ٘یٕٝ ٔخاِف را  تشري تز اس حذ عثیؼی تاؽذ breastتشري ٕ٘ایی ٔی ؽٛد. در فٛرتی وٝ 

 وٙار تىؾذ تا تقٛیز آٖ ٘یفتذ چٖٛ ایجاد ٔؾىُ ٔی وٙذ.

 

 

(A)  ٕ٘ایCC  در تزعت

عٕت راعت ضایؼٝ ای را 

 ٘ؾاٖ ٔیذٞذ.

(B)  ٕٚ٘ایی تا تشرٌٕٙایی د

تزاتز وٝ ضایؼٝ ای را تا 

حاؽیٝ ی ٘أٙظٓ ٘ؾاٖ 

 ٔیذٞذ. 
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تزای تیٛپغی یه وٕپزعٛر خاؿ اعتفادٜ ٔی وٙیٓ وٝ یىغزی ػذد ٚ حزٚف در دٚ أتذاد ػٕٛد تز ٞٓ دارد تا 

ذَ ا٘جاْ ٔی ؽٛد تایذ تٝ ٔىاٖ ٔٛرد٘ظز ٞذایت ؽٛد. ػّت ا٘جاْ تؾخیـ وأال دلیك تاؽذ. تیٛپغی چٖٛ تا ٘ی

تقاٚیز دٚ عزفٝ ٔمایغٝ ای تزای ایٗ اعت وٝ ٚلتی چیش ٔؾىٛوی ٔی تیٙیٓ ٚ ٔی خٛاٞیٓ ٔمایغٝ وٙیٓ ٌاٞی 

ضایؼٝ ای را ٔی تیٙیٓ ٚ ایٗ ضایؼٝ ٔؾىٛن اعت ٚ احتٕاَ ٔی دٞیٓ دٚ ضایؼٝ رٚی ٞٓ تاؽذ پظ تزعت را 

در جٟت ٚ یا خالف جٟت عاػت ٔی چزخا٘ٙذ ٚ تاػث وٙار رفتٗ دٚ ضایؼٝ اس رٚی یىذیٍز ٔی  ٌزفتٝ ٚ وٕی

 ؽٛد.
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ٚجٛد دارد تقٛیز آٖ تایذ جذاٌا٘ٝ ٌزفتٝ ؽٛد. تزای  breastاٌز خاِی رٚی 

 خاَ ٚ ِه ٞای ٌٛؽتی اس ٕ٘ای تا٘ضا٘غیُ اعتفادٜ ٔی ؽٛد.

٘ىتٝ: تزای ِىاِیشٜ وزدٖ پٛعت ٚ وّغیفیىاعیٖٛ ٞای غیز لاتُ ِٕظ پٛعت 

. ٕ٘ای ِىاِیشٜ وٝ تٝ ٘احیٝ ی ٔٛرد ٘ظز تغتٍی 1تایذ اس دٚ ٕ٘ا اعتفادٜ وزد: 

 . (tangential). ٕ٘ای تٕاعی 2دارد.  

 

فافّٝ  در تقٛیز ٔی ٌذار٘ذ تا breastه ٔاروز تٝ فٛرت یه ٘مغٝ در ی*

 ضایؼٝ ٘غثت تٝ عغح ٔؾخـ ؽٛد.

 

 ٘ٛع خغی وٕپزعٛرٞای ػذدی اس ٘ٛع دایزٜ ای دلیك تز اعت.*
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تزای  ایزعٛسٖ تیٛپغی ٚ ٌایذٚٔیتٛاٖ اس  ٚجٛد ٘ذاؽتتزای تؾخیـ ٔحُ ضایؼٝ  جٝ داروٕپزعٛر در *اٌز

 :زدوُ ضایؼٝ اعتفادٜ تؼییٗ ٔح

 ٔیىٙٙذ. تؼییٗ )ٔثال ٔاصیه( ( اتتذا تا اعتفادٜ اس تقاٚیز اِٚیٝ ٔحُ ضایؼٝ را تٛعیّٝ ی یه ٔاروز-

 

 عپظ عٛسٖ تیٛپغی را تٝ عٛر ػٕٛد تز لفغٝ ی عیٙٝ ٚارد ٔیىٙٙذ. (-

 

 تؼذ اس اٖ اس ٌایذ ٚایز اعتفادٜ ٔیىٙٙذ ٚ عٛسٖ را خارج ٔیىٙٙذ.( -
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 :ذٙتزرعی ٔیىٙ ّٝ ی ضایؼٝ را ٘غثت تٝ ٌایذ ٚایز در دٚ ٕ٘ا( تؼذ اس اٖ در دٚ ٕ٘ا تقٛیز تزداری ٔیىٙٙذ ٚ فاف-

 

 

Douctography  ٌاٞی خا٘ٓ ٞای ؽیزدٜ تزؽحات چزوی یا خٛ٘اتٝ ٔا٘ٙذ اس :breast  دار٘ذ. پظ تزرعی

ؽٛد. در  تشري ٚ درد٘ان ٔی breastإٞیت دارد. ٌاٞی در فزد ؽیز تیزٖٚ ٕ٘ی آیذ ٚ  duct٘احیٝ 

)در  27یا  26یا  25ٔثُ  تاال gaugeرا ٌزفتٝ ٚ یه عٛسٖ  breastداوتٌٛزافی تىٙیه عادٜ اعت. ٘ٛن 

ٔادٜ حاجة را تٝ داخُ ٔجزا  عی عی در ٔزیُ أذٜ( 3تا  1) cc 5-2ٚارد وزدٜ تا یه عزً٘  أذٜ( 33ٔزیُ 

ٞذایت ٔی وٙٙذ در فٛرت ٚجٛد ضایؼٝ وأال ٔؾخـ اعت در غیز ایٗ فٛرت ٔجزا ٕٔىٗ اعت دچار احتثاط 

ٔٛارد ٔی تٛاٖ تٝ راحتی ضایؼٝ در ایٗ ٌٛ٘ٝ  تاؽذ

 را تؾخیـ داد.

 iothalamate )ٔثُ IVPٔٛاد حاجة ٔٛاد 

meglumine   یاiopamidol )ٜرلیك ٘ؾذ 

اٌز تخّیٝ ٔادٜ  اعت أا ٔمذارػ تفاٚت دارد.

رٚس تؼذ  14-7فٛرت ٍ٘زفت ٕٔىٗ اعت تىٙیه 

 تىزار ؽٛد. ٌاٞی ایٗ رٚػ یه رٚػ درٔا٘ی اعت.
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 Thermography  االیی داؽتٝ تاؽذ وٝ ٔتاتِٛیغٓ ت ای ا٘ذاسٜ ٌیزی وزدٜ ٚ ٘احیٝ: حزارت تذٖ را

  تذِیُ ایٙىٝ حزارت تاالیی ٞٓ تِٛیذ ٔیىٙذ در ایٗ اسٖٔٛ ٔٛرد تزرعی لزار ٔیٍیزد.

 

 

 Diaphonography .فزعتادٖ أٛاج فٛتی ٚ ٌزفتٗ ػىظ : 

 اس ایٗ دٚ رٚػ چٙذاٖ اعتفادٜ ٕ٘یىٙٙذ. در ٔأٌٛزافی سیاد أزٚسٜ تذِیُ پیؾزفت٘ىتٝ: 


