
 
  ها سرطان نقش رادیولوژي در تشخیص زودرس و درمان موثر

 
  عارضه درمانی بی

 
  علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،عضو هیات امین کنگره رادیولوژي رادیولوژیست ، دبیرکل سی. خواه  حمیدرضاحقیقت

 

وامل ها مانند کشورهاي صنعتی در جایگاه دوم ع وجود دارد، سرطان هاي کشور که امکان کنترل حوادث در بسیاري از استان
اي افراد  ات دورهمعاین. داد توان تشخیص بعضی از انواع سرطان را قبل از اینکه عالمتی ایجاد کنند، می. اند گرفته ومیر قرار مرگ
 .دارد ها، غربالگري نام عالمت با هدف کشف سرطان بی

طان موثرتر و داد که در این صورت درمان این سر توان بعضی از انواع سرطان را بسیار زود تشخیص با استفاده از غربالگري می
افراد با  براي ها عام نیستند و تنها ها، روش غربالگري مناسبی وجود ندارد، بعضی روش سرطان هرچند براي همه. تر خواهد بود راحت

و انجام ماموگرافی  اي پستان پستان شامل معاینه دوره هاي غربالگري در سرطان براي مثال، روش. ریسک ژنتیکی زیاد کاربرد دارند
استفاده  آي نیزآر در بعضی موارد براي تشخیص سرطان پستان، همراه ماموگرافی از سونوگرافی و ام .هاست سالگی در خانم40بعد از 
 .شود می

ت، پستان، روده در ایران به ترتیب شامل سرطان پوس ترین آنها بیش از صدنوع سرطان در انسان شناسایی شده است که شایع
 هاي بررسی این وشمعاینه پزشکی، نسبت به وجود تومور سرطانی شک ایجاد شود، یکی از ر وقتی در. بزرگ، معده و پروستات است

روند که از  ه کار میسرطانی در بدن ب هاي تصویربرداري مختلفی براي تشخیص تومورهاي روش. موضوع، تصویربرداري از بیمار است
ها  روش هدف از این. تی اشاره کرد سی آرآي، سونوگرافی، آندوسکوپی و پت اسکن، ام تی سی توان به رادیوگرافی، ها می جمله این روش

اف چگونه چقدر است؟ گسترش ضایعه به اطر آیا غده سرطانی وجود دارد؟ محل آن کجاست؟ اندازه آن. پاسخ به چند سوال است
 است؟

 افت زیر میکروسکوپ،شود تا با بررسی نمونه ب برداري احساس می نیاز به بیوپسی و نمونه در قدم بعد، براي اثبات تشخیص، اکثرا
شد که در بعضی  یاز جراحی باز استفاده م شده از بدن، معموال هاي کشف برداري توده قبال براي نمونه. تشخیص بیمار قطعیت یابد

 بدون برش عارضه، بدون باز کردن شکم، قفسه سینه، مغز و تهاجمی و کم هاي کم روش موارد پرعارضه بود اما امروزه با استفاده از
نیاز به جراحی  برداري سوزنی را بدون نمونه ها، بیوپسی یا هاي تصویربرداري و با راهنمایی این روش توان با کمک روش جراحی، می

 .انجام داد با کمترین عارضه و اکثرا به صورت سرپایی
رطان در بدن به عارضه س تر و کم براي تشخیص سریع هاي رایج امروزي اسکن، از روش تی بیوپسی با راهنمایی سونوگرافی یا سی

استفاده از  اتوانند ب اي، می تخصصی رادیولوژي مداخله رادیولوژي و افراد باتجربه در شاخه فوق متخصصان رشته. رود شمار می
بعد از  در این روش. بسیاري از نقاط بدن انجام دهند هاي مشکوك به سرطان را در برداري از توده ، نمونه»گاید«هاي تحت  روش
وارد محل ) ناسک تی طور شایع با سونوگرافی یا سی و به(با هدایت روش تشخیصی  حسی موضعی کوچک، سوزن مخصوص بی

 .شود برداري با وسیله خودکار بدون درد یا عارضه عمده انجام می شده، نمونه مشکوك
مینه درمان است و حتی در ز ها در بدن پیدا کرده رشته رادیولوژي کاربردهاي بسیاري در تشخیص زودرس و موثر سرطان امروزه
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اهد ارایه رود در آینده، ش درمانی یا رادیوتراپی آمده و انتظار می شیمی هاي جراحی و سرطان نیز در بسیاري موارد به کمک روش
.باشیم» اي لهرادیولوژي مداخ« هاي ترکیبی و رشته درمان و پیگیري درمانی سرطان با استفاده از تصویربرداري هاي نوین روش
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