
 
  تصویربرداري و کاربرد آن در» سینکروترون«هاي  مزیت

 
  »ایکس«منبع جدیدي براي تولید اشعه 

 
  رییس انجمن رادیولوژي ایران. شکوهی  جالل جالل

 

شده  اکنون مشخص هم. آثار مخرب و زیانبار این پرتو ادامه دارد گذرد، اما هنوز هم بررسی سال از کشف پرتو ایکس می 118
اما . خواهد شد اقصبودن یا رشد ن چشمی به جنین تابیده شود، وي دچار عوارضی از قبیل نابینایی، یک که پرتو ایکس درصورتی

هاي آینده   سلممکن است اشعه ایکس در ن. مشخص نیست گیرند، هنوز تاثیر این اشعه بر افراد بالغی که در معرض آن قرار می
روي  ها بیشتر هاي اخیر، تالش رادیولوژیست طی سال. هنوز این عوارض بر ما آشکار نشده است اختالالت ژنتیکی ایجاد کند که

رسانی این امواج در  زیرا تاکنون گزارشی از آسیب متمرکز بوده» آي آر ام«کارگیري و توسعه امواج غیرتهاجمی مانند سونوگرافی و  به
از  یکی. تخطرتر، جزو اهداف رشته رادیولوژي اس کارگیري امواج کم دوري از اشعه ایکس و به در مجموع. بیماران ارایه نشده است

ه زبان ساده برق است که الکتریسیته یا ب منبع پرتو ایکس، جریان. هاي اشعه ایکس فعلی، تولید آن با سینکروترون است جانشین
یزان آوردن م دست پس براي به. شود صدم آن به اشعه ایکس تبدیل می یک درصد آن به حرارت و کمتر از 99/1طی فرآیندي 

موادي از طیف  حاصل تابش باند) SR(تابش سینکروترون . ایکس، نیازمند جریان برق با ولتاژ زیاد هستم موردنیاز از اشعه
ار و هنگامی که ذرات بارد. پرتو ایکس نرم و سخت است و) UV(الکترومغناطیسی شامل اشعه مادون قرمز، نور مریی، پرتو فرابنفش 

 یرند، نوري ساطعحلقوي با سرعتی نزدیک به سرعت نور در یک محیط الکترومغناطیسی قرار گ دهنده شده، در یک شتاب یونیزه
ن تفاوت که سرعت ذرات رادیوست با ای تولید تابش سینکروترون شبیه آنتن. شود کنند که تابش نور، سینکروترون نامیده می می

شر هستند و ساز ب هاي کوچک دست ها، سیاهچاله علم فیزیک، سینکروترون از منظر. درون میدان مغناطیسی، بسیار زیاد است
. کشند ه درون خود میرا ب هاي نوري، قابل تصویربرداري نیستند، چون نور دلیل داشتن قدرت جاذبه باال با تلسکوپ ها به سیاهچاله

. رداري هستندهاي اشعه ایکس قابل تصویرب کنند، تنها با دوربین می دلیل آنکه از خود اشعه ایکس ساطع ها به این سیاهچاله
علم  شاهد کاربرد آن در ساز هدایت کرد که امروزه هاي دست چاله ها، دانشمندان را به سمت ساخت سیاه چاله سیاه هاي ویژگی

کشور جهان وجود دارد و تعدادي دیگر نیز  19تابش سینکروترون در  مرکز نوري 50در حال حاضر حدود   .تصویربرداري هستیم
سال  د پنجحدو سازمان بهداشت جهانی در. یافته جهان است قسمت عمده این مراکز، در کشورهاي توسعه در دست ساخت است که

راییل و برخی کشورهاي هاي اس دلیل مخالفت کند که به کارگیري سینکروترون در ایران تاسیس قبل قصد داشت پایگاهی را براي به
کشور در  ر آناینک در منطقه خاورمیانه اردن تنها کشوري است که مرکزي براي این منظور د هم دیگر از تاسیس آن انصراف داد و

ین به شود، ولی ا خدمات رادیولوژي می در مجموع یک دهه است که مرتب صحبت از حذف اشعه ایکس از چرخه. حال ساخت است
 ود به ادامه استفاده ازش تر و صدمات آن را کم کنیم، می بلکه اگر بتوانیم آن را نرم آن معنا نیست که با آن سروکاري نداشته باشیم

 .آن امیدوار بود
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