
 
 » فرد عبداللهی کوروش«وگو با  جایگاه تصویربرداري پزشکی در گفت

 
  بیناي تشخیص بالینی و جراحی  چشم

 
  پورناجی بنفشه

 

چشمگیري دست  هاي هاي اخیر به چنان پیشرفت سال در جهان، طی سال120رادیولوژي با قدمتی در حدود  رشته
در . ها شده است همزمان بیماري یافته که از حوزه تصویربرداري تشخیصی صرف، وارد عرصه تشخیص و درمان

آغاز کرد و » ري ایکس«رادیوگرافی ساده با استفاده از دستگاه  حقیقت رشته رادیولوژي در ابتدا، کار خود را از یک
 وبعدي ارایهرادیوگرافی دندان و ماموگرافی از پستان که تصاویر د. ماده حاجب تبدیل شد بعدها به رادیوگرافی با

تري  تر و دقیقهاي بیش تشخیص ها توانستند به کنند، در مراحل بعدي ظاهر شدند که به کمک آنها رادیولوژیست می
متري دارد، به شود و در نتیجه خطر ک پرتو ایکس انجام می سونوگرافی به دلیل آنکه بدون استفاده از. دست یابند

عالیت مشغول ها بتوانند به صورت پویا در حوزه تشخیصی به ف کرد تا رادیولوژیست رشته رادیولوژي کمک شایانی
ها به  وژیسترادیول اسکن، انقالبی بزرگ در این عرصه پدید آورد تا جایی که تی همچنین ظهور دستگاه سی .شوند

د، مشاهده تر قابل دیدن نبودن هاي قدیمی روش ها وتومورهایی را که با ها، شکستگی کمک آن توانستند خونریزي
 وژي قرارروي رشته رادیول تري پیش هاي گسترده باز هم افق» تی سی -پت«اخیرا  و» آي آر ام«هاي  امروزه روش. کنند
ونگاري و نیز کارشناس پرت که با حضور بیش از دوهزار پزشک متخصص و» امین کنگره رادیولوژي ایران سی«. اند داده

بی را امسال در هتل المپیک تهران برگزار شد، فرصت مناس  اردیبهشت 26تا  22جمعی از استادان و میهمانان خارجی، 
 .آید می وگو کنیم که در ادامه دبیر اجرایی این کنگره گفت» فرد عبداللهی کوروش«فراهم آورد تا با دکتر 

 
لطفا . ده بودتعیین ش» ها تصویربرداري در سرطان«رادیولوژي ایران  جناب دکتر، موضوع اصلی کنگره امسال انجمن 

 .هاي سرطانی بیشتر توضیح دهید بیماري  رادیولوژي در تشخیص در مورد اهمیت
عمل کرده و بازوي  جراحی بیناي تشخیص بالینی و  عنوان چشم پزشکی از زمان ورود رادیولوژي به حوزه پزشکی، به تصویربرداري

گرافی، هاي سرطانی با کمک رادیولوژي، سونو اي از بیماري گسترده امروزه بخش. فعال و موثر این حوزه به شمار رفته است
با استفاده از . نیست ها کافی هرچند صرف شناسایی، براي درمان موثر این بیماري. قابل کشف هستند» آي آر ام« اسکن و تی سی
وجو و در اولین  هاي بدن، جست ها و اندام تومورهاي اولیه به سایر بافت ، گسترش»آي آر ام«اسکن با تزریق ماده حاجب و نیز  تی سی

حدود باشد، آنها م بدیهی است حتی در صورت گسترش تومورها، وقتی اندازه و میزان گستردگی. شود شروع می ها فرصت درمان
از طرف دیگر با  .بیماري طوالنی را براي بیمار فراهم کرد توان با درمانی کم دردسر، یک زندگی باکیفیت مناسب و به دور از می

هاي فعال را تومور توان که می» گادولینیوم«تر شده است، به ویژه با تزریق  تومورهاي مغز و نخاع آسان یافتن» آي آر ام«اختراع 
ررسی و نیز توپر یا سیستم اسکلتی عضالنی، قابل ب با سونوگرافی، تومورهاي احشاي توپر شکم و لگن و گاهی. شناسایی کرد

غدد  در بررسی» آي آر ام«از . گرفتاري غدد لنفی زیر بغل، به کمک این روش قابل کشف هستند هاي پستانی و بودن توده کیستی
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تلفیقی روش  هاي اخیرا با روش. شود استفاده می )»گادولینیوم«با تزریق ماده (تومورهاي مغز، شکم، لگن و نخاع و حتی پستان 
 .روند آنها را پیگیري کرد توان برخی تومورها را کشف و می» پت«
تصویربرداري (هاي زنان و محور اصلی این کنگره  عنوان بیماري امسال به با توجه به انتخاب یکی از محورهاي کنگره 

نقش رشته  خیم و سرطانی در میان زنان، بفرمایید هاي پستانی اعم از خوش از سوي دیگر، شیوع توده و) ها در سرطان
 ها تا چه حد موثر است؟ رادیولوژي در تشخیص این توده

سوم  ها در یکدهد تن نشان می آمارها. هاي گروه تصویربرداري پزشکی است ترین رسالت موقع سرطان پستان، از مهم به تشخیص
رگی غیرقرینه دوسوم دیگر به دنبال بروز عالیم جانبی دیگر مانند بز .شوند موارد، بیماران متوجه وجود توده در پستان خود می

عضالنی  -اسکلتی صشدن پوست و وجود توده زیر بغل و برخی عالیم خا نوك پستان، ترشح غیرطبیعی و زخمی پستان یا تغییرات
در مواردي که (بیماریابی یا به درخواست شخص بیمار –غربالگري هاي تشخیصی اي نیز در برنامه بخش عمده. شوند کشف می

معاینه توسط خود  یان،ترین روش در این م آسان. شوند کشف می) کند ابتال به بیماري، ابراز نگرانی می شخص به دلیل ریسک باالي
 .پذیرد ورت میبرداري ص تنها با تصویربرداري و نمونه هاي قطعی اما تشخیص. فرد و گام بعدي، معاینه توسط اولین پزشک است

را با وجود چ .کند از انجام ماموگرافی، رادیولوژیست باز هم انجام سونوگرافی را به بیمار توصیه می در مواردي پس 
ی نیازمند ها پس از ماموگراف برخی تشخیص برید، باز هم عنوان روشی استاندارد نام می آنکه شما از ماموگرافی به

 است؟ سونوگرافی براي رسیدن به نتیجه مطلوب
هاي  رافی، تودهدر ماموگ. آید می  سونوگرافی به کمک رادیولوژیست هاي پستانی، هاي ماموگرافی در تشخیص توده براي رفع ابهام

یک این دو گروه از تفک براي. آیند هاي توپر یکسان به نمایش درمی آب وجود دارد و غیربدخیم هستند و توده کیستی که درون آن،
ن در تصاویر در ضم. شده در ماموگرافی را تشخیص دهد مشاهده هاي تواند نوع توده ها، رادیولوژیست به کمک سونوگرافی می توده

 .شوند خیم یکنواخت تشخیص داده می هاي خوش غیرطبیعی از توده هاي جامد سونوگرافی، توده
 مواردي ماموگرافی نیاز به تکرار دارد؟ در چه 

غیرمتعارف  ده، ترشحاتمانند وقتی که توده توسط بیمار یا پزشک معالج لمس ش) غیراز غربالگري البته(در موارد تشخیص بالینی 
 .شود می نمایی واقعی و دیجیتال استفاده بزرگ تر با زوایاي متفاوت و خورد، ماموگرافی وسیع از نوك پستان به چشم می

 چیست و اصوال سونوگرافی چه نقش دیگري در تشخیص تومورها دارد؟ »داپلر«منظور از سونوگرافی 
هزینه براي  کم اي وسیله همچنین سونوگرافی. کند داپلر، عروق غیرطبیعی مربوط به تومورها را تا حدودي روشن می سونوگرافی

، تکرار آن ضرري براي شود به دلیل آنکه اشعه ایکس تابیده نمی در این روش. مکشی و بیوپسی سوزنی است -برداري سوزنی نمونه
 .ندارد بودن کافی را میلیمتر، دقت و اختصاصی10این وجود در تشخیص ضایعات زیر  با. بیمار نخواهد داشت

 چیست؟ در تشخیص تومورهاي پستان» اسکن تی سی«نقش  
تزریق ماده حاجب  ویژه در مواقعی که نیاز به یابند به می ، شکم و لگن گسترش)توراکس(در مواقعی که تومورها به قفسه سینه 

 .کند ها در تشخیص کمک شایانی می اسکن به رادیولوژیست تی سی خوراکی و وریدي وجود دارد،
» آي آر ام«است،  تشخیص قابل... ها و ضایعات به کمک سونوگرافی، ماموگرافی و توجه به اینکه بسیاري از کیست با 

 دارد؟ هاي پستان هاي مربوط به بیماري چه نقشی در تشخیص
ه تازگی مطرح البته ب. پذیرد صورت می» آي آر ام«کمک  هاي پستان و نیز بررسی عود پس از جراحی، به بررسی سالمت ایملپنت

است که قبال و  یتر از ماموگرافی و معاینه فیزیکی در بیماران کردن وسعت ناحیه درگیري، دقیق مشخص در» آرآي ام«شده است که 
در » آي آر ام«هایی وجود دارد مبنی بر اینکه  گزارش همچنین. به تازگی در آنها سرطان مهاجم پستان تشخیص داده شده است

هرچند  .است تر از ماموگرافی حساس برداري،  هاي سرطانی بازمانده پس از توده بررسی بافت کشف تومورهاي مهاجم چندکانونی و
 .ر آینده نیازمند استهاي بسیار وسیع د به آزمایش گیري در این زمینه هنوز استفاده بالینی گسترده از این روش انجام نشده، نتیجه
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 60تا  40 هاي سنی بودن غربالگري به کمک روش ماموگرافی براي گروه در مورد علمی و اقتصادي هاي فراوانی بحث 
 دانید؟ ضروري می عنوان یک رادیولوژیست، انجام این غربالگري را تا چه حد به. سال وجود دارد

سال  60تا  40ر سنین علمی باید گفت شانس ابتال به سرطان پستان د از نظر. پاسخ به این پرسش از چند جنبه قابل بررسی است
سالگی 45 این آمار در سنین .شود ساله، یک نفر به سرطان پستان مبتال می40زن  217اي که از هر  به گونه. باالست به شکل بارزي

 55 زن احتمال ابتال به سرطان پستان را داراست و این آمار در افراد ساله، یک50زن  50از هر . رسد نفر می 93به یک نفر از هر 
مثبت  افراد با سابقه فامیلی رسد؛ البته این آمار شامل مورد می 24ساله یک مورد از هر 60نفر و در زنان  33در هر  ساله به یک نفر

ر این سرطان از طرف دیگ. آمده از سایر کشورهاست دست اطالعات آماري به شود و به طور کلی بر اساس ابتال به این بیماري نمی
ومیرهاي  درصد مرگ20 طوري که هاي زنان است، به درصد کل سرطان 33ساله و عامل  44تا  40ومیر در زنان  مرگ علت عمده

تاثیر  پستان تحت ماندن پس از ابتال به سرطان که احتمال زنده مساله اساسی این است. ها به علت این بیماري است ن ناشی از سرطا
رفتار نباشد، گ در صورتی که تومور کوچک بوده، غدد لنفی زیر بغل نیز. لنفاوي در زمان تشخیص است اندازه تومور و وضع غدد

عاینات عمدتا با غربالگري ممکن خواهد بود و با م اي، بدیهی است تشخیص چنین توده. درصد است90ماندن، باالي  شانس زنده
 .است مارانرادیولوژي روشی مفید، کارا و داراي اهمیت استراتژیک در نجات جان بی بنابراین. فیزیکی، قابل کشف نیست
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