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فصل 1

رادیولوژی و تولید پرتوهای X
مقدمهای بر تصویربرداری پزشکی:
از تصویربرداری در پزشکی به منظور تشخیص بیماری استفاده میشود
که شامل  2دسته است :الف) تصویربرداری in vivo؛ مثل،CT-Scan :
 MRIو  ....ب) تصویربرداری in vitro؛ بررسی نمونههایی مانند خون یا
نمونهی بافت در خارج از بدن با تکنیکهایی مانند سیتولوژی (خونشناسی)
و هیستولوژی (بافتشناسی).

تصویربرداری  in vivoبه  2صورت انجام میشود -1 :با استفاده از
تشعشع عبوری :مانند  x-rayیا التراسوند -2 .با استفاده از تشعشع
نشری :که یا از خصوصیات طبیعی بافت (مثل ترموگرافی) استفاده
میشود ،یا تصویر به کمک تجمع مواد انتقالی در یک بافت (مثل
تزریق مواد رادیواکتیو در پزشکی هستهای) حاصل میشود.
تشعشعات الکترومغناطیسی:
هنگامی که بار الکتریکی  qبا شتاب حرکت کند ،میدان الکتریکی و
مغناطیسی عمود بر یکدیگر و هر دو عمود بر مسیر انتقال انرژی حرکت
میکنند .بدین ترتیب انرژی در فضا با سرعت باال منتقل میشود که همان
تشعشع  EMاست .الکترون در اطراف هسته شتاب ندارد ،اما خارج از اتم
میتواند شتابدار شود.
هر موج الکترومغناطیسی  3مشخصه دارد :فرکانس  ،(ν) fطول موج
 λو انرژی .E
انرژی برخی از این امواج در حدود بیلیون الکترونولت است ،اما در
رادیولوژی تشخیصی تا انرژی حدود  151الکترونولت استفاده میشود.
انرژی  EMجرم ندارد ،تحت تأثیر میدان مغناطیسی قرار نمیگیرد و برای
انتشار نیز به محیط مادی نیاز ندارد.
تنها تفاوت پرتو  Xو گاما در منشأ تولید آنهاست .منشأ پرتو  Xتبدیل
انرژی در مدارات الکترونی اتم است و منشأ پرتو گاما هستهی اتم .با این
حال محدودهی انرژی پرتو  Xو گاما میتواند یکسان باشد .شکل باالی ص
بعد :میدان الکتریکی و مغناطیسی در یک تشعشع الکترومغناطیسی

شکل پایین :طیف امواج الکترمغناطیسی (امواج
رادیویی ،میکروموجها ،نور ( ،IRمرئی و  )UVو
پرتوهای یونیزاسیون)
خواص موجی و ذرهای پرتو :X
الف) خاصیت موجی :پرتو  Xنیز مانند نور
وسایرامواج الکترومغناطیسی در خأل با سرعت 3*114
متر بر ثانیه حرکت میکند.

⇒

ب) خاصیت ذرهای :امواج الکترومغناطیسی
انرژی را به صورت بستههای معین به نام کوانتا
منتقل میکنند .کوانتای پرتو  Xو نور را فوتون
میگویند .انرژی هر فوتون با فرکانس آن رابطهی
مستقیم دارد.
 hثابت پالنک نامیده میشود و مقدار آن  4.15 * 10-15 eV.secیا  6.625 * 10-34 j.secاست .در مورد تشعشعات
الکترومغناطیسی بهتر است انرژی را بر حسب  eVدر نظر بگیریم.
روش تولید پرتو  :Xالکترونی که در نزدیکترین الیهی اطراف هسته میچرخد ،الکترون  Kنامیده میشود .تعداد
الکترونها در هر الیه به این ترتیب است:

M = 18

N = 32

L=8

K=2

نیروی همبستگی الکترون ( :)Binding forceنیروی کششی بین بار مثبت هسته و بار منفی الکترون که موجب
نگهداشتن الکترونها در اتم میگردد .نیروی همبستگی الکترون  Kبیشتر از  LاستK > L > M :

انتقال الکترون به یک الیه پایینتر؛ مثالً از  Lبه  Kباعث تابش انرژی میشود .این انرژی طول موجی بین  1011تا 101
نانومتر دارد و پرتو  Xنامیده میشود .در اغلب الیهها ،زیرالیهها نیز دارای سطح انرژی متفاوتی هستند .در تنگستن با عدد اتمی
 ،74الیهی  70 keV ،Kوالیهی  Lمعادل  11 keVاست و با انتقال الکترون از الیهی  Lبه  59 keV ،Kانرژی آزاد میگردد.
تولید پرتو  :Xاز توقف ناگهانی الکترونهای پرشتاب تابششده از فیالمان المپ مولد به الکترونهای هدف ایجاد میشود.
عوامل مؤثر در تولید پرتو  -1 :Xانرژی جنبشی اولیهی الکترون (اختالف پتانسیل دو سر المپ ( :)kVpالکترونهایی
که از کاتد به سمت آند حرکت میکنند جریان المپ را ایجاد میکنند و گاهی الکترونهای پروجکت شده نامیده میشوند .با
برخورد این eها با اتمهای سنگین فلزی ،انرژی جنبشی به اتمهای هدف منتقل میشود .کارایی تولید پرتو  Xبه جریان المپ
بستگی ندارد ،اما کارآیی آن با افزایش  kVpافزایش مییابد.
 -2نوسان ولتاژ :باید کمترین نوسان را داشته باشد (موج سینوسی دارای نوسان زیاد است).
 -3چگونگی عبور الکترون کاتدی از نزدیکی هستهی هدف.
 -4شدت میدان الکتریکی هستهی هدف (جنس هدف)Z ،
 -5انرژی همبستگی مدارهای الکترونی هدف (تعداد الکترونهای هدف)
 -6تمایل اتم برای رسیدن به حالت پایه و پایینترین سطح انرژی
سه عامل آخر ،سه خصوصیت مهم مادهی هدف است که برای تولید پرتو  Xباید مورد توجه قرار گیرد.

2

نحوهی تولید پرتو  -1 :Xتشعشع عمومی یا ترمزی یا برمزاشترالنگ:
در این روش الکترونهای بمبارانشده به هسته نزدیک میشوند و تحت تأثیر میدان الکتریکی هسته از سرعتشان کم شده
و منحرف میگردند .انرژی جنبشی ازدسترفته به فوتون  Xتبدیل میشود .معموالً هر الکترون با چند اتم برخورد کرده و در هر
برخورد بخشی از انرژیاش را از دست میدهد تا متوقف شود .بنابراین چندین فوتون  Xبا انرژیهای مختلف به دست میآید.
معموالً  %44انرژی جنبشی به گرما و  %1آن به پرتو  Xتبدیل میشود .درصورتیکه الکترون توسط اولین اتم به طور کامل
متوقف شود ،پرتو  Xتولیدی بیشترین انرژی و کمترین طول موج را خواهد داشت .به این حداکثر انرژی  kVpمیگویند.
⇒

(مسئلهی تستی :حداقل طول موج پرتو  Xدر 100 kVp؟ پاسخ :حداکثر انرژی  100 keVاست .طبق فرمول باال عمل
میکنیم:

) .نکته :پرتو  Xترمزی تولیدی میتواند هر مقدار انرژی از  1تا  kVpداشته باشد.

 -2تشعشع اختصاصی :پرتو  Xاختصاصی هنگامی تولید میشود که
الکترونهای بمبارانشده انرژی کافی برای یونیزاسیون اتمهای هدف داشته
باشند؛ مثالً الکترون بمبارانشده از طرف فیالمان به سمت هدف ،الکترونی از
الیهی  Kماده هدف را میکند .این حالت بسیار ناپایدار است؛ بنابراین جای خالی
این الکترون ،با الکترونهای مدار خارجیتر از مادهی هدف پر میشود .بدین
ترتیب پرتو  xتولید میشود که انرژیاش معادل تفاضل انرژی بین دو الیهی
الکترونی است .در مثال تنگستن اگر الکترون بمبارانشده انرژی کافی داشته
باشد ،فوتون  Xبا انرژی ( 54از  Lبه  )Kو یا ( 70 keVاز خارجیترین الیه به
 )Kتولید میشود .شکل :تولید پرتو  Xاختصاصی.
نکته :فقط پرتو  Xاختصاصی ساطعشده از الیهی K

برای تصویربرداری مناسب است.
نکته :مقدار پرتو اختصاصی نسبت به عمومی کمتر است.
در انرژی 80 kVpتا  11،150 kVpتا  %25پرتو X

اختصاصی و بقیه پرتو  Xترمزی است.
شکل :تولید پرتو  Xاختصاصی (سمت راست) و پرتو X

عمومی (سمت چپ).
اثر اوژه یا الکترون اوژه (:)Auger effect
در تولید پرتو اختصاصی هنگامیکه الکترون الیهی L

به الیهی  Kمیرود ،فوتون ویژهی تولیدشده ممکن است باعث
کندهشدن یک الکترون دیگر از اتمهای الیهی  Lشود و اتم دوباره
یونیزه شود .در این حالت در گذار الکترون از  Lبه  Kبه جای اینکه فوتون
 Xتولید شود ،یک الکترون دیگر از الیهی  Lگسیل میشود؛ بنابراین الیهی  Lدو الکترون از دست
میدهد .به این گذار بدون تابش پرتو  ،Xگذر  KLLمیگویند .شکل :اثر اوژه.
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طیف پرتو  :Xدر رادیولوژی برای تولید پرتو  ،Xتعداد زیادی الکترون با ماکزیمم انرژی جنبشی ( )kVpبه سمت هدف
پرتاب میشوند .این الکترونها انرژی جنبشی خود را طی برخوردهای متوالی به هدف منتقل میکنند تا سرانجام متوقف شوند.
 %44انرژی جنبشی به حرارت و  %1به پرتو  Xتبدیل میشود؛ زیرا اکثر الکترونهای پرتابی به الکترونهای الیهی خارجی هدف
برخورد میکنند و انرژی الزم برای یونش را به این الکترونها منتقل نمیکنند .این الکترونها بر انگیخته میشوند ،اما با تابش
فروسرخ ( )IRبه حالت پایه برمیگردند .پرتو  Xطی فرایند اختصاصی و عمومی در انرژیهای  1تا حداکثر  kVpتولید میشود.
طیف پیوسته :طیف پیوسته در اثر تولید پرتو  Xعمومی به دست میآید و
همهی انرژیهای  1تا حداکثر انرژی الکترونها ( )kVpرا شامل میشود ،اما
حداکثر تعداد فوتونها در انرژی حدود بین Emax

تا Emax

از باالترین kVp

تولید میشوند و فوتونهای  Xبا انرژیهای کم (کمتر از  ) Emaxتوسط فیلتر
(یک الیهی آلومینیومی) حذف میشوند تا به بافت مورد مطالعه آسیب نرسد.
عوامل مؤثر بر طیف پرتو  -1 :Xفاصلهی الکترون عبوری پرشتاب از نزدیک هستهی مادهی هدف (آند) -2 ،انرژی
الکترون اولیهی کاتدی -3 ،بار هستهی هدف (آند).
طیف گسسته :پرتوهای  Xاختصاصی دارای انرژیهای دقیق و معینی هستند و طیف گسسته را تشکیل میدهند .مثالً
تنگستن  15نوع فوتون  Xاختصاصی دارد ( 5فوتون  Xالیهی  Kو  4فوتون  Xالیهی  Lو .)...در رادیولوژی تشخیصی تنها
فوتونهای  Xحاصل از الیهی  Kبا ارزش هستند .گفته شد که  5نوع
فوتون  Xالیهی  Kدر تنگستن داریم ،اما مرسوم است که همگی
آنها را با یک خط در حدود انرژی  69 keVنشان دهند.
نکته :برای هر الیهی داخلی تنگستن بیشتر از یک انرژی
همبستگی وجود دارد و موجب ظهور چندین انرژی مختلف از
تشعشعات  Xمیگردد (به دلیل وجود زیرالیه ها) که مقدار آنها در
شکل آورده شده است ( L( αبه  M( β1 ،)Kبه  N( β2 ،)Kبه  )Kو .)...شکل :طیف گسستهی پرتو  Xحاصل از تنگستن.
شکل :طیف پرتو  Xعمومی و اختصاصی حاصل از الیهی K

در طیف کلی پرتو  ،Xمنحنی نشاندهندهی تابش ترمزی و تیغهها نمایشگر
تابش اختصاصی هستند.
نکتهی  -1شکل عمومی طیف یکسان است ،اما موقعیت انرژی روی محور
میتواند تغییر کند.
نکتهی  -2کمیت و تعداد فوتونهای  Xتولیدی با مساحت زیرگراف
متناسب است.
نکتهی  -3طول موج تشعشعات  Xدر طیف پیوسته متغیر میباشد.
نکتهی  -4با افزایش  ،kVpدامنهی طیف پرتو  Xترمزی افزایش مییابد و طیف به سمت انرژیهای باالتر حرکت میکند
(منحنی به سمت راست شیفت میکند) ،اما هیچگونه تأثیری روی موقعیت طیف پرتو  Xاختصاصی ندارد.
نکتهی  -5فوتونهای  Xکمانرژی و طول موج باال جذب جدار شیشهای المپ پرتو ( Xمانند فیلتر عمل میکند) میشوند
(سؤال تستی :جدار شیشهای المپ پرتو  ،Xچه نقشی دارد؟ پاسخ :فیلتر).
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شدت دسته پرتو  :Xحاصلضرب تعداد فوتونهای موجود در دسته پرتو در انرژی هر کدام از فوتونها است .واحد:
رونتگن در دقیقه (.)R / min
عوامل مؤثر بر شدت -1 :جنس مادهی هدف (عدد اتمی) :تا حدودی هم کیفیت و هم کمیت پرتو  Xرا تعیین
میکند .الف) پرتو  Xعمومی :با افزایش عدد اتمی اتمهای هدف ،تا حدودی
بازده و کارآیی تولید پرتو  Xعمومی افزایش مییابد (مثالً در شرایط برابر
تعداد فوتونهای  Xدر تنگستن با  Z = 74بیشتر از مس با  Z = 50است
 افزایش سطح زیر نمودار)( .سؤال تشریحی :نمودار طیف پیوستهی پرتو
 Xرا برای تنگستن و یک عنصر با عدد اتمی بیشتر از تنگستن رسم کنید.
پاسخ :مشابه شکل ،نمودار دوم ،در باالی نمودار تنگستن قرار میگیرد و به
سمت راست (پرانرژی) میآید ).شکل :تأثیر جنس مادهی هدف بر شدت.
ب) پرتو  Xاختصاصی :هر چه عدد اتمی افزایش یابد ،انرژی پیوندی افزایش مییابد  طیف اختصاصی به سمت راست
گراف جابهجا میشود .عدد اتمی مادهی هدف ،انرژی یا کیفیت پرتو  Xاختصاصی را تعیین میکند .مولیبدنیوم ( )Z=42عدد
اتمی پایینی دارد ،پرتو اختصاصی کمانرژیتری تولید میکند و به عنوان مادهی هدف در ماموگرافی به کار میرود .انرژی در
حدود  17.9-19.5 keVاست ،اهمیت پرتو  Xاختصاصی افزایش یافته و تولید پرتو  Xضعیف میشود( .سؤال تستی :از عناصر با
عدد اتمی پایینتر در کدام مورد استفاده میشود؟ پاسخ :ماموگرافی) (در ماموگرافی ،حدود انرژی کدام است؟ پاسخ)17 keV :
 -2ولتاژ ( )kVpاعمال شده به سر المپ :الف) تعیین کیفیت:
 kVpحداکثر انرژی (کیفیت) پرتو  Xرا مشخص میکند .ب) تعیین کمیت:
 kVpباالتر ،کمیت (تعداد الکترون) پرتو  Xتولیدی را افزایش میدهد.
شدت پرتو  xمتناسب با  )kVp(2میباشدI1/I2= (kVp1 /kVp2)2 .

با افزایش  kVpهم دامنهی طیف برمزاشترولنگ افزایش مییابد و هم
طیف به سمت راست (انرژی باالتر) حرکت میکند و مساحت زیر گراف به نسبت  kVp2افزایش مییابد ،اما افزایش kVp

هیچگونه تأثیری روی موقعیت طیف اختصاصی ندارد.
 -4جریان المپ ( :)mAبا افزایش جریان المپ ،تعداد فوتونهای پرتو
 Xزیاد میشود؛ یعنی کمیت افزایش مییابد .اگر جریان  2برابر شود ،ناحیهی زیر
منحنی و کمیت پرتو  Xنیز  2برابر میشود.
 -4فیلتراسیون :هدف از فیلتراسیون ،حفاظت از بیمار با کاهش و حذف
فوتونهای کمانرژی است .کاربرد فیلتر اضافی ،گاهی اوقات سختکردن پرتو X

نامیده میشود ( .)Hardeningنکته :فیلتراسیون ،هرچند تعداد فوتونها
(کمیت) را کاهش میدهد ،اما باعث افزایش میانگین انرژی پرتوها میگردد.
هنگامیکه با  4 mmفیلتر  Alاضافهشده کار میکنیم نسبت به وقتی که با 2

 mmفیلتر  Alاضافهشده کار میکنیم ،پرتوهای  Xکمانرژی بیشتر جذب شده
و طیف پرتو  Xترمزی در سمت چپ نسبت به سمت راست بیشتر کاهش
مییابد که باعث افزایش انرژی متوسط میگردد.
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 -5نوع منبع ولتاژ :برای داشتن بیشترین کمیت و کیفیت ،منبع ولتاژ
باید کمترین نوسان را داشته باشد (موج سینوسی دارای نوسان زیاد است).
میزان نوسانها در ژنراتورهای پرفرکانس از همهی ژنراتورهای ولتاژباال کمتر
است .تعداد فوتونهای  Xتابششده در ولتاژ پایین کم است و با افزایش ولتاژ
زیاد میشود؛ پس شدت تابش پرتو  Xدر موجهای سهفاز و پرفرکانس بهطور
قابلمالحظهای نسبتبه تکفاز بیشتر است .طیف تابشی پرتو  Xحاصل از
ژنراتورهای پرفرکانس بسیار کاراتر از ژنراتورهای تکفاز وسهفاز است .در طیف
امواج پرفرکانس ناحیهی زیر منحنی به طور قابل توجهی بزرگتر است و طیف
تابشی پرتو  Xبه سمت راست (به سمت انرژی باال) جابهجا شده است .انرژی
پرتو  Xاختصاصی تغییر نکرده است ،اما دامنهی آن به علت افزایش تعداد
الکترونهای پروجکت شده افزایش مییابد.
 -6فاصلهی تیوب :افزایش فاصلهی تیوب نقشی در کیفیت پرتو ندارد ،اما باعث کاهش کمیت میگردد .وقتی فاصلهی
تیوب تا تصویر ( )SIDافزایش مییابد ،باید  mAsبه نسبت  )SID(2افزایش یابد تا اکسپوز یکسانی به گیرنده (فیلم) برسد.
 -7زمان تابش :با افزایش زمان تعداد فوتونها (کمیت) افزایش مییابد.
نتیجهگیری :شدت یا مقدار تشعشع بستگی به جنس مادهی هدف ،ولتاژ ( )kVpجریان ( ،)mAفیلتر مورد استفاده ،نوع منبع
ولتاژ ،فاصلهی تیوب و زمان تابش دارد .در حالیکه کیفیت بستگی به جنس مادهی هدف kVp ،و فیلتر دارد.
نکات پاورپوینت درباره
 -1امواج رادیویی :هدفهای ارتباطی (پلیس) ،FM ،ECG ،TV ،استفاده از آنتن :AM .باالترین طول موج  انتقال راحت
 -2میکروموجها :طول موج کوتاه؛ کاربرد :تلفن راه دور و همراه ،میکروفر (پختن غذا) ،گرمادرمانی ،ازبینرفتن سرطان،
رادار ،سرعتسنجها.

طیف میکروموجها10-4 – 10 m :

 -3نور :IR :تولید گرما (خورشید) ،گرمانگاری و فیزیوتراپی .منبع :نور خورشید ( .λ )10-6 – 10-4
 :VISتحریک گیرندههای چشم ( .)400-760 nmکاربرد :اندوسکوپی ،درمان یرقان.
 :UVمنبع :خورشید ،جذب الیهی ازن  -عبور از جو .برنزهشدن پوست ،احتمال سرطان ،تولید ویتامین  ،Dضد عفونی .طیف
ماوراء بنفشλ (100 nm - 400 nm( :

 -4پرتوهای یونیزاسیون ( :)X, γپرتو  :Xالمپ  ،λ x (10 -9 - 10 -12) ،CRTپرتو  :γتولید توسط هستهی اتمها ،کاربرد
پزشکیλ γ (10 -10 -10 -15) ،

موانع سد راه امواج λ :کوچکتر  مانع سد راه بیشتر؛ مثل  γو .X
اجزای دستگاه رادیولوژی
المپ پرتو ( Xلولهی کولیج) :محفظهای پیرکسی است که از تاباندن باریکهی الکترون پرسرعت از سمت کاتد به آند،
پرتو  Xتولید میکند .پرتو  Xتولید شده ،توسط پنجرهای از جنس شیشهی نازک در جدار المپ به میزان کمی فیلتر ،جذب و
سپس به بیرون هدایت میشود .به منظور افزایش طول عمر و بازده بیشتر ،در فضای داخل المپ ،محیط خأل ایجاد شده است.
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شکل :تیوب پرتو  .Xدر هر دو سر الکترود پالتینی وجود دارد.
یونیزاسیون گاز ،نوری ضعیف ایجاد میکند .منبع نور فلوئورسانس،
کاغذ آغشته به سیانید پالتین  -باریم است .پرتو  ،Xصفحهی عکاسی
را سیاه و گازها رو یونیزه میکند .سیمهای اتصالدهنده با ضریب
انبساط خطی شبیه به شیشه باید در دیوارهی المپ قرار داده شوند.
کاتد ( :)cathodeقطب منفی المپ پرتو  Xکه شامل فیالمان ،سرپوش کانونی (فنجان میزانکننده) و سیمهای رابط
جهت ایجاد ولتاژ و آمپراژ میشود .فیالمان سیم نازک و تنگستنی است که در اثر عبور جریان الکتریکی گرم میشود و طی
فرایند تابش ترمویونیک ،الکترونها را به سمت آند میتاباند .کارایی ترمویونیک 1متأثر از عواملی چون حرارت ،جنس ماده ،شکل
و اندازهی سطح تماس اتمهای فیالمان با محیط بیرون است .تنگستن به سبب تابش ترمویونیک باال و نقطهی ذوب باال (عدم
سوختن فیالمان المپ نوری) برای استفاده در کاتد مناسب است .سرپوش کانونی (فنجان میزانکننده) با احاطهکردن فیالمان از
پراکندگی الکترونها در اثر نیروی دافعهی الکتریکی بینشان جلوگیری و جریان الکترونها را با شکل و اندازهی مورد نظر به
سمت هدف (آند) متمرکز میکند( .سؤال تستی :متمرکزکنندهی جریان الکترونها؟ پاسخ :سرپوش کانونی).
المپهای مدرن پرتو  Xمیتوانند یک فیالمان یا یک جفت فیالمان (دو کانون) داشتهباشند .در المپهای دو کانونی ،یک
فیالمان طول بیشتری دارد که برای تابش با شدت زیاد و زمان کوتاه (رادیوگرافی حرکت غیرعادی قلب) به
کار میرود و یک فیالمان کوچکتر برای رادیوگرافی با شدت کم و زمان طوالنی (رادیوگرافی استخوان) و
یا برای وضوح بیشتر (مثل ماموگرافی) استفاده میشود .این فیالمانها یا در کنار هم هستند یا یکی باالی
دیگری قرار میگیرد .در زمان تابش فقط یک فیالمان در کار است .شکل :المپ پرتو  Xبا دو فیالمان.
گرمشدن فیالمان موجب تبخیر آن و کوتاهی عمر تیوب میشود؛ زیرا اگر خیلی نازک باشد میشکند.
امروزه در بسیاری از مدارهای پرتو  Xجدید از مدار پشتیبان فیالمان خودکار برای کاهش این اثر استفاده میشود .تنگستن تبخیر
شده از فیالمان (و یا گاهی آند) به صورت پوششی نازک روی سطح داخلی شیشه رسوب میکند و موجب تغییر کیفیت پرتو و
افزایش ترک خوردن تیوب میگردد.
انواع آند و خواص آن :قطب مثبت المپ که به صورت ثابت (مثالً در دستگاههای
رادیوگرافی دندان) و دوار وجود دارد .آند باید هم هادی الکتریکی و هم حرارتی باشد که حرارت ناشی
از برخورد الکترونها به سطح را در مدت کوتاهی به خارج هدایت کند تا ذوب نشود (کار آند :دریافت
الکترون ،هدایت الکتریکی و حرارتی ،تکیهگاه هدف) .جنس مادهی هدف ،شدت یا میزان پرتویی را که با اعمال ولتاژ معین تولید
میشود ،تعیین میکند .در طیف پیوسته (تولید پرتو  Xعمومی) ،عدد اتمی مادهی هدف ،کمیت پرتو  Xرا و در تولید پرتو X

اختصاصی ،عدد اتمی ،انرژی یا کیفیت پرتو  Xرا تعیین میکند .افزایش عدد اتمی موجب افزایش بازده تولید پرتو  Xمیشود.
تنگستن (یا آلیاژ تنگستن – توریم  1تا  3درصد) مادهای است که عدد اتمی باال و نقطهی ذوب باال برای مقاومت در
حرارتهای زیاد دارد .ضمن اینکه تشعشع اختصاصی  Kحاصل از ان ،در حد انرژی تشخیص است .در آندهای دوار ،چرخش
مستمر آند موجب پخششدن حرارت در سطح وسیع میشود .این آندهای دوار دیسک شکل هستند (سطح  )4 mm2و سرعت
آنها میتوآند به  3411دور در دقیقه برسد .شکل دو نوع آند  -Aثابت -B ،دوار.
 -1تابش ترمویونیک :فرایندی که طی آن الکترونها در اثر جذب انرژی گرمایی تابش تا مسافت کمی از سطح فلز دور
میشوند.
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اصل خط میزان یا اثر زاویهدارکردن آند (اثر پاشنهی آند) :لکهی (سطح) کانونی واقعی ناحیهای روی آند است
که توسط الکترونهای کاتد بمباران میشود .بیشتر انرژی الکترونها تبدیل به حرارت و درصد کمی از آن تبدیل به پرتو X

میشود .در نتیجه هرچه لکهی کانونی بزرگتر باشد گرما به طور یکنواخت روی لکهی کانونی منتشر میشود وآسیب کمتری به
هدف تنگستنی وارد میشود .از طرف دیگر برای تشکیل تصویر خوب و با جزئیات در رادیوگرافی الزم است که لکهی کانونی
کوچک باشد .برای رفع این تناقض از اصل خط میزان استفاده میکنیم .در این روش
با زاویهدارکردن هدف ،سطح مؤثر هدف کوچکتر از سطح واقعی برخورد الکترونها
میشود .در واقع به سبب این زاویه ،وقتی سطح مایل لکهی کانونی از جهتی که از آن
پرتو  Xخارج میشود نگریسته شود ،باریک شده و کوچک و مربعی به نظر میرسد
(لکهی کانونی ظاهری یا مؤثر) در حالی که سطح واقعی برخورد الکترونها (شکل واقعی لکهی کانونی) با توجه به شکل
فیالمان ،مستطیلی است .شکل :اثر زاویه دار کردن آند.
بدین ترتیب ضمن جلوگیری از تمرکز حرارت در یک نقطهی کوچک و خرابی المپ ،با کوچکشدن لکهی کانونی ظاهری
وضوح تصویر نیز بهتر میشود .هر چه زاویهی آند کوچکتر باشد ،لکهی کانونی نیز کوچکتر میشود .با این حال به سبب «اثر
پاشنه» که در ادامه توضیح داده میشود ،در کاهش زاویهی آند محدودیت وجود دارد.
اثر پاشنهی آند :شدت پرتو Xی که تیوب را ترک میکند در تمام قسمتهای آن یکسان نیست و به زاویهای که تحت
آن پرتو از لکهی کانونی خارج میشود بستگی دارد .شدت پرتو در قسمتی که بیشتر
به سمت آند است ،کمتر از قسمتی است که به طرف کاتد زاویه دارد .چرا که پرتو X

نزدیک به کاتد از ضخامت کمتری عبور کرده است و به مقدار کمتری توسط هدف
(آند) جذب شده است .به این پدیده که افزایش جذب در سمت آند باعث کاهش
شدت پرتوهای بخشی از میدان تشعشع میشود ،اثر پاشنهی آند میگوید.
چهار جنبهی مهم بالینی اثر پاشنه بدین ترتیب است:
 .1از آنجا که شدت تابش فیلم در طرف آند تیوب پرتو  Xبه طور قابل توجهی کمتر از طرف کاتد تیوب است ،در هنگام
رادیوگرافی میتوان بخشی از بدن را که نیازی به دریافت تابش زیاد ندارد ،در محل اثر پاشنهی آند و قسمتهایی را که
برای عکسبرداری مورد نظر هستند در قسمتهای دارای شدت باالتر قرار داد.
 .2هرچه فاصلهی فیلم از کانون (لکهی کانون) بیشتر باشد اثر پاشنه کمتر است.
 .3هرچه فیلم کوچکتر باشد (در فاصلههای برابر از کانون) اثر پاشنه کمتر است.
 .4هرچه نقطهی کانونی کمتر باشد ،اثر پاشنه بیشتر است.
ژنراتور (مولد پرتو  :)Xبرای تولید پرتو  Xباید در دو سر المپ ،اختالف پتانسیل مؤثر و باالیی (در رادیولوژی
تشخیصی ( 221ولت) از  31تا  151کیلووات) برقرار شود؛ ساختمان ژنراتورها طوریاست که ابتدا ولتاژ برق شهر را به ولتاژ قوی
تبدیل و سپس جریان را به وسیلهی یکسوکنندهها یکطرفه میکنند .سپس با توجه به اینکه هنوز جریان اندکی متغیر و به
اصطالح پالسی است ،از خازن ،برق سهفاز و یا جریان فرکانسباال استفاده میشود .خصوصیات یکسوکنندگی ژنراتورها متفاوت
است و اکثر سیستمها نهایتاً ولتاژ کامالً یکنواختی را برای دو سر تیوب فراهم نمیکنند .نقص در یکسوسازی جریان ولتاژ ،در
انرژی جنبشی الکترونهای شتابگیرنده اختالف ایجاد میکند و انرژی فوتونهای  Xتغییرات بیشتری را شامل میشود.
مکانیسم مولد پرتو  Xدر دو بخش جداگانه صورت میگیرد -1 :دستگاه فرمان و  -2مجموعهی ترانسفورماتور.
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 -1دستگاه فرمان (میز کنترل) :به عامل کار امکان تنظیم مقادیر  mA ،kVpو زمان تابش مناسب برای رادیوگرافی مورد
نظر را میدهد .زمانسنج ( )timerتعبیهشده در این قسمت امکان تعیین زمان قطع خودکار جریان را به عامل میدهد.
 -2ترانسفورماتور :این مجموعه شامل یک ترانسفورماتور فشار کم برای گرمکردن فیالمان ،یک ترانسفورماتور فشار قوی
(که دو سر ثانویهی آن به کاتد و آند متصل است و میتوان با تغییر ولتاژ اولیه و دیگر خصوصیات جریان ورودی ولتاژ دو سر
ثانویه را به دلخواه تنظیم کرد) و یکسوکننده (برای مثال دیودهای نیمههادی سیلیکونی) است.
نکات پاورپوینت.
رادیوپاک :پرتو  Xرا جذب میکند (استخوان) .رادیولوسنت :پرتو  Xرا نسبت کمی تقلیل میدهد (هوا ،بافت نرم)
جریان فیالمان :جریانی که از فیالمان میگذرد و آنرا گداخته میکند تا الکترون ساطع کند .مقدار زیادی از آن صرف
حرارت میشود .جریان المپ ( :)mAتعداد الکترونهایی که از فیالمان به سمت هدف (آند) حرکت میکنند .جریان المپ
خیلی کمتر از جریان فیالمان است.
بار فضایی (ابر الکتریکی  :)Space chargeالکترونهای تابششده از فیالمان در مجاورت آن ابر کوچکی را ایجاد
میکنند که تبدیل به پرتو ایکس نمیشوند.
حرکت الکترونها بستگی به اختالف پتانسیل بین آند و کاتد ،افزایش کیلو ولتاژ و درنتیجه افزایش جریان المپ دارد.
سرپوش کانونی :به عنوان الکترود سوم جهت کنترل جریان الکترونها از فیالمان به سمت هدف (سرپوش کانونی با
بار الکتریکی منفی درنتیجه تنظیم حرکت الکترونها به سمت هدف).
کابل اتصال به زمین :ایمنی الکتریکی
روغن :انتقال حرارت تولیدی به خارج (المپ مولد درون روغن) و کمک به ایمنی الکتریکی چون روغن عایق است.

نمونهی سؤاالت تستی

 18دقیقه

 15سؤال

 -1کدام یک از سری تابشهای زیر دارای ماهیت الکترومغناطیسی میباشند؟
الف) ایکس ،گاما ،بتا

ب) ایکس ،گاما ،نور مرئی

ج) آلفا ،بتا ،ایکس

د) آلفا ،بتا ،نورمرئی

 -2با افزایش طول موج پرتو  ،Xانرژی فوتون آن چه تغییری میکند؟
الف) کاهش مییابد.

ب) افزایش مییابد.

ج) تغییری نمیکند.

د) وابسته به تعداد فوتونها میباشد.

 -4واحد اکسپوژر (پرتودهی) کدام است؟
الف) راد )(Rad

ب) رونتگن )(R

ج) سیورت )(Sv

د) بکرل )(Bq

 -4موادی که جاذب پرتو ایکس هستند چه نامیده میشوند؟
الف) رادیولوسنت

ب) رادیوپاک

ج) فلورسنت

د) یونیزاسیون

 -5در دستگاه رادیولوژی چند درصد از الکترونهای برخوردی به هدف به پرتو ایکس تبدیل میگردد؟
الف) %44

ب) %75

ج) %25

د) %1

 -6در یک المپ مولد پرتو ایکس ،اگر مقدار  mAاز  288به  488افزایش یابد ،کیفیت و شدت پرتوهای
تولیدشده به ترتیب چه تغییری میکنند؟ (سایر شرایط ثابت فرض شود)
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الف) کاهش -افزایش مییابد.

ب) ثابت میماند -کاهش مییابد.

ج ) افزایش -افزایش مییابد.

د) ثابت میماند -افزایش مییابد.

 -1انرژی پرتوهای ایکس اختصاصی یا شاخص ) (Characteristic Radiationدر مادهی هدف توسط
کدام عامل تعیین میشود؟
الف) اختالف پتانسیل بین کاتد و آند

ب) تعداد الکترونهای تراز ظرفیت ماده هدف

ج) عدد اتمی ماده هدف

د) موارد الف و ب

 -0هرگاه اختالف پتانسیل در یک دستگاه رادیوگرافی معادل  188کیلوولت انتخاب شود:
الف) حداکثر انرژی فوتونهای ایکس تولیدی  111 keVخواهد بود.
ب) اکثریت فوتونهای ایکس تولیدی از انرژی تقریبی  11 keVتا  31 keVبرخوردار خواهند بود.
ج) حداکثر انرژی الکترونهایی که به سمت آند میروند  111 keVخواهد بود.
د) موارد الف و ج.
 -9در یک مولد پرتو ایکس کدام عامل در کمیت تولید پرتو مؤثر است؟
الف) شدت جریان فیالمان

ب) زمان اکسپوژر

ج) پتانسیل سرپوش کانونی

د) گزینههای الف و ب

 -18در برخورد الکترونهای سریع با اتمهای مادهی هدف ،پرتوهای  Xبیشتر از کدام روش تولید
میشوند؟
الف) پدیدهی ترمویونیک

ب) فتوالکتریک

د) پدیدهی کمپتون

ج) پدیدهی ترمزی

 -11در یک مولد پرتو ایکس ،طول موج پرتوهای تولید شده با کدام مورد نسبت معکوس دارد؟
الف) شدت جریان آند)(mA

ب) اختالف پتانسیل دو سر فیالمان )(Vf

ج) اختالف پتانسیل دو سر المپ )(kVp

د) شدت جریان فیالمان )(If

 -12چرا از تنگستن به عنوان مادهی هدف در دستگاه رادیولوژی استفاده میشود؟
الف) عدد اتمی باال

د) هر سه گزینه

ب) انتقال حرارت سریع ج) نقطهی ذوب باال

 -14تمرکز الکترونها بر سطح هدف بهوسیلهی کدام قسمت از المپ پرتو  Xصورت میگیرد؟
ب) دیافراگم

الف) زاویهی آند

د) سرپوش کانونی

ج) کولیماتور

 -14یک دستگاه رادیولوژی اکسپوزی با شرایط  70 kVp, 200 mA , 400 mRدر فاصلهی  98 cmانجام

میدهد .شدت چنین دستگاهی در فاصلهی  218 cmچقدر خواهد شد؟
ب) 44.4 mR

الف) 133.3 mR

د) 22.2 mR

ج) 100 mR

 -15عامل کاهش شدت پرتو ایکس تولیدی در سمت آند چه نامیده میشود؟
الف) بار الکتریکی فضایی

ب) اثر پاشنهی آند
 )5د

 )1ب

 )2الف

 )4ب

 )4ب

 )11ج

 )12د

 )14د

 )14ب  )15ب

ج) پرتو ایکس نشتی
 )6د
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 )1ج

د) واحد حرارت
 )0د

 )9د

 )18ج

فصل 2

برهمکنش پرتو  Xبا ماده و جذب افتراقی پرتو X

یک دسته پرتو با انرژیهای متفاوت (پلیکروماتیک) وقتی وارد بدن بیمار میشوند ،بر اثر تضعیف با توزیعی کامالً غیر
یکنواخت از بدن خارج میگردند .در برخورد بین فوتونهای پرتو  Xو مادهی هدف ،حالتهای مختلفی را میتوان در نظر گرفت:
اگر فوتونهای تابیدهشده بدون برخورد و برهمکنش با ماده به فیلم برسند ،فیلم به رنگ سیاه دیده میشود .در غیر این صورت با
حذف فوتونها ،فیلم سفید میشود .در حالتهای بینابینی با توجه به خصوصیات ماده ممکن است فقط بعضی از فوتونها عبور
کنند که قسمتهای خاکستری تصویر را به وجود میآورند .گاهی نیز ممکن است فوتون در برخورد با ماده تغییر جهت بدهد .این
فوتونهای پراکنده به صورت تصادفی حرکت کرده و میتوانند سیاهیهایی را بر روی فیلم ایجاد کنند؛ لذا باعث افزایش پارازیت
یا نویز ) (Noiseمیشوند .به طور کلی پنج راه اصلی برای برخورد یک فوتون پرتو  Xبا ماده وجود دارد.
 -1پراکندگی کالسیک :در این پراکندگی که به نامهای همدوس) ،(coherentاالستیک ،ریلی ) (Rayleighو
برخورد تامسون نیز شناخته میشود ،با برخورد یک فوتون تابشی کمانرژی ،اتم مادهی هدف بر انگیخته میشود.
سپس اتم هدف فوتونی را با همان مشخصات فوتون
اولیه (طول موج و انرژی) ولی در مسیری متفاوت گسیل
میکند .بنابراین در این نوع برخورد هیچگونه انتقال انرژی
و یونیزاسیونی دیده نمیشود .شکل :پراکندگی کالسیک
پراکندگی همدوس غالباً در برخورد فوتونهای با انرژی
کمتر از  11 keVدیده میشود؛ بنابراین در رادیولوژی
تشخیصی اهمیت زیادی ندارد .برخورد همدوس میتواند باعث
ایجاد مهآلودگی در فیلم شود (البته اثر کمپتون در همه جا مضر نیست و در بعضی از انواع تصویربرداری ،خود به تشکیل تصویر
با کیفیت مناسب کمک میکند).
 -2اثر فوتوالکتریک :حالتی را در نظر بگیرید که یک فوتون با انرژی کمی بیشتر از انرژی بستگی الکترونهای
الیههای داخلی اتم ،توسط یکی از این الکترونها به طور کامل جذب شود .در این صورت الکترون مربوط از مدار خود خارج
شده و به صورت فتوالکترون آزاد میشود و باقیماندهی
انرژی فوتون نیز به انرژی جنبشی آن تبدیل میشود.
الکترونهای الیههای باالتر جایگزین آن میشوند .این
الکترونهای جایگزین مقداری از انرژی خود را به
صورت یک فوتون از دست میدهند؛ زیرا با قرارگیری
در الیههای داخلیتر ،انرژی بستگی آنها افزایش
مییابد و بیشتر در قید هستهی اتم قرار میگیرند.

در برخورد فوتوالکتریک رابطهی بین انرژی فوتون ) ،(hfانرژی بستگی الکترون ) (Ebو انرژی جنبشی فوتوالکترون ) (Ek
⇒

را میتوان به این صورت نوشت:

پس در پدیدهی فوتوالکتریک ،یک فوتوالکترون ،یک یون مثبت و پرتو اختصاصی تولید میشود .به فوتون تولیدی پرتو X

ثانویه گفته میشود (دقت کنید که با پرتو پراکنده حاصل از اثر کمپتون اشتباه گرفته نشود).
افزایش احتمال وقوع اثر فوتوالکتریک:
 دارابودن انرژی کافی فوتون برای غلبه بر انرژی همبستگی الکترون مادهی برخوردی.
 دارابودن تشابه انرژی فوتون با الکترون مادهی برخوردی؛ انرژی همبستگی الیهی  Kدر ید  33 keVاست؛
درنتیجه احتمال وقوع پدیدهی فوتوالکتریک برای فوتون با  34 keVبیشتر از  100 keVاست.
 الکترون ماده بهصورت محکمتر در مدار خود قرارگرفتهباشد (همبستگی بیشتر)؛ متناسب با توان سوم عدد اتمی.
با افزایش انرژی فوتون اولیه ،اثر فوتوالکتریک کاهش میبابد .به نسبت  .1/E3مثال :احتمال برخورد فوتوالکتریک در
استخوان با عدد اتمی  13.8به بافت نرم با عدد اتمی  7.4برابر است با .[13.8 / 7.4]3 = 6.49
به طور کلی با افزایش انرژی ،جذب فوتونها در فیلتر کاهش مییابد ،اما این جذب در انرژیهای نزدیک به انرژی
همبستگی الیهها به دلیل افزایش احتمال پدیدهی فوتوالکتریک بهیکباره افزایش مییابد .به این عدم پیوستگی ،اثر لبهی جذب
) (Absorption edgeیا اثر لبهی  Kمیگویند .این عدد برای اتمهای مختلف تفاوت دارد .این پدیده در ترکیب هدف و فیلتر
مولیبدنیوم در دستگاه ماموگرافی باعث بازتابش مناسب انرژی فوتون و عدم جذب تشعشعهای مفید در فیلتر میگردد.
با وقوع پدیدهی فوتوالکتریک کنتراست طبیعی بافت تشدید میشود؛ یعنی اختالف جذب میان اعضای مجاور افزایش و
کیفیت تصاویر ایجاد شده بهبود مییابد .پس میتوان با کاهش ( kVpو به تبع آن افزایش اثر فوتوالکتریک) تصاویری با کیفیت
بهتر تولید کرد .با این حال به دلیل اینکه بیشتر پرتوهای تابشی به صورت کامل جذب بدن بیمار میشود ،دوز بیمار افزایش
مییابد .بنابراین  kVpباید به گونهای انتخاب شود که عالوه بر کاهش
دوز بیمار،
تصویر
کیفیت
مطلوبی
داشته باشد.
 -4پراکندگی کمپتون ) (Comptonیا غیراالستیک:
در این نوع پراکندگی ،پرتو  Xقسمتی از انرژی خود را
به الکترونهای الیه خارجی اتم (الکترونهای آزاد) اتم
هدف منتقل میکند .این انرژی بیشتر به انرژی جنبشی
الکترون تبدیل میشود (انرژی زیادی صرف جدا شدن این
الکترونها نمیشود ).به این الکترون جدا شده در پراکندگی
کمپتون الکترون ثانویه گفته میشود .باقیماندهی انرژی
فوتون پرتو  Xنیز باعث تغییر جهت آن میشود .شکل :وقوع اثر کمپتون ( )aو تبدیل اتم هدف به یک یون (.)b
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پراکندگی کمپتون (فوتون اسکتر = پرتو پراکنده) :تولید مهآلودگی در فیلم.
الف) برخورد فوتون با الکترون آزاد از الیهی خارجی اتم یک ماده ،ب) خارجشدن الکترون ماده از مدار خود ،پ) انحراف
فوتون از مسیر اولیه و حرکت در جهت جدید ،ت) تولید جفت یون مادهی یونیزاسیون (انرژی زیادی صرف جداشدن الکترون
نمیگردد) (این فرایند در الکترون آزاد موجود در مدار خارجی ماده صورت میگیرد).
الکترون ثانویه  :در برخورد کمپتون ،الکترون جداشده از ماده ،الکترون ثانویه نامیده میشود.
چگونگی توزیع انرژی فوتون:
توریع انرژی فوتون به دو راه صورت میگیرد -1 :قسمتی از انرژی به الکترون منتقل میشود و بهصورت جنبشی در
میآید -2 .بقیهی انرژی باعث انحراف فوتون اولیه میگردد.
فوتون هرگز تمام انرژی را از دست نمیدهد.
میزان انرژی باقیمانده بستگی به انرژی اولیهی فوتون و زاویهی پراکندگی دارد.
فوتون با انرژی کم :بیشتر فوتونها با زاویهی  141درجه به عقب بازمیگردند.
عوامل مؤثر در اثر کمپتون:
 -1میزان انحراف با مقدار انرژی فوتون پراکنده رابطهی عکس و با انرژی الکترون ثانویه رابطهی مستقیم دارد؛ در انحراف
صفر درجه انرژیای به الکترون انتقال نمییابد و با افزایش این زاویه انرژی الکترون ثانویه بیشتر خواهد بود.
 -2همانند اثر فوتوالکتریک ،احتمال پراکندگی کمپتون با افزایش انرژی پرتو  Xکاهش مییابد (البته به میزان کمتر و با
توان یک) .این پراکندگی در محدودهی تشخیصی تقریباً مستقل از عدد اتمی مادهی هدف است؛ زیرا پراکندگی کمپتون با توجه
به الکترونهای آزاد مادهی هدف صورت میگیرد که جداشدن این الکترونها به انرژی زیادی نیاز ندارد (البته احتمال وقوع
پدیدهی کمپتون با تعداد الکترون در واحد جرم مادهی هدف نیز رابطهی مستقیم دارد) .همانگونه که پیشتر اشاره شد ،پرتوهای
پراکنده باعث ایجاد مهآلودگی در تصویر و کنتراست کم میشوند .برای حذف مشکل نمیتوان از فیلتر استفاده کرد.
مقدار زیادی از پرتوهای اسکتر در عملهایی که از دستگاه فلوروسکوپی استفاده میشود ،از طریق بیمار به متصدی
فلوروسکوپی انتقال مییابد.
در مورد بررسی عددی این پدیده میتوان گفت:
 :Eiانرژی فوتون تابشی :Ec ،انرژی فوتون پراکنده :Eb ،انرژی بستگی الکترون :Ek ،انرژی جنبشی الکترون خارجشده.

 -4تولید جفت )(pair production

در این فرایند فوتون تابشی تحت تأثیر نیروی هستهی اتم
یا برخورد با ابر الکتریکی ناپدید میشود و طبق رابطهی E=mc2

فوتون به الکترون و پوزیترون تجزیه میشود .با توجه به اینکه
جرم یک الکترون و پوزیترون معادل  10512 MeVانرژی است،
فوتون تابشی باید حداقل  1.02 MeVانرژی داشتهباشد تا این
پدیده رخدهد (در محدودهی تشخیصی نیست).
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 -5تجزیهی نوری ) (Photodisintegrationیا تجزیه توسط فوتون:

در این حالت پرتو  Xمستقیماً با هسته
برخورد میکند و فوتون کامالً جذب هستهی
اتم میشود؛ لذا باعث برانگیختگی هسته
میشود .در این حالت هسته به پروتون،
نوترون و ذرهی آلفا تجزیه میشود .برای
وقوع این واکنش ،فوتون تابشی باید حداقل
هفت تا ده مگاالکترونولت انرژی داشته باشد
(در محدودهی تشخیصی نیست).
با توجه به مطالب گفته شده ،پدیدههای تولید جفت و تجزیهی نوری در رادیولوژی تشخیصی اهمیتی ندارند؛ زیرا حداکثر
انرژی مورد استفاده در این زمینه  150 keVاست.
از مجموع برخوردهای میان فوتونها و بدن
بیمار ،تقریباً  %75آنها برخورد فوتوالکتریک،
 %21کمپتون و  %5همدوس است که البته با
توجه به شرایط رادیوگرافیهای مختلف ،مانند
تفاوت در  ،kVpاین مقادیر قابل تغییراند.
پس در مجموع میتوان گفت سه دسته از
پرتوها در تشکیل تصویر مؤثر هستند:
 -1پرتوهایی که بدون هیچگونه برهمکنشی از بدن بیمار عبور میکنند (همدوس).
 -2پرتوهایی که به طریق فوتوالکتریک جذب میشوند (و باعث ایجاد نواحی سفیدرنگ تصویر میشوند).
 -3پرتوهای پراکنده حاصل از اثر کمپتون که باعث مهآلودگی و کاهش کیفیت تصویر میشوند.
تضعیف (:)Attenuation
به کاهش شدت پرتو در هنگام عبور از
ماده (بر اثر جذب ،پراکندگی و شکستهشدن در
ماده) تضعیف گفته میشود .میزان تضعیف به
کیفیت و کمیت پرتوها بستگی دارد که تغییر در
این مؤلفهها به جنس و ضخامت ماده وابسته
است .تضعیف در بازهی تشخیصی بر اثر
فرایندهای فتوالکتریک ،کمپتون و همدوس
صورت میگیرد .شکل :نمودار تضعیف پرتو X

در سدیم یدید و میزان تأثیر هر یک از پدیدهها
در آن.
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ضرایب تضعیف :معیاری از کمیت پرتو تضعیفشده توسط ضخامت معینی از مادهی جاذب است که خود شامل دو
ضریب خطی و جرمی است.
 -1ضریب کاهش خطی ):(Linear Attenuation-Coefficient

کاهش کسری از پرتو است که در اثر عبور از  1سانتیمتر ماده صورت میگیرد و آن را با  µنشان میدهند .این مهمترین
ضریب در رادیولوژی بوده و مخصوص تشعشعات تکانرژی (مونوکروماتیک) است .مقدار این ضریب به انرژی پرتو و نوع مادهی
جاذب بستگی دارد .به جز در لبهی  ،Kدر حدود انرژی مورد استفاده در رادیولوژی تشخیصی با افزایش انرژی µ ،کاهش مییابد.

شکل :نمودار کاهش ضریب جذب خطی با افزایش انرژی پرتو در بافتهای مختلف بدن (راست) و تضعیف پرتوهای  Xدر
ضخامتهای مختلف آب (چپ).
با توجه به اینکه برهمکنشهای گوناگونی میان پرتو  Xو ماده وجود دارد ،میتوان گفت ضریب جذب خطی کلی برابر
است با جمع ضرایب کاهش تمام پدیدهها:
 :PEفتوالکتریک  :Cohهمدوس

 :PPتولید جفت

 :CSکمپتون

در انرژیهای پایین ،جذب فوتوالکتریک اهمیت زیادی دارد و با افزایش انرژی احتمال آن کاهش و پراکندگی کمپتون
بارزتر میشود .برای مثال در انرژیهای  51-61keVتصاویر خوبی تهیه میشود ،اما دوز جذبی بیمار بسیار زیاد است .در
انرژیهای باال (در حد مگاالکترونولت) نیز پدیدهی تولید جفت را خواهیم داشت.
با بررسی مواد در حالتهای مختلف میتوان به این نتیجه رسید که چگالی یکی از عوامل مؤثر در  µاست .برای نمونه در

مورد آب داریم:

بخار < µیخ < µآبµ

برای رفع این وابستگی ،کمیتی به نام ضریب کاهش (جذب) جرمی تعریف میشود.
 -2ضریب کاهش جرمی (Mass Attenuation-

 :)Coefficientکاهش کسری از شدت پرتو اولیه است که
بهوسیلهی ضخامت  1 gr/cm2از ماده صورت میگیرد.
این ضریب تعیینکنندهی میزان تضعیف پرتوها توسط مواد
مختلف است .شکل :نمودار رابطهی میان ضریب کاهش
جرمی و انرژی پرتو  Xبه تفکیک پدیده .مقدار  µبرای
بافت نرم بین  0.35 cm-1تا  0.16 cm-1است.
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پس با توجه به تعریف داریم:

⁄

)

⁄

(

تضعیف پرتوهای تکانرژی و چندانرژی :اگر تمام فوتونهای تابشی یک پرتو ،انرژی یکسانی داشته باشند ،آن پرتو
تکانرژی نامیده میشود .کیفیت این پرتو در هنگام عبور از ماده تغییر نمیکند؛ اما کاهش شدت آن به دلیل کاهش در تعداد
فوتونهای آن (کمیت) است .با بررسی کاهش شدت این پرتو به این نتیجه میرسیم که تضعیف آن به صورت نمایی است (در
⇒

سانتیمترهای اولیه فوتونهای زیادتری تضعیف میشوند و منحنی خمیده است)؛ یعنی داریم:
 :Iشدت پرتو باقی مانده :I0 ،شدت پرتو اولیه :x ،ضخامت ماده

حال اگر پرتو دارای فوتونهای با مقادیر مختلف انرژی (پلیکروماتیک) باشد ،تضعیف آن بسیار پیچیده است .تضعیف یک
دسته پرتو پلیکروماتیک موجب کاهش در کیفیت و کمیت پرتو میشود و هنگام خروج از بدن نیز توزیعی کامالً غیر یکنواخت
دارد .معموالً انرژی متوسط یک دسته پرتو پلیکروماتیک بین ثلث تا نصف انرژی ماکزیمم آن است .در رابطه با تعداد
فوتونهای آن پس از تضعیف میتوان گفت:
 :Nتعداد فوتونهای باقیمانده :N0 ،تعداد فوتونهای اولیه.
(سؤال تشریحی :تأثیر ضریب تضعیف بر پرتوهای مونوکروماتیک و پلیکروماتیک)
احتمال هر برهمکنش
 -1در انرژیهای پایین :جذب فوتوالکتریک با اهمیت است  .افزایش انرژی  تأثیر فوتوالکتریک کم شده و کمپتون
اهمیت بیشتری پیدا میکند.
 -2در انرژیهای باال ( )1.02 Mevتولید جفت با اهمیت است .در انرژیهای  50 kevتا  60 kevتصویر خوب تولید
میشود ،اما متأسفانه انرژی دوز جذبی بیمار زیاد میشود؛ چون اثر فوتوالکتریک افزایش مییابد.
الیهی نیمجذب ) :(Half value layerبه ضخامتی از ماده که باعث کاهش شدت پرتو به نصف مقدار اولیه
میگردد ،گفته میشود .این مؤلفه معیاری برای اندازهگیری غیر مستقیم کیفیت تشعشع است .با توجه به تعریف داریم:
⇒

⇒

هرچه قدرت نفوذ پرتو بیشتر باشد ،الیهی نیمجذب آن افزایش مییابد .همچنین کاربرد فیلتر باعث افزایش  HVLمیشود
(با حذف پرتوهای کمانرژی و سختتر شدن پرتو).
ضریب یکنواختی ) :(Homogeneity Coefficientمقدار تشعشع کاهشیافته در ضخامتهای اولیه بیشتر است؛
زیرا تشعشع عمومی تکانرژی نیست و با عبور از هر الیه ،سختتر میشود .نسبت  HVLاول به دوم ،ضریب یکنواختی نام دارد
و پراکندگی تشعشع را نشان میدهد.
نمونهی سؤاالت تستی

 5دقیقه

 1سؤال

 -1چه رابطهای بین احتمال پراکندگی کمپتون با انرژی پرتو  (E) Xمیباشد؟
الف) E3

ب) 1/ E3

ج) 1/E

د) 1/ E2

 -2یک فوتون پرتو  Xپس از برخورد با اتم ماده تولید یک پرتو  Xپراکنده با همان طول موج اولیه
میکند این نوع برخورد چه نامیده میشود؟
الف) فتوالکتریک

ب) کمیتون

ج) کالسیک
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د) جذب

 -4اگر احتمال اثر فوتوالکتریک با پرتو  20 keV Xدر بافت نرم  1باشد ،درصورتیکه پرتو  Xبا 60

 keVبهکار برده شود ،این احتمال برای همان بافت چهقدر خواهد شد؟
ب) 0.19

الف) 0.11

د) 0.037

ج) 1.2

 -4فوتونی با طول موج  8/1انگسترم با الکترون اتمی به طریق کمپتون برخورد میکند ،طول موج
فوتون ثانویه چند انگسترم است؟ ( زاویهی برخورد را  98درجه در نظر بگیرید)
الف) 1/176

ج) □ 1/124

ب) 1/111

د) 1/144

Δλ= 0.024( 1- cos 90) = 0.024(1-0) → Δλ = λ´ - λ = 0.024 → λ´ = 0 .1- 0.024 = 0.076

 -5ضریب تضعیف جرمی مستقل از کدام است؟
الف) چگالی مادهی جاذب

ب) عدد جرمی مادهی جاذب

ج) طول موج فوتونهای تابشی

د) انرژی مؤثر فوتونهای تابشی

 -6هر چه ( HVLضخامت نیم جذب) بافتی افزایش یابد:
الف) مقدار نفوذ پرتو بیشتر میشود

ب) مقدار جذب پرتو دربافت بیشتر خواهدبود

ج) تصاویر واضحتر بهدست میآید

د) دوز بیمار افزایش مییابد

 -1بیشتر دوز دریافتی بیمار در رادیوگرافی ناشی از  ..............است.
الف) جذب فوتوالکتریک
 )1ج

 )2ج

 )4د

ب) جذب کامپتون
 )4الف

 )5الف

ج) اشعهی پراکنده
 )6الف

د) اشعهی اختصاصی

 )1الف

اینک به ادامهی معرفی بخشهای مختلف المپ پرتوی  Xمیپردازیم.
صافی (:)filter
صاف کردن :فرایندی است که طی آن به پرتو شکل میدهیم به گونهای که نسبت فوتونهای مفید برای ایجاد تصویر
به فوتونهایی که دوز بیمار را زیاد میکنند و یا از کنتراست تصویر میکاهند افزایش مییابد.
فیلترها باعث افزایش انرژی متوسط پرتوها و کاهش اثر فوتوالکتریک و کاهش کنتراست تصویر میشوند .به این ترتیب
هنگامی که اثر فوتوالکتریک غالب است ،تضعیف توسط صافی شدید میشود و وقتی اثر کمپتون غالب است اثر آن کاهش
مییابد .عیب بزرگ صافیها این است که با وجود افزایش انرژی متوسط پرتوها ،شدت پرتوها را کاهش میدهد .عیب بزرگ
صافی کاهش شدت پرتوها است .برای جبران کاهش شدت پرتوها باید عوامل تابش ( )mAرا زیاد کنیم ولی در هر حال دز
جذبی بیمار کاهش مییابد .فیلتر را جلوی المپ قرار میدهند .سه سطح مختلف فیلتراسیون شامل -1 :فیلتراسیون ذاتی (تیوب
پرتو و محفظهی آن) -2 ،فیلتراسیون اضافی (صفحات فلزی سر راه پرتو) -3 ،بیمار هستند.
فیلتراسیون ذاتی :نتیجهی حذف پرتو در حین عبور از المپ و حفاظ آن مثالً روغن اطراف تیوب و درپوش آن است.2
مواد جاذب در فیلتراسیون ذاتی -1 :محفظهی شیشه ای -2 ،عایق روغنی اطراف المپ -3 ،پنجرهی حفاظ المپ هستند .با
توجه به بافت مورد نظر بایدجنس فیلتر را مشخص کنیم .برای مثال فیلتراسیون ذاتی در ماموگرافی با توجه به آناتومی بافت نرم
برست به شرح زیر است:
 -2این نوع فیلتراسیون تشعشعات کمانرژی را کاهش میدهد.
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 -1محدودهی انرژی فوتونهای مورد نیاز :حدود ( 31-41 kVpمقایسه با ص  ،5توجه به  keVو )kVp
 -2جنس مطلوب فیلتر :مولیبدنیوم (چون به فوتون پرانرژی نیاز نداریم .اگر بافت سختی مثل بافت دندان که به فوتون پر
انرژی نیاز دارد مورد نظرمان بود ،از آلومینیوم استفاده میکردیم)
 -3جنس مطلوب پنجره :بریلیوم به جای شیشه (پایین آمدن فیلتر ذاتی)
فیلتراسیون اضافی :قرار دادن مادهی جاذب در مسیر پرتو است که موجب میشود انرژی مؤثر پرتو  Xافزایش یافته و
در شدت پرتو  Xنیز کاهش ایجاد شود .یک فیلتر ایدهآل باید تمام فوتونهای کمانرژی را جذب کند و تمام فوتونهای پر انرژی
را عبور دهد .ولی چنین مادهای وجود ندارد .با این حال میتوان مادهای با عدد
اتمی مناسب را انتخاب کرد که با استفاده از تمایل طبیعی ،با اثر فوتوالکتریک
در فوتونهای کمانرژی ،بیشتر آنها را جذب کند؛ مانند  Alو  Al .Cu

فیلتر خوب برای فوتونهای کمانرژی و عمومی  Cu .فیلتر خوب برای
فوتونهای پرانرژی
فیلترهای مرکبی وجود دارند که شامل دو یا چند الیه از فلزات مختلف
هستند ،در این فیلترها ماده با عدد اتمی باال به طرف المپ و ماده با عدد اتمی
پایین به سمت بیمار قرار میگیرد .به طور کلی فیلتر در جلوی المپ قرار
میگیرد .در انتخاب فیلتر عالوه بر جنس ،ضخامت آن هم مهم است .شکل:
مراحل فیلتراسیون حین عبور پرتو.
اثر لبهی  :Kبا افزایش انرژی ،جذب پرتوها در فیلتر کاهش مییابد ،اما
وقتی انرژی پرتو به انرژی بستگی الکترون پوستهی داخلی میرسد ،جذب
بهیکباره افزایش پیدا میکند .برای مثال به جدول که درصد انتقال پرتو
مونوکروم (تکانرژی) را از  1 mmسرب نشان میدهد توجه کنید .یک تغییر
ناگهانی در انتقال  44 keVپیدا میشود و به طور ناگهانی جذب فوتوالکتریک
افزایش پیدا میکند؛ بهصورتیکه درصد انتقال به دلیل افزایش احتمال جذب
فوتوالکتریک تقریباً به صفر رسیده است 44 keV .انرژی بستگی الیهی K

انرژی keV
50
60
80
88
88
100
150

 %درصد انتقال
.016
0.4
6.8
12
0.026
0.14
0.96

است .این اثر را اثر لبهی  Kمیگویند.
محدودکننده :وسیلهای که اندازه و شکل میدان پرتو را تنظیم میکند و به خروجی تیوب پرتو  Xدر محفظهی تیوب
متصل میشود .محدودکنندهها بیمار را در مقابل تشعشعات غیر ضروری حفاظت میکنند و به سه گروه -1 :سوراخ – شکاف
دیافراگم -2 ،مخروطیها و استوانه ایها و  -3کولیماتور تقسیم میشوند.
کولیماتور :بهترین نوع محدودکننده که مزایای آن شامل -1 :قابلیت تهیهی انواع نامحدود از میدانها و  -2نشاندادن
میدان پرتو توسط یک دسته نور است .کولیماتورها شامل دو دسته دریچه ( )s1 s2هستند که کنترل ابعاد دسته توسط آنها
صورت میگیرد .در کولیماتورهای الکتریکی ،حرکت شاترها توسط موتور الکتریکی صورت میگیرد .با قراردادن یک المپ نوری
معمولی در کولیماتور میتوان میدان پرتو و تمرکز آن را در محدودهی تحت اکسپوژر تعیین کرد .و سپس اقدام به تابش پرتو  Xو
عکسبرداری نمود .هدف :حفاظت بیمار در مقابل تشعشعات غیر ضروری .محل نصب :وسیلهای که به دهانهی حفاظ المپ
متصل میشود.
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نمونهی سؤاالت تستی

 2.5دقیقه

 4سؤال

 -1کدامیک در سیستم رادیوگرافی برای کاهش میزان فوتونهای کمانرژی بهکار میرود؟
الف) شبکه (گرید)

ج) دیافراگم

ب) فیلتر (صافی)

د) کاست

 -2در پرتونگاری از شبکه (گرید) به چه منظوری استفاده میشود؟
الف) جذب پرتوهای ثانویه و درنتیجه بهترشدن کنتراست فیلم
ب) حذف پرتوهای ثانویه و در نتیجه کمشدن ناواضحی فیلم
ج) جذب پرتوهای ثانویه و در نتیجه کمشدن دوز جذبی بیمار
د) حذف قسمتی از پرتوهای اولیه و در نتیجه بهترشدن کنتراست
 -4کولیماتور چه کار میکند؟
الف) به یکنواختشدن پرتو کمک میکند

ب) پرتوهای ثانویه را حذف میکند

ج) کمیت پرتو را افزایش میدهد

د) میزان پرتوگیری بیمار را کاهش می دهد

 -4در یک رادیوگرافی برای کاهش اثر پرتوهای ثانویه بر روی فیلم ،عالوه بر استفاده از صافی چه
اقدام دیگری میتوان به عمل آورد؟
الف) محدودساختن میدان تابش

ب) باالبردن مقادیر kVp

ج) افزایش زمان اکسپوژر

د) به شرایط اکسپوژر بستگی دارد

 )1ب

 )2الف

 )4د

 )4الف

جذب افتراقی پرتو  Xدر بدن:

نوع محیط

مشخص است که تصاویر حاصل از بافتها و اندامهای
مختلف برروی فیلم یکسان نیستند .این تصاویر میتوانند سیاه،
خاکستری و یا سفید باشند .این تفاوت را میتوان به اختالف در
میزان جذب پرتو  Xدر بافتهای مختلف نسبت داد که به آن

گازها
بافت چربی
بافت عضالنی ،خون و سنگهای اسیدی
استخوان و نمکهای کلسیم
مواد حاجب

تصویر
تقریباً سیاه
خاکستری تیره
خاکستری
خاکستری روشن
روشن

جذب افتراقی ( )Differential Absorptionمیگویند .عوامل مؤثر در میزان جذب افتراقی عبارتاند از:
 -1انرژی :جذب افتراقی با کاهش  kVpافزایش مییابد ،اما بهدلیل افزایش دوز جذبی بیمار در انتخاب آن باید دقت شود.
 -2عدد اتمی :اگر عدد اتمی عناصر موجود در یک بافت در مقایسه با بافتهای مجاور بیشتر باشد ،جذب افتراقی نیز
افزایش مییابد .در توجیه این مسئله میتوان گفت که پدیدهی فتوالکتریک که باعث تشکیل تصویر میشود ،با توان سوم عدد
اتمی رابطه مستقیم دارد.
 -3چگالی :در مادهی متراکمتر تعداد برهمکنش بیشتری میان فوتونها و مادهی هدف صورت میگیرد .برای مثال اگر
چگالی یک بافت دهبرابر چگالی بافت دیگر باشد ،درصورت برابربودن عدد اتمی مؤثر دو بافت ،جذب افتراقی بافت اول ده برابر
بافت دوم خواهد بود.
مادهی حاجب :در رادیولوژی معموالً دو نوع رادیوگرافی انجام میشود:
 -1رادیوگرافی ساده که بدون کاربرد مواد خارجی انجام میشود .این رادیوگرافی در مورد بافتهایی به کار میرود که بافت
خود دارای اختالف ضریب تضعیف یا اختالف ضخامت باشد؛ یعنی کنتراست جسم وجود دارد.
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 -2رادیوگرافی با مادهی کنتراستزا که در آن از مادهی خارجی استفاده میشود .اگر کنتراست جسم وجود نداشته باشد،
ممکن است با وارد کردن یک ماده با چگالی یا عدد اتمی متفاوت ،بتوان نوعی کنتراست مصنوعی میان بافتها ایجاد کرد.
در مجموع مواد کنتراستزا به دو دسته تقسیم میشوند:
 -1مواد کنتراست روشن یا شفاف ) :(Transparentاز موادی مانند هوا ،اکسیژن ،کربن دی اکسید و ...برای ایجاد و یا
پرکردن حفره استفاده میشود؛ لذا تصویر حاصل تیره خواهد بود.
 -2مواد کنتراست تیره یا ماده حاجب ) :(Opaqueاین دسته موادی با عدد اتمی و یا چگالی بسیار باال هستند؛ به عنوان
نمونه احتمال برخورد فوتوالکتریک برای باریم و ید حدود  411برابر بافت نرم است .این مواد پس از بلعیدهشدن یا تزریق ،در
بافتها تجمع (و یا عبور) میکنند و در هنگام تصویربرداری باعث جذب پرتو میشوند .برای مثال سرخرگ کاروتید داخلی با
مادهی حاجب یددار و کولن با باریم پر میشود که باعث میشود این ساختارها به وضوح در تصویر مشخص شوند.
کنتراست تشعشع :همانطور که گفته شد ،جذب افتراقی باعث ایجاد تفاوت در پرتوهای خروجی از بدن بیمار میشود.
به تفاوت میان شدت پرتوهای خروجی بافتهای مختلف کنتراست میگویند .هر چه کنتراست میان اجزای گوناگون تصویر
بیشتر باشد ،تصویر بهدستآمده کیفیت بهتری خواهد داشت .با توجه به تعریف داریم:
⇒

رابطهی فوق زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که توموری با ضخامت  ∆xبر روی بافتی با ضخامت  xقرار داشته باشد (با
فرض اینکه ضریب جذب آنها برابر باشد) .حال اگر تومور و یا هر مادهی دیگری (مانند مواد کنتراستزا) با ضریب جذب  µ2در
بافتی با ضریب جذب  µ1قرار داشته باشد ،آنگاه داریم:
عوامل مؤثر در کنتراست تشعشع :اختالف ضخامت :همانطور که در روابط باال دیده میشود ،ضخامت بیشتر
محل دارای تومور باعث ایجاد کنتراست شده است؛ به عبارت دیگر این اختالف ضخامت است که کنتراست بین دو بافت را
تشدید میکند ،نه ضخامت بافت یا بدن بیمار.
ضریب جذب :اختالف در ضریب جذب خود یکی از عوامل ایجادکنندهی کنتراست است .عالوه بر آن بافتهایی با ضریب
جذب بیشتر جزئیات را بهتر نشان میدهند.
پراکندگی :باعث کاهش کنتراست میشود.
انرژی فوتون :به دلیل اثر فوتوالکتریک ،ضریب جذب خطی با افزایش انرژی فوتونها کاهش مییابد؛ پس با کاهش انرژی
فوتونها میتوان کنتراست را افزایش داد.
از دیگر عوامل مؤثر در کنتراست یا عدم وضوح تصویر میتوان به حرکت بیمار و المپ ،نوع فیلم و صفحهی تشدیدکننده،
فاکتورهای هندسی و ...اشاره کرد.
مقدار تشعشع رادیوگرافی :پرتو  Xاز جنس پرتوهای یونیزه کننده است؛ پس مقدار تشعشع را میتوان با استفاده از
میزان یونیزاسیون آن اندازهگیری کرد .به مقدار بار تولیدشده در واحد جرم هوا اکسپوژر میگویند .یکای اکسپوژر در قدیم رونتگن
( )Rبوده ولی در  SIکولن بر کیلوگرم ( )C/Kgاست.

⁄

در تصویربرداریهای با زمان کوتاه اطالعات ثبتشده روی فیلم به اکسپوژر بستگی دارد .درحالیکه در تصویربرداریهای
پیوسته اطالعات به واسطهی آهنگ اکسپوژر ثبت میشوند؛ یعنی زمان ثبت و باقیماندن اطالعات نیز حائز اهمیت است .برای
مثال در فلوئوروسکوپی معموالً از آهنگ  51 µR/Sاستفاده میشود.
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فصل 3

تشکیل تصویر در رادیوگرافی

ساختمان فیلم
فیلم رادیوگرافی مشابه فیلمهای سیاه و سفید عکاسی است و ساختمان
آن شامل قسمتهای زیر است:
الیهی حساس به نور یا امولسیون :در ساختمان فیلم ،دو الیهی امولسیون در دو طرف پایه به کار رفته که کلیهی تغییراتی
که منجر به تشکیل یک تصویر مرئی میشود فقط در این الیه صورت میگیرد .این الیه از ژالتین و هالوژنور نقره تشکیل شده
است .ضخامت امولسیون بر اساس نوع فیلم متفاوت است ،اما معموال از  1/5میلیمتر ضخیمتر نیست.
ژالتین :این جزء ضمن پخشنگاهداشتن دانههای هالوژنور نقره و جلوگیری از چسبیدن آنها به یکدیگر ،موجب میشود که
محلول پردازش (ظهور و ثبوت) به آسانی و بدون تخریب در قدرت یا عمل آن ،در داخلش نفوذ کند.
هالوژنور نقره :مادهای حساس به نور که ترکیب آن در فیلم رادیولوژی بهطور معمول  41تا  %44برومور نقره و در حدود 1
تا  %11یدور نقره است AgI .ایجاد امولسیونی بسیار حساستر از امولسیون  AgBrخالص میکند .هالوژنور نقره بهصورت
بلورهای کوچک معلق و یکنواخت در ژالتین قرار میگیرد تا تمام سطح فیلم نسبت به پرتو حساسیت یکسانی داشته باشد.
پایهی فیلم ( :)Baseالیهای نسبتاً ضخیم و شفاف که بین دو الیهی امولسیون قرار دارد و از جنس استات سلولز یا
پلیاستر است .در هنگام ساخت پایهی فیلم رادیولوژی به آن رنگ آبی اضافه میکنند که کمک به دید بهتر تصویر میکند.
کار آن ایجاد تکیهگاه برای الیهی امولسیون است و سه خاصیت اصلی دارد:


پس از تشکیل تصویر نباید اثری و یا طرحی قابل دید از پایه در عکس مشاهده شود و ضمناً نباید نور زیاد جذب کند.

 ضخامت و استحکام آن باید به گونهای باشد که موجب تسهیل پردازش و حمل و نقل راحت فیلم بشود.
 باید ثبات ابعادی داشته باشد؛ یعنی شکل و اندازهی پایه نباید در فرایند ظهور و یا دوران بایگانیاش تغییر کند.
دو الیه ژالتین :الیهی بسیار نازکی که به منظور چسبیدن الیهی امولسیون به پایهی فیلم بین این دو الیه وجود دارد.
دو الیه محافظ (روکش حفاظتی) :الیهای شامل ژالتین شفاف که در سطح خارجی فیلم کشیده میشود تا الیههای
امولسیون را از عوامل و صدمات مکانیکی مثل فشار ،خراش و یا اصطکاک حفظ کند.
فیلمهای رادیوگرافی به دو گروه تقسیم میشوند .دستهی اول که بهطور مستقیم توسط پرتو  Xمورد تابش قرار میگیرند؛
مانند فیلم دندانپزشکی و چشم که دارای ماکزیمم حساسیت  %51هستند و دستهی دوم
ترکیب فیلم اسکرین که فیلمهای با حساسیت بسیار پایین به  Xولی با حساسیت باال
(حدود  )%41به نور مرئی هستند.
کاست رادیوگرافی :جعبهای شامل الیههای غیر قابل نفوذ به نور مرئی که صفحات
تقویتکننده و فیلم رادیولوژی بهصورت ساندویچی درون آن قرار گرفته اند .اندازههای رایج آن عبارتاند از،35×35 ،43×35 :
 24×31 ،31×41و .14×24

پرتوهای پراکنده و راههای کاهش آنها:
پرتوهای پراکنده (اسکتر) :پرتوهایی که پس از برخورد به بافت منحرف میشوند و باعث مهآلودگی و کاهش کنتراست فیلم
میگردند .این پرتوها ناشی از پراکندگی همدوس و کمپتون هستند ،راستای آنها کج است و فاقد اطالعات تصویری هستند.
راههای کاهش مقدار پرتوهای پراکنده:
 -1کاهش اندازهی میدان (محدودسازی به وسیلهی محدودکنندهها)/
 -2استفاده از  kVpکم تا حد امکان ضمن نفوذ کافی در بافت (به این صورت فوتون انرژی کافی برای انحراف پس از
برخورد ندارد) (استفاده از پرتوهای با انرژی کم).
 -3استفاده از باند کمپرس برای کاهش ضخامت بافت :بافتها خصوصاً چربی وقتی تحت کشش قرار میگیرند
ضخامتشان کم میشود و درنتیجه پراکندگی کمتر میشود.
 -4افزایش فاصلهی بین عضو و فیلم (البته برای این کار هم محدودیت داریم).
 -5کاربرد شبکه (گرید)
گرید (شبکه) :وسیلهای که بین بیمار و کاست رادیوگرافی قرار میگیرد و اثرات پراکندگی پرتوها را در بافت پیش از
رسیدن به سیستم آشکارساز حذف میکند .این وسیله از مجموعهای از تیغههای سربی موازی هم و با فاصلههای دقیق از
یکدیگر تشکیل شده است .مادهی بین تیغهها (مادهی فضاگیر) از جنس
کربن ،آلومینیوم ،پالستیک (مادهی رادیوپاک و رادیولوسنت) و یا حتی
فضای خالی است که توان جذب اندک دارند .به علت همراستابودن شکاف
گرید با منبع تابش اصلی ،پرتو  Xاصلی شانس بیشتری برای عبور از
تیغهها دارد و پرتوهای پراکندهی مورب حذف میشود .البته تعداد کمی
پرتو پراکنده نیز از گرید عبور میکند و همچنین تعداد کمی پرتو مطلوب و
غیر منحرف به دام میافتد .تیغههای سربی جاذب پرتوهای پراکنده هستند (مانند تنگستن).
 3خصوصیت مهم شبکه -1 :ضخامت تیغهی شبکه ( -2 )Tضخامت مادهی بین تیغهها ( -3 )Dارتفاع تیغهی شبکه (.)h
نسبت شبکه  :)R( grid ratioیکی از مهمترین ویژگیهای شبکه نسبت ارتفاع نوارهای سربی به فاصلهی نوارها است.
هر چه نوارها بلندتر باشند و فاصلهی بین آنها کمتر باشد ،تعداد بیشتری پرتو پراکنده در آن به دام میافتد؛ پس نسبت شبکه
باالتر است و کارایی بیشتر.

=R

ساختار کاست رادیوگرافی بهطور خالصه به شرح زیر است:
سطح داخلی کاست :پوشیده از صفحات تقویتکننده
صفحهی پشتی کاست :فلزی با عدد اتمی باال برای جذب تشعشعات جذبنشده در صفحات تقویتکننده یا فیلم و
جلوگیری از پراکندگی و یا برگشت آنها به فیلم
صفحهی باالیی کاست :پالستیک یا مادهای سبک و شفاف به پرتو  Xکه در معرض تابش پرتو است.
صفحهی تقویتکننده و خصوصیات آن :وسیلهای است که پرتو  Xپرانرژی را به نور مرئی کمانرژی تبدیل میکند .درون
کاست و چسبیده به دو طرف داخلی آن است .فیلم بین دو صفحهی تقویتکننده در کاست قرار میگیرد .به ازای جذب هر
فوتون  Xدر اسکرین صدها فوتون نور مرئی از اسکرین به سمت فیلم گسیل میشود .و سپس نور مرئی تولیدشده با امولسیون
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حساس فیلم رادیوگرافی برخورد نموده و تصویر پنهان را میسازد .به عبارت دیگر صفحات تقویتکننده بهصورت تقویتکنندهی
پرتوهایی که از بدن بیمار خارج میشوند عمل میکنند و برای تقلیل مقدار پرتو  Xو کاهش دوز جذبی بیمار به میزان  25تا 111
درصد کاربرد دارند .این صفحات براساس خاصیت فلوئورسانس کار میکنند و از جنس یک مادهی تابشگر (فسفر) هستند.
مشهورترین آنها عبارتاند از :تنگستات کلسیم (نور آبی تشعشع میکند و برای جذب پرتو  Xدر کریستالهای آن پدیدهی
فوتوالکتریک رخ میدهد .معمولترین آنهاست) ،سولفید روی باریم ،سولفات سرب ،گادلینیوم و النتانوم .برای صفحات با
حساسیت باال ترکیبی از فلزات نادر خاکی استفاده میشود .به ازای جذب هر فوتون  Xدر اسکرین صدها فوتون مرئی از اسکرین
به سمت فیلم گسیل میشود .سپس نور مرئی تولید شده به امولسیون حساس فیلم رادیوگرافی برخورد نموده و تصویر پنهان را
میسازد.
حاشیه (عقابیان) :برای نمایش چگونگی تبدیل پرتو  Xبه پرتوهای نور مرئی در این صفحات و مؤثربودن این تبدیل فاکتور
تقویت تعریف میشود که میتواند نسبتی برای نمایش کاهش دوز بیمار با بهکارگیری این صفحات باشد؛ البته عیب عمدهی این
صفحات این است که وضوح تصویر را کم میکنند (بهعلت عمل محوی اسکرین).
پرتودهی الزم بدون صفحات
پرتودهی الزم با صفحات

= ( IFفاکتور تقویت)

ظهور و ثبوت فیلم:
نگاه کلی -1 :خروج پرتو  Xکمانرژی از بافت  -2جذب و یونیزانسیون در فیلم (تصویر پنهان)  -3تغییر شیمیایی و ظهور
(تصویر سیاهشدن نقره)  -4عبور نور مرئی (تصویر روشن و تاریک).
زمانی که فیلم پرتونگاری مورد تابش قرار میگیرد ،در کریستالهای برومور نقره تغییراتی صورت میگیرد که در این مرحله
تصویر رادیوگرافی قابل رؤیت نیست و باید فرایندهای ظهور و ثبوت بر روی آن انجام شود که به صورت زیر است:
 -1جذب هر فوتون مرئی در فیلم (تصویر پنهان) :در این مرحله تابش پرتو به فیلم باعث یونیزه شدن برمور نقره میشود.
Ag+ + Br- → AgBr

البته الزم به ذکر است که در این مرحله یک فیلم اکسپوزشده و یک فیلم اکسپوزنشده از نظر ظاهری فرقی ندارند.
جذب نور مرئی در فیلم  یونیزه شدن یون   Br-شکار الکترون توسط   Ag+تشکیل اتم  Agسیاهرنگ
 -2مرحلهی ظهور در تاریکخانه .نکته :تبدیل هر یون نقره به اتم نقره همراه با آزاد شدن یون  Br-است که پس از مدتی
به علت افزایش غلظت برم باید محلول را عوض کرد .زمان عامل اساسی در فرایند ظهور است .سرعت تبدیل  Ag+به  Agبسته
به تعداد اتمهای  Agتشکیلشده در مرحلهی تصویر پنهان دارد.
فیلم اکسپوز شده درون محلول قلیایی ظهور احیا میشود  الکترونهای موجود در محلول ظهور وارد الیهی ژالتین فیلم
میشوند  تبدیل  Ag+به   Agدانههای ریز سیاهرنگ نقرهی فلزی
 -3ثبوت :اگر این مرحله پیش از مرحلهی ظهور انجام شود باعث سفیدشدن فیلم میگردد.
قراردادن فیلم در مادهی ثبوت (محلول اسیدی)  حلشدن برمورهای نقرهی متأثرنشده توسط محلول ثابتکننده و حذف
آنها از فیلم  باقیماندن اتمهای  Agروی فیلم
 -4شستوشوی فیلم در تاریک خانه :شستوشوی فیلم و خشککردن آن  نقاط مورد تابش :سیاهرنگ (نقرهی فلزی)؛
مثل بافت چربی (عدد اتمی کم) [دانسیتهی اپتیکی باال]  /نقاطی که پرتو دریافت نکردهاند :روشن؛ مثل استخوان (عدد اتمی
زیاد) [دانستههای اپتیکی پایین]
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ویژگیهای فوتوگرافیک فیلم رادیوگرافی :دقت تشخیصی با فیلم رادیولوژی تا حدودی بستگی به رؤیتپذیربودن
اطالعات تشخیصی مهم روی فیلم دارد .برای انتخاب شرایط صحیح تابش و نوع فیلمی که حداکثر اطالعات محتوای
رادیوگرافی را بدهد الزم است ارتباط بین تابش رسیده به فیلم و چگونگی پاسخ فیلم به ان را درک کنیم.
اصطالح تابش ( )Exposureبه یک فیلم متناسب با حاصلضرب میلیآمپر جریان تیوب رادیولوژی و زمان تابش است؛
برای مثال یک تابش  111میلیآمپر برای  1ثانیه (یا  51میلیآمپر برای  2ثانیه) به صورت  111میلیآمپر ثانیه ( )mAsبیان
میشود .تابش به فیلم رادیولوژی به وسیلهی نور ساطعشده از صفحههای افزاینده فرض میشود و ایجاد سیاهشدگی فیلم یا
دانسیته میکند .کیفیت پرتو  Xبیشتر روی کنتراست تصویر اثر دارد .بهطور کلی میتوان گفت ) (mAsدانسیتهی فیلم را و
) (kVpکنتراست تصویر را تنظیم میکند.
چگالی فیلم یا دانسیتهی اپتیکی فیلم :میزان سیاهی یا تیرگی فیلم را دانسیتهی فیلم میگویند .در یک فیلم
پرتونگاری (پس از تابش و ظهور و ثبوت در مقابل منبع نور یکنواخت) نواحی پرتودیده سیاه و قسمتهای پرتونخورده سفید
است .مهمترین عامل در تعیین دانسیته ،تابش ( )mAsاست .به عبارتی میزان سیاهشدگی مستقیماً تحت تأثیر شدت پرتو رسیده
به فیلم است .از دیگر عوامل مؤثر میتوان به ولتاژ دستگاه ،فاصلهی کانون-فیلم ،ضخامت عضو مورد تصویربرداری ،شرایط
ظهور و ثبوت و نوع فیلم و صفحهی تقویتکننده اشاره کرد .دانسیته به این صورت تعریف میشود:

=  = It ،Dنور

گذشته از فیلم = I0 ،نور تابیده بر فیلم .دانسیتهی فیلم تناسب مستقیم با شدت پرتودهی ( kVp ،)mAsو مدت زمان ظهور
دارد و تناسب وارونه با ضخامت عضو و توان دوم فاصلهی کانونی تا فیلم (Density = (kvp) n . mAs / f 2 .)f

دیگر کمیتهای مرتبط با چگالی فیلم :اندازهی حاجببودن فیلم :توانایی متوقفکردن نور است که از رابطهی
به دست میآید .نسبت گذر :نسبت نوری را که از فیلم میگذرد نشان میدهد و رابطهی ان به صورت

است .در

رادیولوژی تشخیصی دانسیتههای مفید در حدود ( 3.0عبور  %03نور) تا ( 2عبور  %1نور) است.
منحنی مشخصات فیلم :برای
نشاندادن رابطهی بین تابش و دانسیتهی
منحنی رسم میشود که به آن منحنی
مشخصات یا منحنی  Hو  Dمیگویند .این
منحنی با دادن تابشهای مختلف به فیلم
و ظاهر کردن فیلم و رسم دانسیتهی آن با
دانستن تابشی که به آن داده شده است
نتیجه میشود .شکل منحنی مشخصات به
ما میگوید که چهقدر تغییر در دانسیتهی فیلم با تغییر در تابش به فیلم پیدا میشود .شیب منحنی را ممکن است با رقم اندازه
گرفت که یک نوع از چنین اندازهگیری را گامای فیلم میگویند .گامای فیلم به صورت بیشینهی شیب منحنی مشخصات
 .شیب بیشتر منحنی = حساسیت بیشتر فیلم.

تعریف میشود که از رابطهی زیر حاصل میشود .گاما =

در این فرمول  D2و  D1دانسیتههای پرشیبترین قسمتهای منحنی است که از لگاریتم تابش نسبی  E2و  E1به وجود
آمدهاند .گاما کنتراست فیلم را تعیین میکند و هر چه عدد آن بزرگتر باشد کنتراست تصویر بهتر است .فیلمی که اندازهی آن
برابر  1باشد ) (γ = 45نگاره ای با کنتراست دلخواه است.
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کنتراست رادیوگرافیک (تصویر) :کنتراست ،اختالف دانسیتهی اپتیکی بین نواحی مختلف تصویر رادیوگرافی است و
از رابطهی زیر محاسبه میشودContrast = D2-D1 .

در اینجا  D1و  D2دانسیتههای نوری مربوط به دو نقطه از فیلم رادیوگرافی میباشند .اگر بجای  D1و  D2مقدار بگذاریم:
)Contrast = log (I0/I2) – log (I0/I1
)Contrast = - (log I2 - log I1
کنتراست رادیوگرافی پزشک را به تفسیر و تشخیص میرساند .مهمترین عامل در ایجاد کنتراست تصویر  kVpاست که با

آن رابطهی مستقیم دارد .دیگر عوامل مؤثر :به اختالف ضخامت بافت  ،d2-d1اختالف ضریب تضعیف بافتها ،µ2-µ1
دانسیتهی کلی فیلم ،شرایط ظهور و ثبوت فیلم و نوع فیلم و ضخامت تشدیدکننده.
حساسیت فیلم :کمترین میزان تشعشع پرتو  Xاست که میتوآند دانسیتهی مشخصی را ایجاد کند .فیلمهای با
حساسیت باال ذرات برمید نقرهی
درشتتری در امولسیون خود دارند و با
پرتوی  Xکمتر سیاهی روی آنها ایجاد
میشود .هرچند این مسئله امکان
تصویربرداری از بیمار را با دوز کمتر پرتو
میسر میکند ولی محدودیت قدرت تفکیک
( )Resolutionو کاهش دقت در نمایش
شکل صفحهی  145کتاب عقابیان.

جزئیات از معایب ان است.

روشهای رادیولوژی بدون فیلم :در این روش به جای فیلم و اسکرین از سیستم دیجیتال و مانیتور استفاده میشود
و اطالعات تصاویر پرتوی  Xبه صورت عدد نمایش داده میشود .در روش دیجیتال اطالعات به جای ثبت در ذرات هالوئیدی
نقره به تعدادی سلول تصویری مجزا به نام  Pixelتقسیم میشوند و تصویر به صورت یک ماتریس دو بعدی از پیکسلها است.
هر پیکسل به صورت یک عدد ( gray scaleو  )brightnessکه نشانگر میانگین فوتونهای واردشده به آن است در نظر
گرفته میشود .میانگین فوتونهای واردشده به هر  ،Pixelبه نوعی اطالعاتی از ضرایب جذب بافتهای مسیر را آشکار میکند.
در دستگاه دیجیتال سیستم آشکارسازی جهت ثبت اطالعات فوتونهای  x-rayالزم است که بهعالوه بتواند اطالعات فضایی
مربوط به توزیع تشعشع را هم فراهم کند .در دستگاه دیجیتال ،ذخیرهی اطالعات و تشکیل تصویر قابل رؤیت به مراتب آسانتر
از رادیوگرافی معمولی انجام میشود .ضمن اینکه امکان پردازش ،انتقال اطالعات ،بازیابی سریع و ثبت و فشردهسازی تصاویر
نیز وجود دارد.
مباحث ویژه
فلوروسکوپی :رادیولوژی ثبت لحظهای است درحالیکه از فلوروسکوپی برای مشاهدهی عملکرد استفاده میشود.
از فلوروسکوپی بهمنظور مشاهدهی حرکت در بدن (جراحیهای معده ،دوازدهه و رودهی بزرگ و مشاهدهی حرکت مادهی
حاجب در مسیر گوارشی یا آنژیوگرافی و کاتترازیسیون قلبی و )....پس از بلعیدن مواد کنتراستزایی مانند باریم یا با استفاده از
هوا استفاده میشود .این حرکات بر روی صفحهی فلوروسنت مانیتور به جای فیلم تشکیل میشود.
در فلوروسکوپی ،المپ پرتو  Xبا جریان پایین (بین  )1/5-5 mAکار میکند درحالیکه در رادیوگرافی معمولی از جریان
بین  111 -1111 mAاستفاده میشود .در فلوروسکوپهای قدیمی ،صفحهی فلورسانس مستقیماً در مسیر پرتو  Xقرار میگرفت
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و رادیولوژیست مستقیماً به صفحه نگاه میکرد که بدین منظور باید مدتی برای تطابق چشم خود با تاریکی در اتاق تاریک
سپری میکرد .چون روشنایی تصویر جهت مشاهدهی آن در روز کافی نبود .اما امروزه از المپ تقویتکنندهی تصویر جهت
افزایش روشنایی تصویر استفاده میشود.
فلوروسکوپ از میز رادیوگرافی ،تیوب زیرین و صفحهی تشدیدکننده تشکیل شده است.
تختهای فلورسکوپی :بیمار بین دو تیوب زیرین و صفحهی تشدیدکننده قرار میگیرد.
استفاده از تیوب تقویتکننده مزایایی دارد؛ باعث کاهش دوز جذبی بیمار میگردد ،تصویر  1111برابر تقویت شده و کیفیت
تصویر زیاد میشود ،همچنین امکان ضبط ،بررسی و دستکاری تصویر نیز وجود دارد.
تیوب تقویتکنندهی تصویر دارای  4قسمت اساسی است:
 -1صفحهی فسفر ورودی ( :)input phosphorاین صفحه پرتو  Xعبوری از
بدن بیمار را به نور تبدیل میکند .الیهی فوتوکاتد بهطور مستقیم به فسفر
ورودی متصل است و نور حاصله را به جریان الکتریکی تبدیل میکند .در این
پدیده چند فوتون برای نشر یک الکترون الزم است.
 -2عدسیهای کانونیکنندهی الکترواستاتیکی ( :)Etectrostatic Lensاین
عدسیها الکترونها را متمرکز میکنند.
 -3آند شتابدهنده ( :)Anodeالکترونها را به روی فسفر خروجی انتقال میدهد.
 -4صفحهی فسفر خروجی ( :)output phosphorجریان الکترونها را به فوتون
نوری تبدیل میکند .جنس آن از فلورسانس است و ایجاد تصویر شدیداً نورانی میکند.
نکته :الکترونها از فوتوکاتد به سمت آند به دلیل اختالف
پتانسیل زیاد ،شتاب میگیرند و جریان الکترونی حدود  51برابر
تقویت میگردد .از طرف دیگر نسبت ابعاد صفحهی ورودی به
خروجی  11به  1است .بنابراین شدت پرتوها  111برابر تقویت
میگردد .بنابراین در کل تشعشع حدود  5111برابر تقویت میگردد.
شکل :مکانیسم کار تیوب تقویتکنندهی تصویر.
یک المپ دوربین تلویزیون ،سیگنالهای نوری را به سیگنال
الکتریکی تبدیل کرده و سیگنال ویدیویی به یک تلویزیون مدار
بسته هدایت شده و تصویر در تلویزیون قابل رؤیت میگردد .بدین وسیله امکان نمایش حدود  25تصویر در ثانیه فراهم میگردد.
بدین ترتیب حرکت اجزای بافت نشان داده میشود .تصاویر را میتوان ضبط کرد و در فرصت مناسب بررسی کرد.
از جذب یک فوتون  Xبا صفحهی ورودی ،صدها فوتون نوری ایجاد میگردد ،اما فقط بخش کوچکی از آنها توسط چشم
دریافت میگردد .از طرف دیگر برای تولید یک حس بینایی مقدار قابل توجهی فوتون نوری نیاز است ،بنابراین برای ایجاد یک
حس بینایی دهها فوتون  Xنیاز است.
دیجیتایزر (فلوروسکوپی دیجیتال) :امروزه ،قبل از اینکه ،تصویر بر روی مانیتور نشاندادهشود ،توسط اسکنر یا برد
دیجیتایزر به صورت دیجیتالی در آمده و بر روی کامپیوتر ذخیره میگردد .بدین ترتیب امکان بازیابی و نمایش تصویر در هر
زمان و انجام پردازشهای الزم بر روی تصاویر فراهم میشود .اساس کار دستگاههای آنژیوگرافی دیجیتال ( )DSAهمین است.
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آنژیوگرافی :کلمهی «آنژیو» به معنی رگ و «گرافی» به معنای ثبتکردن است.
آنژیوگرافی به فرایندی گفته میشود که با تزریق مادهی حاجب از طریق کاتتر به
جریان خون ،رگها به صورت رادیوگرافی مشاهده میشوند.
روش انجام آنژیوگرافی :در آنژیوگرافی عروق کرونر کتتر (لولهی باریک و توخالی)
از یکی از شریانهای اصلی بازویی یا رانی وارد عروق میشود و به آرامی به سمت قلب
هدایت میگردد .هنگامیکه کتتر در محل خود قرار گرفت ،یک مادهی حاجب تزریق گشته و
سپس چندین عکس رادیولوژی پشت سر هم گرفته میشود تا چگونگی انتشار رنگ در طول
رگ مشخص شود .نحوهی توزیع رنگ ،وجود انسداد و وسعت آن را مشخص میکند.
از آنجا که مرگومیر ناشی از بیماریهای قلبی-عروقی رو به افزایش است ،تجهیزاتی که بتوانند وضعیت قلبی را به
صورت تصویر گویا بر روی فیلم یا مانیتور به پزشک گزارش دهند ،نقش مهمی در تشخیص و درمان دارند.
از آنژیوگرافی بهمنظور مشاهده و تشخیص انسداد و گرفتگی رگها و تومورهای عروقی در قلب و مغز ،بیماریهای
لوزالمعده ،اتساع موضعی آئورت در ناحیهی شکمی و گرفتگی سیاهرگی استفاده میشود .همزمان با آنژیوگرافی اقدامات درمانی
مانند بالون آنژیوبالستی و استفاده از استنت ،نیز ممکن است انجام شود .اگر بیمار دارای نوارقلب غیر طبیعی ،تست ورزش یا
اسکنِ غیر طبیعی و انفارکتوس بود نیاز به عمل قلب باز دارد.
اصول عملکرد دستگاه آنژیوگرافی :پس از تزریق مادهی حاجب ،پرتوهای  Xاز قسمتهای باالیی دستگاه سی آرم
به سمت ناحیهی هدف تابانده میشوند و رسپتور (گیرنده)هایی در قسمتهای پایین دستگاه سی آرم وجود دارد که این پرتوها را
جذب میکند .پس از این فرایند ،تصویری واضح و دقیق از رگ و قسمتهای مختلف آن بر روی عکس یا فیلم ظاهر میشود.
از آنجاییکه بافت عروق جزء بافت نرم است ،پرتو از این بافتها عبور کرده و نمیتوان بر روی فیلم تصویری داشت.
بههمینعلت جهت مشخصکردن ساختمان و وضعیت عروق از موادی با عدد اتمی باال (مادهی حاجب) استفاده میشود .در
لحظهی عکسبرداری این مواد را به داخل عروق هدایت کرده و همزمان تصویربرداری انجام میشود.
اجزای دستگاه آنژیوگرافی :تیوب پرتو  ،Xتقویتکنندهی تصویر ،گرید ،کولیماتور ،دوربین و لنزهای مربوط ،انژکتور
اتوماتیک مواد حاجب ،تخت آنژیوگراف ،سی آرم ()c-Arm stand
دو نوع سیستم آنژیوگرافی وجود دارد -1 :سیستم آنژیوگرافی قلبی (برای بررسی عروق کرونر و کاردیو) -2 ،سیستم
انژیوگرافی عمومی (سر ،شکم و .)...تفاوت :در آنژیوگرافی قلب از تیوب پرتو  Xگریددار استفاده میشود.
کامپیوتر توموگرافی ( CTو  :)CATسیتیاسکن ،تصویربرداری از اعضای داخل بدن در مقاطع یا برشهای عرضی
است .سیستمی که تصاویری مربوط به مقاطع نازک از بدن را تهیه کرده و با هدف تشخیص در اختیار پزشک قرار میدهد.
اطالعات در طول هر اسکن از زوایای مختلف به دست میآید و حاصل هر اسکن ،یک دسته تصاویر از مقاطع بدن بیمار است.
اجزا و طرز کار سیتیاسکن:
 -1بیمار به داخل یک تونل دایرهای حرکت داده میشود.
 -2چشمهی پرتو  Xاطراف تونل میچرخد .این گردش حدود  1ثانیه طول میکشد
و پرتو  Xدر زوایای مختلف بر یک برش مقطعی از بدن تابیده میشود .در  CTنسل  3و
 ،4چشمهی پرتو  ،Xپرتو باریکی به شکل فن با ضخامت  1-11 mmایجاد میکند.
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 -3پرتوهای عبوری از بدن بیمار توسط آشکارساز ثبت میشوند .از هر زاویه یک تصویر ایجاد شده که پروجکشن نام دارد.
 -4آشکارساز پرتوها را به جریان الکتریکی تبدیل میکند.
 -5اطالعات یک نما جهت بازسازی تصویر مقطع عرضی به کامپیوتر فرستاده میشود.
 -6اطالعات پردازش شده و تصویر شکل میگیرد.
برای تصویربرداری از برشهای مجاور ،تخت بیمار بیشتر به داخل تونل منتقل شده و این مراحل تکرار میشود.
نکتهی  :1در آزمایشها ،فازهای مختلفی وجود دارد که در هر کدام المپ پرتو  11 ،Xتا  51بار حول بیمار میگردد.
نسل چهارم سیتی :در نسل چهارم سیتی تعداد آشکارسازها افزایش یافته و
به  4111هزار عدد میرسد .این آشکارسازها یک حلقهی کامل را اطراف بیمار تشکیل
میدهند که کامالً بیمار را احاطه کرده است .در این نسل ،آشکارسازها (دتکتور)

سیتی نسل سوم

نکتهی  :2برای مشاهدهی عروق از مواد کنتراستزا استفاده میشود.

ثابتاند و فقط چشمهی پرتو  Xبه دور بیمار میچرخد (حرکت چرخشی ثابت).
درحالیکه در سیتی نسل سوم دتکتور و چشمهی پرتو  ،Xحرکتی خالف جهت
آشکارسازها میگردد و دسته پرتو  Xمانند سیتی نسل سوم ،بادبزنی شکل است ( fan

( )beamشکل) .زمان تصویربرداری در نسل چهارم زیر یک ثانیه است و صفحات برش
قابل تغییر است و توانایی دستکاری تصویر نیز وجود دارد .یکی از مشکالت اصلی سیتی

سیتی نسل چهارم

یکدیگر دارند (حرکت چرخشی-چرخشی) .در نسل چهارم ،تیوب پرتو  Xدر دایرهای داخل

نسل سوم آرتیفکت حلقوی ( )ring artifactاست که این مشکل در نسل چهارم
برطرف شده است (حذف  ring artifactبا افزایش دوز دریافتی).
المپ پرتو  Xبه طور پیوسته میچرخد و مسیر حرکت تیوب نسبت به تخت
مانند حلقههای پیچ است .همزمان با شروع تابش پرتو ،تخت بهطور یکنواخت
بیمار را از میان سطح پرتو  Xچرخنده عبور میدهد .اطالعات بهطور پیوسته

سیتی مارپیچی

سیتی مارپیچی ( )spiral CTیا فنری (:)helical CT

جمعآوری شده و تصویر بازسازی میگردد .در این روش از نظر زاویهی چرخش
تیوب و آشکارساز محدودیتی وجود ندارد.
عالوه بر سیتی فنری ،بسیاری از سیستمهای سیتی از چندین برش بهطور همزمان تصویربرداری میکنند که باعث
میشود از حجمهای بزرگتر آناتومیک در زمان کمتر بتوان تصویربرداری کرد .پیشرفت دیگر فناوری سیتی EBCT ،یا سیتی
با استفاده از پرتوهای الکترون است که به هیچ بخش متحرکی برای ایجاد تصاویر نیاز ندارد .درنتیجه در زمان کمتری ایجاد
تصویر میکند و برای آنژیوگرافی یا فلوروسکوپی مناسب است.
کاربرد سیتی :تشخیص بیماریهای مغز و اعصاب ،نشاندادن موارد اورژانسی بیماریهای مغزی (سیتی قادر به تمایز
خون تازه و کهنه است) ،تشخیص بیماریهای مادرزادی (؛ بزرگی یا کوچکی جمجمه) ،تشخیص تومورهای داخل جمجمهای و
خارج مغزی ،تشخیص خونریزی در قسمتهای مختلف مغز و سکتهی مغزی ،تشخیص بیماریهای اعضای داخل شکم (؛
کبد) ،لوز المعده ،غدد فوق کلیه و بررسی بیماریهای ریه.

20

بازسازی تصویر :ضریب تضعیف خطی ( )µبرای تعیین مقدار تخفیف به کار میرود .در فرمول  µ ،N= N0 e-µxتنها
مجهول در رابطه است .اگر دو قطعه بافت با ضریب تضعیف خطی مختلف در مسیر پرتو باشند ،مسئله پیچیدهتر خواهد شد؛ زیرا
برای رابطهی دو مجهول ،حداقل یک معادلهی دیگر نیاز است .عوامل تعیینکنندهی میزان تضعیف پرتو عبارتاند از -1 :ترکیب
ساختمانی بافت -2 ،ضخامت واکسل (برش) و  -3کیفیت دسته پرتو.
برای به دست آوردن µاز روابط زیر استفاده میشود:
 -1برای یک واکسل = x ،N= NO e-µx :ضخامت مادهی جاذب
 -2برای دو واکسل:

µ (x
2

N =NO e-(µ1+

از آنجا که این معادله  2مجهول دارد ،برای حل آن باید  2معادله داشته باشیم؛
پس باید از جهات مختلف پرتودهی کرد .به تصویر توجه کنید.
معادالت عبارتاند از N3=NOe–(µ1 +µ3) x ،N2=NOe–(µ3 +µ4) x ،N1=NOe–(µ1 +µ2) x :و .N4=NOe–(µ2 +µ4) x
در سیتی نیز از همین روش استفاده میشود ،اما تعداد مجهوالت آن بیشتر است.
در سیتی نوع اول ،ماتریکس  41×41داریم .N=NOe –(µ1 +µ2+…….+µ80) x :این معادله  41مجهول دارد و چون باید پرتو
عبوری را از دو جهت مختلف اندازهگیری کرد ،در نتیجه تعداد معادالت به  6411میرسد.
اجزای اصلی سیتیاسکن:
 -1گنتری ( :)gantryاز تیوب پرتو  ،Xآشکارساز ،واحدهایی برای چرخش

گنتری
تخت

تیوب و آشکارساز و تونلی برای وارد شدن بیمار تشکیل شده است.
 -2تخت ()table

کنسول

 -3کامپیوتر :نقش کامپیوتر ،ارتباط با واحدهای مختلف و نظارت و کنترل
عملکرد آنها در تمام مدت اسکن تا انتقال و نمایش تصاویر و همچنین
پردازش دادهها است.
واحد بازسازی و پردازش تصاویر ،واحد نمایش تصاویر ،واحد کنترل حرکت
گنتری و تخت نیز در ارتباط با پردازش اصلی هستند.
 -4میز کاربر ( :)operator consolرابط دستگاه سیتی اسکن با کاربر .با استفاده از کنسول ،پارامترهای اسکن ،ضخامت
برشها ،تعداد برشها و شیوهی نمایش تصاویر تعیین میشود .کار دیگر کنسول ذخیرهسازی و بازیافت تصاویر است.
عدد سیتی :عدد سیتی میزان روشنایی یا تاریکی (سطح خاکستری) عناصر تصویر را نشان میدهد و معادل دانسیتهی
اپتیکی در فیلم است .محصول بازسازی تصویر ،یک ماتریس دو بعدی از اعداد اعشاری بین  1تا  1است .که این اعداد µ

(ضریب تضعیف خطی) بافتهای موجود در واکسلها (برشها) میباشند .این اعداد  1111-3111برابر بزرگ شده و نسبت به
ضریب تضعیف آب تعدیل میگردد.

(× CT number = 1000

(عدد سی تی آب صفر است) (سؤال تستی :عدد سیتی آب؟ پاسخ :صفر)
کیفیت تصویر در سیتی :کیفیت تصویر توسط قدرت تفکیک فضایی (قدرت تفکیک اجزای ریز از هم) ،قدرت
تفکیک کنتراست و نویز مشخص میشود .قدرت تفکیک فضایی به ابعاد پیکسل بستگی دارد .هر چه ابعاد پیکسل کوچکتر
باشد ،قدرت تفکیک فضایی بیشتر میشود؛ پس قدرت تفکیک فضایی در سیتی که اندازهی پیکسل آن حدود  1/5mmاست
از فیلم با اسکرین بدتر است (قدرت تفکیک فیلم ماموگرافی  1/15mmاست) .ضخامت برش ،از محدودشدن تشعشع با
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کولیماتور و اندازهی آشکارساز تعیین میشود .برشهای نازکتر قدرت تفکیک فضایی بهتری ایجاد میکنند ،اما به دلیل کاهش
تعداد فوتونها در هر سلول تصویر ،نویز افزایش یافته و قدرت تفکیک دانسیته و نسبت سیگنال به نویز کم میشود (نویز ،نوسان
اعداد سیتی در باال و پایین مقدار متوسط است .اگر تمام مقادیر پیکسلها یکی باشد ،نویز صفر خواهد بود).
قدرت تفکیک کنتراست توانایی تمایز یک بافت نرم از بافت نرم دیگر است .در سیتی ،کنتراست قابل تشخیص حدود
 1/5%است ،اما در فیلم برای رؤیت تغییرات حداقل  5%کنتراست نیاز است.
در کل ،قدرت تفکیک فضایی به عوامل زیر بستگی دارد که رعایت آنها برای تشخیص ضایعات کمدانسیته الزم است:
 -1اندازهی آشکارسازها و فاصلهی بین آنها -2 ،اندازهی ماتریس تصویر -3 ،ضخامت برش -4 ،خصوصیات هندسی سیستم:
فاصلهی المپ پرتو با بیمار و یا آشکار ساز و -5 ،...بازسازی تصویر و  -6سرعت اسکن کردن.
نمونهی سؤاالت تستی

 5دقیقه

 0سؤال

 -1در رادیوگرافی چرا از صفحهی تشدیدکننده استفاده میشود؟
الف) بهبود کنتراست تصویر

ج) کاهش دوز بیمار

ب) بهبود وضوح تصویر

د) کاهش دانسیتهی فیلم

 -2برای کنترل دانسیتهی یک تصویر معموالً از کدام عامل استفاده میشود؟
الف) شبکه (گرید)

ج) mAs

ب) صافی (فیلتر)

د) kV

 -4دانسیتهی یک تصویر رادیوگرافی عبارت است از:
الف) اختالف سیاهی و سفیدی در روی تصویر رادیوگرافی

ب) درجهی وضوح تصویر رادیوگرافی

ج) مقدار بههمریختگی تصویر در روی فیلم رادیوگرافی

د) میزان سیاهی تصویر رادیوگرافی

 -4در صفحات تشدیدکننده از چه پدیدهای برای تبدیل پرتو  Xبه نور استفاده میشود؟
الف) تشدید نوری

ج) فسفرسانس

ب) ترمویونیک

د) فلورسانس

 -5علت انتخاب ید و باریم به عنوان مواد حاجب یا  Contrast Mediaدر رادیولوژی چیست؟
الف) توانایی این مواد در جذب پرتوهای پراکنده

ب) توانایی این مواد در افزایش انرژی متوسط پرتوهای X

ج) عدد اتمی باالی این مواد و امکان جذب افتراقی

د) موارد الف و ج

 -6محلولهای ظهور جزء کدام دسته هستند؟
ب) قلیایی

الف) خنثی

د) هیچکدام

ج) اسیدی

 -1در المپ تشدیدکننده تصویر فلوروسکوپی ،تشکیل تصویر بهترتیب چگونه صورت میگیرد؟
الف) فوتونهای نوری ،پرتو  ،Xالکترونها ،فوتونهای نوری
ب) پرتو  ،Xفوتونهای نوری ،فوتونهای نوری ،الکترونها
ج) پرتو  ،Xفوتونهای نوری ،الکترونها ،فوتونهای نوری
د) الکترونها ،فوتونهای نوری ،پرتو  ،Xفوتونهای نوری
 -0کدام عامل بر کنتراست جسم تأثیر بیشتری دارد؟
الف) زمان اکسپوژر
 )1ج

 )2ج

ب) نوع فیلم
 )4د

 )4د

 )5ج

ج) ولتاژ دو سر المپ د) مقدار اکسپوژر
 )6ب
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 )1ج

 )0ج

فصل 4

جریانهای پرفرکانس و کاربرد درمانی آنها

جریان پرفرکانس :جریان الکتریکی با بسامد بسیار باال که باعث تحریک اعصاب حسی یا حرکتی نمیشود .فرکانس
این جریانها بیشتر از  5×115 Hzمیباشد .باید توجه داشت که آستانهی زمانی الزم برای انگیزش سلولهای حسی و حرکتی
در دامنههای باال 1/11 ms ،است .جریان پرفرکانس ،یک جریان نوسانی است .برای درک نوسان به مطالب زیر دقت کنید:
منظور از نوسان حرکت رفت و برگشت است؛ مانند حرکت آونگ .در شروع حرکت ،آونگ بیشترین انرژی پتانسیل را دارد،
اما انرژی جنبشی صفر است .در حین حرکت به سمت حالت قائم ،سرعت آونگ زیاد میشود؛ در حالت قائم بیشترین سرعت،
بیشترین انرژی جنبشی و بیشترین اندازهحرکت (جرم × سرعت) را دارد .در حرکت از حالت قائم به انتهای مسیر ،سرعت آونگ
کم میشود و انرژی پتانسیل افزایش مییابد تا در انتهای مسیر دوباره بیشترین انرژی پتانسیل را داشتهباشد .این بیشینهی
پتانسیل باعث حرکت آونگ در جهت عکس میشود .آونگ حرکت رفت و برگشتی انجاممیدهد ،پس حرکت نوسانی دارد.
اما یک جریان نوسانی الکتریکی چگونه ایجاد میشود؟ مداری داریم که از خازن ،سیمپیچ و یک منبع تغذیه
(برای شارژ اولیهی خازن) تشکیل شده .وقتی خازن توسط باتری شارژ میشود ،بار الکتریکی روی صفحات خازن ایجاد میشود
و این بار الکتریکی نمایندهی انرژی پتانسیل میباشد .سپس خازن در مدار خالی میشود .جریان الکتریکی به وجود آمده که
نمایندهی انرژی جنبشی است ،نیروی الکتروموتوری خودالقا را در سیمپیچ ایجاد میکند (قانون لنز) (یادآوری.)E=-L(dI/dt) :

این نیرو ،پس از خالیشدن خازن ،باعث پرشدن دوبارهی آن با قطبهای وارونه نسبت به حالت اول میشود .این رفت و
برگشتهای جریان الکتریکی ادامه مییابد که معرف یک جریان نوسانی الکتریکی استV = Vmsin 2𝜋ft .

میراشدننوسانها :جسمی که نوسان دارد ،بخشی از انرژی خود را در برخورد با مولکولهای محیط پیرامونش از دست
میدهد .بهگونهای که پس از هر بار نوسان مقدار انرژی جسم کمتر میشود .به این پدیده میراشدن نوسانها گوییم .هرچه
مقاومت محیط اطراف در برابر حرکت جسم بیشتر باشد ،میرا شدن نوسانها سریعتر اتفاق میفتد .زمانیکه خازن درحال دشارژ
شدن است ،اگر مقاومت مدار در برابر جریان الکتریکی زیاد باشد ،میراشدن سریع رخ میدهد.
تشدید چیست؟ آونگی را در نظر بگیرید که در حال نوسان است .چنانچه آونگ دیگری با بسامدی برابر در کنار آن به
نوسان درآید ،آشفتگیهایی که توسط یکی از این آونگها در هوای اطراف ایجاد شده ،توسط دیگری گسترش مییابد و هر دو
آونگ تا زمانیکه نوسانها کامالً میرا نشدهاند به نوسان ادامه میدهند .چنین وضعیتی را تشدید گوییم .بههمین ترتیب اگر دو
مدار هر کدام شامل خازن و سیمپیچ با بسامد برابر در کنار هم داشتهباشیم () )1/(2√L2C2) = 1/(2√L1C1آنگاه
میگوییم دو مدار در وضعیت تشدید قرار دارند؛ یعنی چنانچه بخواهیم با یکی از این مدارها در مدار دیگر جریان ایجاد کنیم ،باید
دو مدار هم بسامد باشند( .حاصلضرب ظرفیت خازن در ضریب خودالقایی سیم پیچ ،در دو مدار برابر باشد)L1C1=L2C2 :
برای برقرارکردن وضعیت تشدید معموالً ظرفیت خازن را به کمک پیچ مخصوص آن تغییر میدهیم (خازن متغیر).
تولید گرما :طبق قانون ژول ( ،)Q=RI2tجریان ،گرما ایجاد میکند و جریان پربسامد نیز از این قاعده مستثنی نیست.
هرچه مقاومت اهمی کل مدار (که بدن انسان نیز میتواند جزئی از آن باشد) بیشتر باشد ،گرمای تولیدی بیشتر خواهد بود.

کاربردهای درمانی امواج پرفرکانس -1 :دیاترمی ) :(diathermyبهوسیلهی امواج پرفرکانس حرارت تولید
میشود .چون این امواج پربسامد انقباض و آزار حسی و نیز خطر شوک الکتریکی ندارند ،میتوان قدرت و شدت زیادتری نسبت
به جریانهای کمفرکانس اعمال کرد = Dia .عمقی و  = thermyگرما .چون این موج از بدن گذشته و در آن تولید حرارت
میکند ،موج دیاترمی نامیده شده است 2 .نوع دیاترمی -1 :موج کوتاه دیاترمی ( -2 )SWDمایکروویو دیاترمی )(MWD

تولید موج کوتاه دیاترمی :از مدار  RCLشامل یک منبع تغذیه ،یک خازن و یک سیمپیچ استفاده میشود .به کمک
منبع تغذیه خازن را شارژ میکنیم؛ پس در ابتدا شارژ خازن و درنتیجه میدان الکتریکی آن حداکثر است .به مرور شارژ خازن
کاهش یافته و جریان الکتریکی و درنتیجه میدان الکتریکی سیمپیچ زیاد میشود .دوباره خازن این بار توسط سیمپیچ شارژ
میگردد و این جریان رفت و برگشتی از خازن به سیمپیچ و بالعکس اساس تولید امواج پرفرکانس میباشد .برای دستیابی به
حداکثر انرژی در خروجی یعنی همان امواج دیاترمی باید مدار بیمار و مدار اصلی در وضعیت تشدید باشند)L1C1=L2C2( .
برای تولید امواج دیاترمی موج کوتاه دو روش زیر مطرح میشود :الف) روش خازنی و ب) روش القایی (کابلی)
روش خازنی :الکترودها  2صفحهی خازناند و توسط
عایقی (مانند هوا) با بدن فاصله دارند .بدن بیمار و این عایق در
واقع دیالکتریک خازن هستند .پس از ترابری جریان ،میدان
الکتریکی متغیری بین دو الکترود ایجاد میشود که این میدان بر
بدن تأثیر گذاشته و چنانکه میدانیم در حضور میدان الکتریکی،
الکترونهای مواد رسانا (از جمله بدن انسان) به نوسان درآمده و
تولید جریان الکتریکی مینماید که طبق قانون ژول ( )Q=RI2tاین جریان موجب
ایجاد حرارت در عمق بدن میشود .هرچه مقاومت بافت بیشتر باشد (مثالً چربی) و
نیز بافتها نسبت به هم متوالی باشند ،حرارت بیشتری تولید خواهد شد.
نکات پاورپوینت (فرمولها را در صورت تمایل در پاورپوینت  P11مطالعه کنید!):
تأثیر تغییرات فرکانس مدار :افزایش ( XLالقاگر = سیمپیچ)  افزایش امپدانس القایی :افزایش   L.ωافزایش
 / fافزایش ( XCخازن)  کاهش امپدانس خازنی :کاهش   1 / C.ωکاهش   fطوالنیشدن جریان الکتریسیته
در آونگ ،فرکانس به طول بستگی دارد .فرکانس در مدار  LCبه ظرفیت خازن و ضریب خودالقایی سلف بستگی دارد.
فرکانس همکوک (رزونانس یا تشدید)T0= 2π√L.C ،F0= 1/ 2π√L.C ،ω0= 1/ √L.C ،ω.L= 1/ω.c ،XL= XC :

آشفتگی در ظرف آب:

دست باید با فرکانس معین به جلو و عقب حرکت کند.
دارد.

فرکانس به اندازهی ظرف بستگی

( )aباال و در دیوارهی دیگر ( )bپایین میآید.

آب در یک دیوارهی ظرف

انرژی پتانسیل (شکم) :در  Aو  ،Bانرژی جنبشی (گره) :در  Nکه سطح آب تغییر نمیکند ولی آب پس و پیش میرود.
توزیع انرژی در یک مدار  :LCبار الکتریکی خازن که نمایندهی انرژی پتانسیل در دو پایانهی مسیر رفت و برگشت
الکترونهاست( ،شکم) .جریان در سیمپیچ که نمایندهی انرژی جنبشی است (گره).
تولید میدان مغناطیسی :بار الکتریکی در شکمهای پتانسیل میدان الکتروستاتیکی و جریان موجود در گره پتانسیل
میدان مغناطیسی تولید میکند.
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انرژی گرمایی ( )Qبرابر است باQ = K.R.I2.t :

 DC:و P = Ve.Ie.cosφ

AC:

بدن شامل مقاومتها و خازنهایی است .بخشی از جریان پرفرکانس که از مقاومتها ( )φ = 1میگذرد تولید گرما میکند.
بخشی از جریان پرفرکانس که از خازنها ( )φ = 41می گذرد تولید گرما نمیکند.
در دیاترمی ،طول کابل الکتریکی باید مضربی از نصف طول موج امواج رادیویی تولیدشده بهوسیلهی جریان باشد .هر چه
خازن بزرگتر باشد میتوان مدار کوتاهتری برگزید ،با اینحال باید دارای طولی باشد که بسامد جریان و ظرفیت خازن آنرا
تعیین میکنند .پایای دیالکتریک عکس مقاومت است .افزایش پایای دیالکتریک↑  امپدانس ( ↓Zخون ،ماهیچه) .امپدانس
( )Zدر بافت چربی زیاد و درنتیجه گذردهی آن کم است و باعث ذخیرهی گرما در آن میگردد.
توزیع خطوط میدان الکتریکی در بافت :اگر مقطع عرضی عضو بدن بزرگتر از سطح
الکترودها باشد ،خطوط میدان الکتریکی با ورود به بافت از هم دور میشوند (شکل باال) ،اما اگر مقطع
عرضی الکترودها بیشتر باشد ،خطوط میدان در بافت به هم نزدیک میشوند .هر چه این خطوط در
بافت متراکمتر باشند ،حرارت عمقی تولیدی بیشتر است و بالعکس .این حرارت منحصر به ناحیهی
درمان نمیباشد؛ به دلیل گرمتر شدن خون ،دمای بافتهای اطراف هم افزایش مییابد .البته بدن به
منظور ممانعت از افزایش بیش از حد دما مکانیسمهایی مانند تعریق و تابش پرتو دارد .پس اندازهی
الکترودها را کمی بزرگتر از قطر عضو مورد درمان انتخاب میکنیم تا هم از حرارت بیش از حد بر
سطح پوست و بافتهای سطحی جلوگیری کنیم و هم از اتالف انرژی جلوگیری شود .در روش خازنی ،بیشترین تراکم خطوط
میدان در بافتهای سطحی و نیز بافتهای با امپدانس کم است .شدت خطوط نیرو در نزدیکی الکترودها بیشتر است.
مادهی بین الکترودها و پوست باید ثابت دیالکتریک پایین داشتهباشد (تا خطوط میدان منحرف نشوند) .با افزایش فاصلهی
الکترودها خطوط نیرو پیش از رسیدن به پوست پراکنده شده و تفاوت کمی بین گرمای نواحی سطحی و عمقی ایجاد میشود.
الکترودها چگونه قرار گیرند؟  -1تا حد ممکن از بدن فاصله داشتهباشند -2 .موازی سطح بدن باشند نه موازی
همدیگر -3 .فاصلهی الکترودها از هم بیشتر از مجموع فاصلهشان از سطح بدن باشد -4 .تا حد ممکن الکترودها روی نقاط
برجستهی بدن به کار نروند .فاصله باید در حد بازده دستگاه باشد .افزایش فاصلهی الکترودها  کاهش انحراف خطوط میدان.
توزیع خطوط میدان الکتریکی بر اساس نوع ماده (در هر حال انرژی گرمایی ایجاد میشود):
* رسانا( :حرکت الکترونها به آسانی) ← نوسان تند الکترونها ← تولید جریان پربسامد
* الکترولیت( :مادهی دارای یون) ← حرکت یونها؛ عبور جریان پرفرکانس از الکترولیتهای بدن  نوسان یونها.
* نارسانا( :اتصال الکترون به هسته) ← تغییر شکل مولکولها؛ در نارسانا که الکترونها به شدت وابسته به هسته هستند
میدان الکتریکی سبب تغییر شکلهای مولکولی میگردد و اوربیتالها به این سو و آن سو نوسان میکنند.
خون و ماهیچه دارای ثابت دیالکتریک بیشتر نسبت به چربی و بافت رشتهای سفید هستند.
آشفتگیهای الکترومغناطیسی و تأثیر روی دستگاههای الکترونیکی دیگر -1 :تداخل میدانهای الکتریکی
تولیدشده با دستگاههای الکترونیکی دیگر :سمعک -2 .pacemaker ،تداخل امواج رادیویی تولیدشده با گیرندههای تلویزیونی و
رادیویی .در پزشکی سه فرکانس بهکار میرود که بهترین آنها  MHz 27012است که طول موجی برابر  11متر ایجاد میکند:
تداخل کمتر -3 .تداخل در الکتروکاردیوگراف ،الکترومیوگراف و ....راه حل :قراردادن بیمار و دستگاه در اتاقک ویژهای که از
صفحات فلزی یا شبکههای سیمی ساخته شده است (جاذب امواج رادیویی).

44

روش القایی (کابلی) :بدن بیمار در سلفی قرار میگیرد که بهوسیلهی کابل متصل به مدار نوسانساز (رزوناتور) تشکیل
شده است .در این روش الکترود ،یک سیم کلفت با یک یا دو الیهی عایق و ضخیم است که دور عضو
بیمار پیچیده میشود .با عبور موج کوتاه دیاترمی از کابل با طول و ضخامت خاص ،در دو انتهای آن
شکم موج را داریم (تولید میدان الکتریکی) و در وسط آن گره موج داریم (تولید میدان مغناطیسی)
است .با توجه به نیازمان میتوانیم از یکی از این دو میدان یا هر دو آنها استفاده کنیم .برای
مثال به منظور درمان زانو ،چون مایعات کم و بنابرین مقاومت باال دارد از دو انتهای کابل استفاده میکنیم؛ زیرا میدان الکتریکی
در نقاط با مقاومت باال عملکرد بهتری دارد .اما در عضله چون دارای مایعات زیادی است ،میدان مغناطیسی میتواند به خوبی
جریان الکتریکی القا کند که این جریان حرارت ایجاد مینماید .پس در این مورد از وسط کابل استفاده میکنیم (در شکم ،میدان
الکترواستاتیکی و در گره ،میدان مغناطیسی) .به جریان الکتریکی القاشده توسط میدان مغناطیسی ،جریان ادی ( )Eddyگوییم.
در روش القایی :مقاومت کمتر  گرمای بیشتر (چربی زیرپوستی حرارت چندانی دریافت نمیکند)
شکل :روش خازنی و القایی

شکل :روش القایی

مایکروویو دیاترمی :مایکروویو دارای فرکانس باال (بسیار باالتر از موج کوتاه) است (مایکروویو و موج کوتاه هر دو جزء
جریانهای پر بسامدند) .در طیف امواج الکترومغناطیس ،مایکروویو بین فروسرخ و موج کوتاه قرار دارد و دارای طول موج 1 cm
تا  1 mاست که به آن دسیمتری نیز میگویند .قدرت نفوذ این امواج در بدن از موج کوتاه کمتر است (حدود .) 3 cm
تولید موجهای مایکروویو :برای ایجاد بسامدهای بسیارباال در مایکروویو دیاترمی ،از
المپهای مگنترون استفاده میشود .جریانی که در مایکروویو دیاترمی تولید میگردد ،توسط کابلهای
هممحور جابهجا میشود .کابل هممحور موجها را به آنتن انتقال میدهد .موجها از آنتن تابش شده و
توسط بازتابنده (رفلکتور) به سمت بافت هدایت میشوند .این موجها ضمن برخورد با مولکولهای آب
در بافتهای بدن ،باعث چرخش آنها و تولید اصطکاک میشوند؛ درنتیجه در بافتها جذب شده و
تبدیل به حرارت میگردند .شکل :باال :مگنترون ،پایین :دستگاه مایکروویو دیاترمی.
نکته :جذب مایکروویو دیاترمی عمدتاً با آب صورت میگیرد در نتیجه ماهیچه و خون بهتر از چربی گرم
میشوند .در مایکروویو دیاترمی ،بیمار بخشی از مدار نیست .در کارهای پزشکی بیشتر از امواج با بسامد
حدود  27مگاهرتز استفاده میشود.
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نکات پاورپوینت
مگنترون :تولید موجهای ریزموج توسط المپهای مگنترون .المپ تریود برای تولید نوسانهای بسیار زیاد مایکروویو
مناسب نیست؛ بنابراین وسیلهی خاصی به نام مگنترون (لولهی پربسامد ویژه) به کار میرود .ساختمان مگنترون :کاتد :در
یک المپ خأل (کاتد استوانهای) فیالمان گرمکننده در وسط وجود دارد که الکترون تولید میکند .آند :الکترونها به سمت بدنهی
فلزی که نقش آند دارد و شامل چند حفره است پرتاب میشوند که این فرایند باعث افزایش فرکانس الکترونها میگردد (بدنه).
عملکرد مگنترون :حالت عادی :اتصال قطب مثبت به آند و منفی به کاتد  کاتد گرم  حرکت الکترونها بین دو
قطب .اعمال نیروی مغناطیسی :اعمال یک نیروی مغناطیسی دائمی با قدرت کافی که خطوط آن عمود بر خطوط میدان
الکتریکی بین کاتد و آند است باعث ایجاد یک حرکت دورانی الکترونی در فضای بین آند و کاتد میشود.
حفرههای درون آند نقش اندوکتانس دارد و تخلیه میگردد  تولید نوسان.
الکترونها بدون اینکه به آند برسند ،بعد از دوران به کاتد برمیگردند .این جریان الکترونی که باعث شارژشدن میشود،
درون خود حفره که نقش اندوکتانس را دارد ،تخلیه گشته و موجب نوسان میرا میگردد.
با وجود چرخش ابر الکترونی و انرژیدادن مرتب به خازن مذکور ،از میرا شدن و افت نوسان ممانعت به عمل میآید.
همانگونه که مقادیر خازن و سیمپیچ در تولید فرکانس موج کوتاه مؤثر است ،اندازههای دهانه و خود حفره نیز در ایجاد
فرکانس مایکروویو مؤثرند .قدرت خروجی دستگاه :مستقیماً در ارتباط با ولتاژ تغذیهی آند خواهد بود .هر چه این ولتاژ
افزایش یابد ،سرعت حرکت الکترونها به طرف آند نیز زیادتر میشود.
آنتن :انتقال موج  :توسط آنتن بهصورت بیضی و دایره .کار :ریزموجها ،همانند امواج نوری ،قابلیت انتقال ،بازتاب و شکست
در یک سطح و جذبشدن در یک محیط را دارند .در چندین آرایش استاندارد آنتن برای دیاترمی از ویژگی بازتابش برای هدایت
پرتو به بافت استفاده میشود.
تواند مقایسه ی  shortwaveو  microwaveدیاترمی باشد که آن را جمعبندی کردهایم:
Microwave
فرکانس :بیشتر ،چندهزار ( ،MHz )2451طول موج :چند cm

Shortwave

فرکانس :کمتر 27 MHz ،؛ طول موج11 m :
تولید در مدار RCL
قدرت نفوذ بیشتر
بدن بیمار جزئی از مدار تشدیدی است
مقاومت بیشتر و متوالی بودن بافتها = جذب بیشتر
تماس با بدن و ارتباط نزدیک

تولید در مگنترون
قدرت نفوذ کمتر
بدن بیمار جزء مدار نیست
جذب عمدتاً با آب (جذب ماهیچه و خون بهتر از چربی)
ارتباط نزدیک ندارد (فاصله  11-21سانتیمتر)

تأثیرات فیزیولوژیک دیاترمی :به علت افزایش دمای بافت و بدن سوختوساز افزایش یافته ،مصرف اکسیژن و مواد
غذایی بافتها زیاد میشود و دفع مواد زائد باال میرود .مواد زائد بر دیوارهی مویرگها اثر گذاشته و باعث گشادشدن آنها
میشوند؛ پس جریان خون زیاد میشود و نقل و انتقال اکسیژن و مواد غذایی بهبود مییابد .حرارت مناسب میتواند سبب نرم و
روان شدن حرکات ماهیچهها و افزایش کارایی و سرعت عملشان شود .بنابراین دیاترمی برای کاهش درد و اسپاسمهای
عضالنی ،افزایش سرعت بهبودی زخم و عفونت ،و کاهش التهاب میتواند مؤثر واقع شود .خطرات :چنانچه دیاترمی به مدت
طوالنی و شدت زیاد به کار بردهشود ،چون حرارت به جاهای دیگر بدن هم منتقل میشود ،عروق سطحی گشاد میشوند که
میتواند باعث افت فشار خون شود .همچنین با افزایش دمای عمومی بدن ،غدد عرق نیز فعال شده و تعریق افزایش مییابد.
حرارت بیش از حد میتواند منجر به سوختگی و ازبینرفتن سلولها شود .غش و سرگیجه از دیگر خطرات دیاترمی است.
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دالیل سوختگی با دیاترمی :ممکن است به دلیل تمرکز میدان الکتریکی ،اعمال جریان اضافی ،تماس سیمهای رابط
با بدن و یا حساسیت پوست فرد دچار سوختگی شود.
مقدار دوز گرمایی :شدت جریان باید برای تولید حرارت ،به اندازه باشد و زمان درمان  21تا  31دقیقه است .البته در
درمان آسیبهای التهابی کهنه ،مدت زمان حداقل  31دقیقه میباشد .درمان ممکن است هر روز یا یک روز در میان انجام گیرد.
چه هنگام نباید جریان دیاترمی به کار برد( :سؤال تستی :در کدام مورد میتوان دیاترمی استفاده کرد؟ پاسخ :التهاب)
 .1خونریزی :گرمکردن بافت باعث گشادشدن عروق میشود  افزایش جریان خون و افزایش احتمال خونریزی
 .2لختهبستگی سیاهرگی و ورم سیاهرگی :افزایش جریان خون میتواند لخته را جابهجا کند و یا ورم را وخیمتر کند.
 .3بارداری :در زمان بارداری نباید برای نواحی شکم و لگن استفاده شود.
 .4فلز در بافتها :بسته به اینکه فلز در کجا قرار داشتهباشد ،کاربرد دیاترمی را محدود میکند.
 .5آشفتگی در حس پوستی :پرهیز از به کارگیری دیاترمی برای قسمتهایی از بدن که فاقد حس پوستی میباشند ،بهتر است.
 .6غدد سرطانی :دیاترمی نباید در نواحی پرتودرمانی شده ،به کار بردهشود چون این نواحی طی پرتودرمانی آسیب پذیرتر شدهاند.
 .7بیماران ویژه :استفاده از دیاترمی برای بیمارانی که قادر به درک دما و گزارش آن هنگام افزایش بیش از حد نیستند ،خطرناک
است؛ پس در درمان کودکان و بیماران روانی نباید به کار رود.
نکات پاورپوینت (این نکات ،در آزمون پایانترم ورودی مهر  1344مطرح نشدند:)...
خطرهای مایکروویو :سوختگی ،کدری عدسی چشم ،نارسایی در جریان خون ،کاهش اسپرم.
روش کار :آمادهسازی بیمار ،رعایت فاصله ،کنترل گرما ،کنترل زمان تابش ( 11-21دقیقه)
به علت خطرات ناشی از پرتوهای الکترومغناطیسی ،برخی کشورها حداکثر سطح مجاز قرار گرفتن دراز مدت در برابر امواج
را  11 mW/cm2تعیین کردهاند.
اثرات غیر مستقیم -1 :اثر روی عضالت :باز شدن ماهیچهها و افزایش کارایی آنها -2 ،ازبینبردن بافتها :انعقاد
پروتئینها -3 ،افزایش دمای بدن :حرکت خون گرم به دیگر بافتها -4 ،افت فشار خون :بهدلیل گشادی عروق -5 ،افزایش کار
غدد عرقی :گرم شدن خون ← تأثیر روی مرکز کنترل دمای بدن ← پرکاری غدد تعریق.
خطرات -1 :همگرایی میدان :بدلیل وجود مواد با ثابت دیالکتریک باال (فلز) -2 ،جریان بیش از اندازه :بهدلیل نارسایی
حسی بیمار -3 ،حساسیت اضافی بیمار :ناشی از رادیوتراپی یا  -4 ،...کاستی جریان خون :افزایش گرما ناشی از عدم پخش گرما
بهوسیلهی خون -5 ،تماس کابل با پوست :ایجاد سوختگی -6 ،سوختگی پوست و تاول :دراثر نم روی پوست -7 ،ایجاد گانگرن:
دادن گرما به ناحیهی دچار کاستی جریان خون (چراکه در اثر گرما متابولیسم و مصرف اکسیژن باال میرود).
 -2جراحی الکتریکی :قبل از پرداختن به این مبحث ،توضیح مختصری راجع به ترموکوتری داده میشود:
ترموکوتری :بیشتر در قدیم رایج بوده است .با عبور جریان  DCاز حلقهی فلزی با مقاومت باال ،حلقه داغ میشده و از
گرمای آن برای سوزاندن یا بریدن بافت استفاده میکردند .شکل :ترموکوتر .از ترموکوتری در برداشت بافتهای اضافی (زگیل،
خال ،پولیپ) و نیز کنترل و جلوگیری از خونریزی حین عمل جراحی استفاده میشده است .محل استفاده :سادهترین دستگاه
الکتریکی در اطاق عمل است .عمدتاً در مطبها و درمانگاهها جهت عملهای بسیار ساده استفاده میشود .ساختمان :از سیمی از
آلیاژ “فرونیکل” که بیشتر به شکل  8یا حلقه است تشکیل شده .این حلقه در انتهای یک دستهی نارسانای چینی گذاشته شده
و توسط دو رشته سیم که از درون دسته میگذرد جریان الکتریسیته (مستقیم) از آن میگذرد.
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جراحی الکتریکی :هدف در جراحی الکتریکی این است که با بمباران
الکتریکی بافت و بدون اینکه به سیستم عصبی و ماهیچهای آسیبی برسانیم بافت را
دچار برش یا انعقاد کنیم .شکل :دستگاه جراحی الکتریکی.
یونیتهای الکتروسرجری دارای سه پارامتر جریان ،ولتاژ و توان هستند.
جریان × ولتاژ = توان
تفاوت مهم دیاترمی با جراحی الکتریکی این است که در دیاترمی یک نقطهی
وسیع را توسط امواج گرم میکنیم ،اما جراحی الکتریکی بهصورت نقطهای است.
نکته :در دیاترمی و جراحی الکتریکی از امواج پربسامد استفاده میشود.
نکته :نقطهای از بافت که در جراحی الکتریکی بمباران میشود ،ممکن است به دمای  711-411 ◦Cنیز برسد اما دمای
نقاط اطراف آن همچنان  37 ◦Cمیباشد و این یک مزیت مهم محسوب میشود..
چرا از امواج پرفرکانس استفاده میکنیم؟ چون باعث تحریک سلولهای عصبی و عضالنی انسان نمیشوند.
نحوهی عمل دستگاه :قلم و صفحه (الکترودها) هر دو به یک نوسانساز رادیویی متصل میباشند .در نقطهی تماس
نوک قلم با بافت ،بهدلیل بسیار کوچکبودن نوک قلم ،چگالی جریان الکتریکی نسبت به نقاط دیگر در این مدار بیشتر است.
پس بافت بمباران الکتریکی شده و برش داده میشود .تبدیل انرژی :انرژی الکتریکی پرفرکانس به انرژی گرمایی تبدیل
میشود ،بدون آن که سلولهای عصبی و عضالنی تحریک گردند .نکته :در جراحی الکتریکی جریان از بدن عبور نمیکند بلکه
جریان با عبور از نوک قلم که مقاومت زیادی دارد به گرما تبدیل میشود.
شکل و مدل قرارگیری الکترودها -1 :الکترود خنثی -2 ،الکترود فعال
الکترود خنثی (بازگشتی ،صفحهی بیمار) :جنس :سیلیکون هادی .نرم و منعطف .به یک سطح بزرگ از بدن بیمار
وصل میگردد .این الکترود جریان پربسامدی که از یک نقطه وارد شده را از بدن شخص دریافت و خارج میکند .اندازهی
الکترود خنثی بستگی به سطحی دارد که میخواهیم عمل کنیم .مثالً برای عمل قسمتی از شکم به الکترود خنثای بزرگتری
نسبت به زانو نیاز داریم .اگر اتصال الکترود خنثی با بافت قطع شود ،بافت
دچار سوختگی خواهد شد .مثال :وقتی قصد داریم  abdomenیک بیمار
را جراحی الکتریکی کنیم الکترود خنثی را پشت بیمار میگذاریم و بهوسیلهی قلم ،برش
یا انعقادی را که نیاز است با استفاده از امواج پربسامد انجام میدهیم .شکل :چپ :الکترود
خنثی ،وسط :الکتروسرجری تک قطبی (سوختگی محل الکترود بازگشتی) ،راست :شدت
سوختگی .الکترود فعال :بسته به نیاز در شکلهای متفاوت است و دستهای عایق دارد که
محل قرارگیری دست جراح است.
حالتهای عملکرد دستگاه( Cutting :برش)( Blended ،ترکیبی)Coagulation ،

(انعقاد) .شکل :حاالت عملکرد دستگاه
نکته :هر چه از  cuttingبه سمت  Coagulationرویم ،ولتاژ بیشتر و جریان کمتر از دستگاه
گرفته میشود .در هنگام  cutکردن معموالً خونریزی اتفاق میافتد .برای جلوگیری از خونریزی از
حالت  blendedاستفاده میگردد( .هم برش هم انعقاد)
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بافت زیر الکترود غیر فعال ،اندکی گرم میشود؛ درحالیکه بافت زیر الکترود فعال تا حد تخریب گرم میشود.

پدال پایی :برای فعالکردن ژنراتورهای  Monopolarو  Bipolarمیتوان از پدال پایی دوتایی استفاده کرد .رنگ
پدالها :با فشار پدال زردرنگ ،وضعیت  CUTو با فشار پدال آبیرنگ ،وضعیت  COAGانتخاب میشود .اگر به صورت همزمان،
دو پدال فشار داده شود ،هیچکدام از ژنراتورهای تکقطبی فعال نمیشوند .در حالت  :Bipolarهر کدام از پدالهای زرد یا آبی
به تنهایی و یا با هم که فشار داده شوند ،خروجی دوقطبی فعال میشود.
عوامل مؤثر در کیفیت:
 .1شدت جریان و ولتاژ:هر چه جریان باالتر و ولتاژ کمتر باشد ،برش راحتتر انجام میگیرد .جریان به صورت موج سینوسی و
بدون وقفه به بافت اعمال میگردد( .حداقل ولتاژ  )200 Vدرجه حرارت :این چگالیها باعث افزایش سریع دما تا حدود C

◦

( 411در فاصلهی  1025 cmتا  )101 ◦Cخواهد شد (استفاده از سرم فیزیولوژی جهت خنک نگهداشتن محیط).
 .2سرعت حرکت برش :افزایش سرعت ،آسیب به بافتهای اطراف را به حداقل میرساند ( 5-11سانتیمتر).
 .3خصوصیات بافتها :ایجاد برش روی بافتهای نرم تر آسانتر است (بیشتر در جراحیهای مغز ،طحال ،مثانه ،پروستات و
دهانهی رحم).
 .4شکل موج ولتاژ :شکل موج ،شکل موج برش باشد .درجهی انعقاد سطوح برشیافته بستگی به شکل موج دارد که با معادلهی
زیر نمایش داده میشود :Crest Factor C.F = V peak/Vrms :عبارت است از نسبت پیک ولتاژ به مقدار مؤثر آن .با
افزایش  :Crest Factorعمق انعقاد نیز افزایش مییابد.
 .5شکل هندسی الکترودهای برش :بهترین الکترودها برای برش بافتهای نرم ،الکترودهای سوزنی .برای برش بافتهای
دارای چربی زیاد :الکترودهای چاقویی و برای برداشتن ضایعات پوستی :الکترودهای حلقوی.
نکته :دکمهی  cutروی دستگاه به معنای «بریدن» نیست چون این بمباران الکتریکی است که بافت را برش میدهد و
نوک قلم دستگاه تیز نیست.
یکی از سؤاالت تشریحی میتواند مقایسهی  Cuttingو  Coagulationدر الکتروسرجری باشد که آن را جمعبندی کردهایم:
Coagulation
f = 200-250 kHz, P = 200-300 W, V = 200-2000 V

Cutting
حداقل f = 500-2500 kHz, P = 200-750 W, V = 200 V

جریان کمتر ،ولتاژ بیشتر ،حرارت تا  411درجهی سانتیگراد
تبخیر آب درون و بیرون سلول

جریان بیشتر ،ولتاژ کمتر ،دما  71درجهی سانتیگراد
با ایجاد جرقه بین پروب و بافت ،سلول منفجر شده ،آب داخل
سلولی بخار شده ،انعقاد رخ نمیدهد و بافت بریده میشود.
موج مخلوط :ابتدا برش توسط موج سینوسی پیوسته  -سپس توقف
خونریزی با موج پالسی
{مطالعهی اسالیدهای  21تا  22پاورپوینت  P12_Electrosurgeryدربارهی روشهای انعقاد ،در صورت تمایل (در امتحان نیز نیامد!)}.
انواع الکترو سرجری (جراحی الکتریکی) -1 :تکقطبی ) -2 ، (mono polarدو قطبی)(bipolar

تکقطبی :توضیحات داده شده تا اینجا معرف الکترود از نوع تکقطبی بود .دوقطبی :الکترود فعال جریان را به بدن
وارد میکند .الکترود دوم نزدیک الکترود اول است و جریان را به دستگاه برمیگرداند؛ پس نیازی به الکترود خنثی به شیوهی
تکقطبی نیست .یکی از این دو الکترود نقش الکترود فعال را
دارد .از یکی از آنها جریان پربسامد به بافت منتقل میشود و
به وسیلهی دیگری جریان به دستگاه باز میگردد.
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یکی از سؤاالت تشریحی میتواند مقایسهی  bipolarو  monopolarدر الکتروسرجری باشد که آن را جمعبندی کردهایم:
Monopolar

Bipolar

دارای الکترود فعال و الکترود خنثی که کمی فاصله دارد
نیاز به الکترون خنثی برای برگشت جریان
سایر بافتها حرارت دریافت میکنند
احتمال سوختگی در اثر جداشدن الکترود خنثی
شدت و توان بیشتر .مناسب عملهای سنگین ،به خصوص
آنهایی که خونریزی زیاد دارند

دو الکترود نزدیک به هم هستند
الکترود دوم جریان را برمیگرداند
اثر حرارتی در ناحیهی کوچکتر (به دلیل فاصلهی کمتر الکترودها)
احتمال سوختگی بسیار پایین
مناسب بیماران ( pacemakerبه دلیل نزدیکی الکترودها و کاهش
سطح در معرض جریان) و جراحیهای ظریف مثل مغز و اعصاب

پنستهای  bipolarبا شکل و ابعاد مختلف وجود دارد و برای ضدعفونیکردن آنها از دستگاه اتوکالو با درجهی حرارت
 134درجهی سانتیگراد استفاده میشود.
کاربرد گاز آرگون :از گاز آرگون میتوان برای جلوگیری از خونریزی سریع بافتهای با عروق خونی زیاد استفاده کرد.
مزایای جراحی الکتریکی نسبت به جراحی با وسایل مکانیکی :امکان انعقاد همزمان با برش ،عدم پخششدن
ذرات خون و سلولهای آلوده به اطراف ،استریلبودن الکترود بهدلیل حرارت باال (کاهش احتمال عفونت بافت) ،جلوگیری از
آسیبهای ناخواسته به بافتهای مجاور (پارگی ،کوفتگی) و ترمیم سریعتر بافت.
اثرات بیولوژیک عبور جریان الکتریکی از بافتهای زنده در فرکانسهای مختلف:
 -1اثر الکترولتیک :هرگاه در اثر عبور جریان الکتریکی  DCو یا  ACبا فرکانس خیلی کم ،جابهجایی سریع یونهای
ترکیبات الکترولتیکی بافتها و تخریب کامل بافت روی دهد .کاربرد اثر الکترولتیک :در عملهای زیبایی مثل از بین بردن پیاز
موهای زائد .اگر فرکانس جریان الکتریکی به اندازهی کافی زیاد باشد ،یونهای درون بافتها به طرف قطبهای پتانسیل مثبت
و منفی حرکت نمیکنند ،بلکه تنها در جای خود نوسان میکنند؛ درنتیجه اثر الکترولیتی به وجود نمیآید.
 -2اثر فارادیک :درصورتیکه برای درمان از جریان پربسامد استفاده نشود،
میتواند در ارتباطات بدن تداخل ایجاد کند (تحریک شدید سلولهای عصبی و عضالنی
 انقباض عضالت و درد ،آسیب شدید بافتی ،فیبریالسیون قلب و مرگ) .در واقع برای
جلوگیری از برق گرفتگی (فارادیک) باید فرکانس جریان بیشتر از ارتباطی باشد که بدن با
خودش انجام میدهد .تأثیرگذارترین فرکانسها در ارتباطات بدن که بسیار مشکلآفرین
است در محدودهی  51-111 Hzمیباشد .پس هرچه فرکانس افزایش یابد اثر فارادیک کمتر است.
اثر فارادیک بسیار وابسته به فرکانس است .از فرکانس  0-100 Hzاین اثر افزایش و از آن به بعد مرتباً کاهش مییابد.
شکل  1رابطه فرکانس و اثر فارادیک
 -4اثر حرارتی :در اثر عبور جریان
الکتریکی از بافتها در آنها گرما ایجاد میشود
( .)Q=RI2tچگالی جریان ،مقاومت بافت و زمان هر
سه بر مقدار حرارت تولیدی موثرند .جدول :دماهای
بحرانی برای تأثیرات بیولوژیک روی بافتها.

حدود 41
حدود 51
حدود 71
حدود 111
حدود 211

صدمات قابل توجه به سلولها
آسیبهای برگشتناپذیر سلولها
انعقاد بافت
خشکشدن سریع بافت و چسبندگی گلوکز موجود در بافت
کربنیزه شدن بافت (سوختگی نوع )4

جریانهای الکتریکی با فرکانس باالتر از  300 kHzتأثیرات مخرب قبلی را ندارند و اثرات گرمایی آنها روی نسوج خودنمایی
میکند .این همان تأثیری است که در جراحی الکتریکی انتظار میرود.
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نکات پاورپوینت (این نکات ،در آزمون پایانترم ورودی مهر  1344مطرح نشدند :)...نکات ایمنی:
محل الکترود خنثی :قبل از عمل ،محل الکترود بازگشتی توسط پزشک بازبینی شود .جداشدن تدریجی الکترود بازگشتی از
پوست بیمار ،باعث افزایش چگالی جریان در آن محل و باعث سوختگیهای نابهجا میشود .استفاده از ژل :در محل اتصال
الکترود .توجه به پیسمیکر.
خصوصیات محل چسباندن الکترود بازگشتی :کامالً تمیز و اصالح شده باشد .در محل عضالنی مریض باشد .بر روی
برآمدگیهای استخوانی نباشد .روی بافت اسکار نباشد .روی پروتزهای فلزی نباشد .تا حد امکان به محل جراحی نزدیک باشد.
موارد مورد توجه در جراحی الکتریکی :عدم کاربرد دستگاه در محل پیسمیکر ،تمیزبودن الکترودها و اتصال مناسب
به بدن ،کاربرد ژل ،ایجاد سطح تماس بزرگ الکترود خنثی با بدن ،سرعت حرکت دست پزشک ،رعایت موارد ایمنی ،جلوگیری
از انفجار گازها .باید دقت شود که الکترود صفحهی زیرین ،سطح تماس کافی داشته باشد .در غیر این صورت خطر بروز
سوختگی و شوک الکتریکی وجود خواهد داشت .مدوالسیون دامنه :آغلب دستگاهها در حین کار به دلیل اثر بارگذاری و
کشیدهشدن جریان قادر به تولید منبع پیوسته نبوده و نیاز به مدوالسیون دامنه دارند .کوترهای آرگونی :استفاده از گاز آرگون
جهت افزایش کارایی؛ جلوگیری از خونریزی سریع و مؤثر بافت در ارگانهایی با عروق خونی زیاد.
ایمنی  :ESUبررسی کابل دستگاه قبل از استفاده ،سیم الکترود فعال نباید دارای تاب یا پیچخوردگی باشد ،استفاده از
پایینترین تنظیماتی که مؤثر است ،عدم استفاده از یونیت بهعنوان میز کار ،درصورتیکه برای ضدعفونی بدن بیمار از الکل
استفاده میشود میبایست تا تبخیر کامل الکل از دستگاه استفاده نکنیم ،قراردادن قلم (الکترود) جراحی الکتریکی در حفاظ عایق
در زمانی که استفاده نمیشود ،مواد حالل نباید در نزدیکی دستگاه ریخته شوند ،پدال دستگاه نباید در جایی باشد که احتمال
ریختن مایع وجود دارد ،بدن بیمار نباید با هیچ فلزی (تخت) در تماس باشد ،سیستم هشدار دستگاه را نباید خاموش کرد.
ایمنی الکتریکی :عوامل مؤثر در برقگرفتگی هنگام کار با دستگاههای بیمارستانی:
-1شدت جریان :که در ولتاژ ثابت به این مقاومتها بستگی دارد :الف-
مقاومت پوست :در انسان حدود  6x104 Ω/cm2است .با رطوبت به  1111کاهش
می یابد .ب -مقاومت بین زمین و بدن :برقگرفتگی عموماً با عبور جریان از بدن به
زمین رخ میدهد .زمین نمدار و کف فلزی بهراحتی جریان را از خود عبور میدهند.
 -2ولتاژ :در شرایط یکسان با افزایش ولتاژ ،سوختگی بیشتر میشود .بستگی
مستقیم به شدتجریان دارد .همیشه اینطور نیست که با افزایش ولتاژ شدت
برقگرفتگی زیاد شود ،چون در این ولتاژها بهدلیل گرفتگی شدید ماهیچهای
شخص به شدت به عقب پرتاب میشود؛ بنابراین زمان عبور جریان کم میشود.

بدن آن را احساس نمیکند چون
 1تا mA 1
مقاومت پوست زیاد است.
سیخشدن مو (مورمورشدن)
تا mA 5
 11تا  mA 21انقباض عضالت
انقباض عضالت به همراه درد
تاmA 51
تا فیبریالسیون بطنی (عدم هماهنگی
111
سیستم هدایت الکتریکی قلب)
mA 311
سوختگی
mA 311
آغاز انقباض بطنی
A6

ولتاژ باال :سوختگی شدید .ولتاژ و جریان پایین :فیبریالسیون بطنی.
 -3فرکانس :هرچه افزایش یابد ،خطر برقگرفتگی کاهش پیدا میکند .بدترین فرکانس = 61 Hz :نزدیک به بسامد
تحریک بسیاری از اعصاب .در صورتیکه ولتاژ  DCو فرکانس باال باشد خطر و اثر وارده کمتر خواهد بود.
 -4مسیر جریان :چون قلب بیشترین اثرپذیری را نسبت به جریان الکتریکی دارد ،اگر جریان از دست راست وارد و از پای
چپ خارج شود بدترین مسیر برای عبور جریان بودهاست (محور الکتریکی قلب .بعد از قلب ،عضالت تنفسی حساستریناند) ،اما
اگر جریان از زانو تا کف پا باشد خطرات بسیار کمتری دارد.
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 -5مدت زمان شوک :با کاهش زمان ،خطر کاهش مییابد .در انسان یک ثانیه عبور  251میلیآمپر سبب مرگ  51درصد
افراد میشود .فاکتور مهم ،وضعیت فعالیت قلب است .برقگرفتگی در فاز سیستولیک و دیاستولیک متفاوت است .در فاز
دیاستولیک عبور جریان ایجاد اکستراسیستول میکند ولی سبب فیبریالسیون نمیشود .در فاز Tیک تحریکپذیری نسبی وجود
دارد .درمان فیبریالسیون countershock :است که رشتههای قلب را همزمان میکند.
 -6نوع ولتاژ DC :کمخطرتر میباشد .اکثر دستگاهها با این نوع ولتاژ کار میکنند .در مقاومت ثابت بستگی به شدت جریان
دارد .جریان متناوب باعث تتانیزاسیون و الکترولیز الکترولیتهای بدن میشود (که این اثر خود را دیر نشان میدهد) .جریان AC

انگیزشهای مکرری نسبت به  DCایجاد میکند .بیشترین خطر.75 Hz :
ایمنی الکتریکی بیمارستانی :سیم اتصال به زمین :یکی از راههای ساده برای ایمنی سازی ،ارتباط با زمین از
طریق سیم است .با این کار مقاومت را کاهش میدهند .وقتی دستگاه را روشن میکنیم ،اگر یک جریان ناخواسته ایجاد شود با
دستزدن شخص به دستگاه اتفاقی برای او نمیافتد و این جریان ناخواسته از طریق سیم به زمین میرود.
سوییچهای محافظتی (RCD :)Residual Current Devicesها جریانهای نشتی تجهیزات را تشخیص
میدهند و منبع تغذیهی تجهیزات را در مدت  41 msقطع میکنندRCD .های بیمارستانی بسیار دقیقتر از RCDهای مورد
استفاده در منازل هستند بهطوریکه جریان نشتی به اندازهی  11 mAرا تشخیص میدهند .خروجی منبع الکتریکی متصل به
 ،RCDالمپی دارد که زمانی که جریان نشتی افزایش مییابد ،این المپ روشن میشود :GFI .سنجش جریانهای عبوری:
اختالف جریان بیش از   5 mAقطع مدار.
سیستم ایزوالسیون الکتریکی :جلوگیری کامل از شوک الکتریکی .جزء تجهیزات ضروری بیمارستانها.
سیستم  :REMاکثر یونیتهای الکتروسرجری دارای سیستم  REMهستند .این سیستم وظیفهی کنترل گرمای تولیدی
در الکترود بازگشتی (خنثی) را به عهده دارد .درصورتیکه گرمای تولیدشده بیش از حد باشد جریان در الکترود فعال قطع میشود
تا بیمار آسیب نبیند.
برای نجات فرد برقگرفته چه کنیم؟ بهطور کلی در هنگام برقگرفتگی پس از قطع برق و جداکردن بیمار از سیم
یا وسیلهی برقی ،در صورت قطع تنفس ،باید به وی تنفس مصنوعی داده و اگر الزم باشد ،این عمل برای ساعتها ادامه یابد تا
تنفس عادی به بیمار باز گردد .در مرحلهی بعد ،اگر آثار رنگپریدگی ،کند و سریعشدن نبض ،نامنظمشدن تنفس ،بههم خوردن
دندانها ،سردشدن بدن ،بیهوششدن بیمار ،ظاهرشدن عرق سرد بر پیشانی و بینی و اطراف دهان و ...که میتوانند عالئم
شوک باشند ،مشاهده شد ،باید فوراً مصدوم را توسط آمبوالنس به بیمارستان انتقال داده و در حین این عمل ،وی را به پشت
بخوابانیم به نحوی که سر پایینتر از بدن قرار گیرد و پاها حداقل  31سانتیمتر بلندتر از سر قرار داشتهباشند.
بدن مصدوم را باید با کیسهی آب گرم ،پتو یا لباس ،گرم نگه داریم و لباسهای تنگ را در اطراف گردن ،سینه و کمر شل
کنیم ،هوای تازه نیز به قدر کافی به بیمار برسانیم .همچنین سوختگی ناشی از جریان برق نیز باید پانسمان گردد .در هر صورت
رساندن شخص آسیبدیده به بیمارستان و یا در صورت امکان ،احضار پزشک به محل حادثه جهت معاینهی وی ضروری است.
نکات پاورپوینت (این نکات ،در آزمون پایانترم ورودی مهر  1344مطرح نشدند:)...
برقگرفتگی ( :)electrical shockانگیزش دردناک اعصاب حسی در اثر عبور جریان از بدن .در برقگرفتگی
انگیزش اعصاب حرکتی نیز ایجاد میشود که سبب گرفتگی شدید عضالنی میشود .شدت برق گرفتگی :بستگی به شدت
جریان دارد .بدن مانند یک مقاومت در برابر جریان رفتار میکند.
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بدن شامل مقاومت و خازنهایی است که در برابر جریان دارای امپدانس  ZاستI=V/ Σ R .

V=I.Σ R

مکانیزم مرگ -1 :تأثیر بر اعصاب کنترلکنندهی قلب و تنفس :اعصاب واگ و سمپاتیک گردنی -2 .الکترولیز :در
جریانهای پیوسته -3 .گرما :سوختگی -4 .خونریزیهای گوناگون :در اثر سقوط شخص.
نشانههای برق گرفتگی -1 :مرگ :قطع تنفس و بیهوشی -2 ،آسیبهای دیررس :خونریزی ،جداشدن شبکیه،
کاتاراکت ،کوری ،تغییر  EKGو سردرد.
روشهای ایمنی -1 :اتصال به زمین دستگاه ( -2 ،)GNDعدم اتصال به زمین بیمار -3 ،استفاده از بدنهی دستگاه با
عایق پالستیکی -4 ،استفاده از جریان ( DCباتری) -5 ،استفاده از سیستم قطع کن  -6 ،GFIفقط یک اتصال به زمین.
نجات و درمان اشخاص برقگرفته :جداکردن بیمار از جریان :مواد نارسانا .تنفس مصنوعی :دهان به دهان ،مدت
تنفس  4ساعت ( 12مرتبه در دقیقه) .انگیزش قلب :اکسیژناسیون ،همراه با تنفس مصنوعی.
روشهای انگیزش قلب :الف) ماساژ قلب :از راه دیافراگم ،ب) بهکارگیری دستگاه  DCشوک 21 A :شدت ،ج) انگیزش
شیمیایی :تزریق درون قلبی (کاهش تحریکپذیری) ،مواد :کلروپتاسیم  ،KClاسید آدنوزینتریفسفات  ATPهمراه با
استیلکولین ،د) انگیزش مکانیکی :بهکارگیری میلههای سوزنی.
این فصل نمونهی سؤاالت تستی ندارد.
مسئلهی  :1جریانی معادل  21 µAمستقیماً به قلب اعمال شده ،اگر مقاومت قلب  311باشد ،کمترین ولتاژ خطرناک
چقدر است؟ پاسخV = RI = 20 * 10-6 * 300 = 6 mv :

مسئلهی  :2مقاومت بدن یک تکنسین  ،200 kΩمقاومت کفش او  511 kΩو مقاومت کفپوشی که بر آن ایستاده 1
 MΩاست .حداکثر ولتاژی که او میتواند بدون خطر به آن دست بزند چهقدر است؟
پاسخ RT = 200 * 103 + 500 * 103 + 1 * 106 = 1.7 * 106 Ω :و V = RI = 8500 V  .I = 5 mA

مسئلهی  :4فرض کنید پزشکی که نسبت به اتصال به زمین کامالً عایقبندی شده ،بدنهی فلزی دستگاهی را که سیم
برقدار آن اتصالی و بنابراین ولتاژ متناوب آن  121 Vاست لمس میکند .این پزشک همزمان سیم دستگاه تنظیم ضربان قلب
بیمار را میگیرد .مقاومت پزشک  111 kΩو مقاومت بیمار  1 kΩاست.
الف) چه جریانی از این دو شخص میگذرد؟ پاسخ= 1 mA  RT = 100 kΩ + 1 kΩ = 101 kΩ :

ب) اثر احتمالی این جریان بر پزشک و بیمار چیست؟ پاسخ :برای پزشک = بیخطر ،برای بیمار = کشنده.
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فصل 5

پزشکی هستهای 1

فیزیک پزشکی علمی است که به کاربرد دانش فیزیک در تشخیص و
درمان بیماریها میپردازد .رادیوگرافی ،سونوگرافی (با امواج فراصوت) و استفاده
از نور مرئی در وسایل چشمپزشکی نمونههایی از کاربرد فیزیک پزشکی در
تشخیص بیماریها و استفاده از لیزر (نابودکردن تومورها) ،استفاده از نور مرئی
در بیماری یرقان نوزادی (تبدیل بیلیروبین نامحلول به بیلیروبین محلول) و
رادیوتراپی مثالهایی از کاربرد فیزیک پزشکی در درمان بیماریها میباشند.
ساختمان اتم :در هسته پروتونها و نوترونها قرار دارند که به آنها
نوکلئون گفته میشود و در اطراف هسته الکترونها قرار دارند .جرم نوترون
اندکی از پروتون بیشتر است .برای نشاندادن یک عنصر ،عدد اتمی سمت
چپ و پایین ،عدد جرمی سمت چپ و باال و تعداد نوترون سمت راست و پایین
نوشته میشود .از آنجاکه جرم اتم ناچیز است ،در مقیاس اتمی از واحد amu

استفاده میشود .به

جرم اتم

یک  amuمیگویند .جرم  1مول اتم

برابر با  12گرم است؛ پس kg ،1 amu

-27

 106615 × 11است:

در محاسبات اتمی به جای ژول از واحد کوچکتری مثل الکترونولت
( )eVاستفاده میشود .انرژی که یک الکترون در اختالف پتانسیل  1ولت
دریافت میکند یک الکترون ولت است .هر  eVبرابر با  106 × 11-14ژول است.
قبل از ادامهی مطلب ،بهتر است به رابطهی تبدیل ماده به انرژی اشاره
کرد؛ رابطهی اینشتین بیان میداردE=mc2 :؛  :mجرم در حال سکون ماده:E ،
انرژی معادل جرم :c .سرعت نور در خأل (.)3 × 114 m/s
نیروهای بنیادی به  4دسته تقسیم میشوند -1 :گرانش (بلندبرد ،فقط
جاذبه) -2 ،الکترومغناطیس (بلندبرد ،جاذبه و دافعه) -3 ،هستهای قوی-4 ،
هستهای ضعیف .نیروهای هستهای کوتاهبرد و همیشه از نوع جاذبه هستند،
نسبت به نیروی گرانش بسیار قویترند و مستقل از بارهای الکتریکی هستند؛
یعنی نیروی هستهای بین دو پروتون و نیروی هستهای بین دو نوترون فرقی
ندارد .همیشه از نوع جاذبه هستند .ترتیب قدرت نیروها بدین شرح است-1 :
هستهای قوی -2 ،الکترومغناطیس -3 ،هستهای ضعیف -4 ،گرانش.

به حداقل انرژی که الزم است به الکترون داده شود تا از قید و بند هسته رها شود انرژی بستگی گویند که به دو عامل
بستگی دارد -1 :فاصله نسبت به هسته که با آن رابطهی عکس دارد -2 .تعداد پروتونها که با آن رابطهی مستقیم دارد.
نکته :انرژی بستگی همواره با عالمت منفی گزارش میشود؛ برای مثال اگر الکترون بخواهد از الیهی  Kبه  Lبرود باید
انرژی به آن داده شود ،ولی اگر بخواهد از  Lبه  Kبیاید انرژی آزاد میکند.
آزمایش رادرفورد :رادرفورد برای پیبردن به ساختمان اتم آزمایشهایی انجام داد .وی با تاباندن پرتوهای آلفا به
ورقهی نازک طال و مشاهدهی پراکندگی پرتوهای آلفا ،ساختمان اتم را پیشبینی کرد .این آزمایش باعث رد مدل تامسون شد؛
زیرا انحراف شدید پرتوهای آلفا نیازمند وجود یک میدان قوی در اتم است ،اما فضای یکنواخت انباشته از بارهای مثبت در مدل
تامسون نمیتواند باعث ایجاد پراکندگی شدید پرتوهای آلفا شود؛ پس رادرفورد مدل منظومهی شمسی را ارائه داد .در این مدل،
عمدهی جرم در هسته جمع شده که غنی از پروتونها و نوترونها است؛ بنابراین هر پرتو آلفا که به هسته نزدیک شود تحت
تأثیر میدان الکترومغناطیسی هسته ،پراکندگی شدیدی پیدا میکند .درصد پرتوهای آلفایی که پراکندگی شدید پیدا میکنند خیلی
کم است؛ زیرا هسته فضای بسیار کوچکی از اتم را اشغال میکند.
در مدل اتمی که امروزه مورد تأیید دانشمندان است ،هرچه فاصله از هسته بیشتر شود ،انرژی تراز افزایش مییابد .طبق
قرارداد سطح انرژی باالترین الیه (الیهی بینهایت) صفر در نظر گرفته میشود؛ پس انرژی سایر الیهها منفی است .انرژی
الیهی اول که از همه کمتر است  -1306فرض میشود.
حال برای فهم بهتر سایر مطالب به تعریف طیف اتمی
هیدروژن میپردازیم :اتم هیدروژن فقط یک الکترون در تراز

K

دارد ،اما ترازهای دیگر انرژی نیز وجود دارند .اگر الکترون تحریک
شود ،به ترازهای انرژی باالتر رفته و درنتیجه تابشهای مختلفی
از اتم هیدروژن صورت میگیرد که به علت بازگشت الکترون
تحریکشده به ترازهای پایینتر است .پرانرژیترین تابشی که در
هیدروژن میتواند صورت بگیرد فرابنفش است که از تراز با انرژی
صفر به تراز با انرژی  -1306 eVمیآید .شکل :طیفهای تولیدی
در اثر انتقال الکترون بین الیههای اتم هیدروژن.
هر انتقالی که به مدار

K

ختم شود در محدودهی فرابنفش

است (سری لیمان) .انتقالهایی که به مدار  Lختم میشوند (بین
 1تا  eV 4انرژی دارند) در محدودهی نور مرئی هستند( .سری بالمر) .سایر سریها که به ترتیب به الیهی  4 ،3و  5ختم
میشوند پاشن ،براکت و پفوند نامیده میشوند.
رابطهی دوبروی :همانطور که توانستیم برای نور موجی رفتار ذرهای در نظر بگیریم ،برای ذرات هم میتوان رفتار
موجی در نظر گرفت و طول موج آنها را هم به دست آورد .این رابطه بیان میدارد:

 : .طول موج :h ،ثابت پالنک

( :m ،)6063 × 11-34 J.sجرم و  :vسرعت.
در دبیرستان خواندیم که الکترون در هر فاصلهای نسبت به هسته نمیتواند قرار بگیرد ،بلکه تنها میتواند در فواصل معینی
از هسته قرار بگیرد که این مطلب با فرضیهی دوبروی توجیه میشود؛ بدین صورت که طول مدار یک ،یک  λالکترون ،مدار دو،
دو  λالکترون و  ...است .اگر بخواهیم بین مدار یک و دو مداری داشتهباشیم میبایست طول آن به طور مثال λ 102 ،الکترون
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باشد؛ بنابراین ابتدا و انتهای موج حاصل از الکترون ،وقتی به هم میرسند در
فازهای موافق نیستند و این مدار محکوم به نابودشدن است .شکل:
کوانتیدهبودن طول مدارهای الکترونی.
پرتوها  2دستهاند -1 :الکترومغناطیسی ( ،X-rayگاما ،UV ،نور مرئی،IR ،
امواج رادیویی) و  -2ذرهای :الف) ذرات فاقد بار؛ نوترون و ب) ذرات باردار :با بار منفی (بتا) یا مثبت (آلفا).
:Nuclear Families
 :Isotopes -1اتمهایی که عدد اتمی یکسانی دارند ،پس خواص شیمیایی یکسانی نیز دارند و تفاوت آنها در عدد
جرمی آنها است .کاربرد :در درمان و تشخیص بیماریها و تحقیقات کاربرد دارند.
مثالی از کاربرد ایزوتوپها در تشخیص بیماریها :غدهی تیروئید عالقهمند به جذب ید است؛ زیرا هورمونهای تیروئیدی
( )T3 , T4را به کمک ید میسازد؛ بنابراین اگر ید رادیواکتیو هم در اختیارش قرار بگیرد به دلیل یکسانبودن خواص شیمیایی
آن با ید پایدار ،آن را جذب میکند .پس با دادن ید رادیواکتیو به بیمار مبتال به سرطان تیروئید ،غدهی تیروئید این ید را بیش از
حد جذب میکند و با بررسی میزان جذب ،میتوان به بیماری پی برد که به این عمل اسکن رادیوایزوتوپی تیروئید گویند .اگر
قسمتهایی از تیروئید ید کم یا زیادی جذب کرده بود (که در اصطالح به آنها ندولهای سرد یا ندولهای داغ میگوییم)
نشاندهندهی اختالل است .یکی از معایب کار با ایزوتوپها این است که آنها را به وسیلهی روشهای شیمیایی نمیتوان از هم
نمیتوان از روشهای شیمیایی استفاده کرد.

جدا کرد .بنابراین در غنیسازی برای افزایش غلظت

 :Isobars -2اتمهایی که عدد جرمی برابر و عدد اتمی متفاوت دارند؛

و

یا

و

 .در واپاشیهای

 ،βمادر و دختر  Isobarهم هستند؛ چون نوترون به پروتون یا پروتون به نوترون تبدیل میشود و عدد جرمی تغییر نمیکند.
 :Isotones -4تعداد نوترونها برابر است:

.

و

 :Isomers -4ذرات بنیادی هسته میتوانند با جذب مقدار معینی انرژی به سطح انرژی باالتری بروند که به این حالت
هستهها ایزومر گویند .حال اگر طول عمر حالت تحریکی هسته طوالنی باشد ،به آن نیمهپایدار گویند که آنرا با نماد  mکه از
کلمهی  metastableگرفته شده نمایش میدهند .انتقال این مقدار انرژی به هسته به کمک رآکتور و سیکلوترون صورت
میگیرد .در پزشکی هستهای از این گروه رادیوایزوتوپها استفاده میشود.
پایداری هستهها :پایداری هسته به تعامل بین نیروهای جاذبهی
گرانشی (پروتون-پروتون ،پروتون-نوترون ،نوترون-نوترون) و دافعهی
الکترومغناطیسی (پروتون-پروتون بستگی دارد .شکل ،نمودار تعداد نوترونها (در
محور عمودی) و تعداد پروتونها (در محور افقی) را نشان میدهد .در ابتدا به
ازای افزایش هر پروتون ،یک نوترون نیز اضافهشده تا تعامل بین نیروها پابرجا
بماند ،اما با افزایش تعداد پروتونها ،دافعه به قدری زیاد میشود که برای جبران
آن ،به ازای افزایش هر پروتون ،تعداد نوترونها با سرعت بیشتری افزایش
مییابد؛ پس نمودار در ابتدا بهصورت خطی صاف ،آغاز شده و در ادامه ،به سمت
تعداد نوترونهای بیشتر منحرف میشود؛ پس در اتمهای سنگین مثل
برخالف اتمهای سبک مانند

تعداد نوترونها از پروتونها بیشتر است.
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سریهای رادیواکتیو :رادیونوکلوئیدهای ناپایدار میتوانند با فروپاشی به پایداری برسند .رسیدن به پایداری ممکن است
در یک مرحله یا چند مرحله رخ دهد که در حالت دوم به آن سری رادیواکتیو گویند.
سری رادیواکتیو

 :طی یک زنجیرهی واپاشی بسیار طوالنی ،اورانیوم نهایتاً به سرب پایدار تبدیل میشود .در این

زنجیره عنصری گازی به نام ( Rnرادون) قرار گرفته است .رادون اهمیت زیادی در زندگی روزمرهی ما دارد .طبق دانش روز،
دومین عامل مرگ و میر ناشی از سرطان ریه (پس از سیگار که مهم ترین عامل است)  Rnمیباشد( Rn .مادهی رادیواکتیو
تولید

گازی) همواره در هوای تنفسی ما وجود دارد؛ زیرا در پوستهی زمین اورانیوم وجود دارد و طی واپاشی اورانیوم،

میشود .این خطر برای افراد سیگاری بسیار جدیتر است؛ زیرا بین  Rnو  smokingاثر همافزایی ()synergistic effect
وجود دارد (زمانیکه دو یا چند عنصر ،جریان یا عامل با هم همیاری و برهمکنش داشتهباشند ،معموالً اثری بهوجود میآید .اگر
این اثر از مجموع اثرهایی که هر کدام از آن عناصر جداگانه میتوانستند بهوجودآورند بیشتر شود ،در اینصورت پدیدهی
همافزایی رخ داده است) .پس در افراد سیگاری که در معرض  Rnهستند ،شانس سرطان ریه به یک باره بسیار زیاد میشود.
سری رادیواکتیو

 :در این سری ،توریم با نیمهعمر  1401میلیارد سال در باال قرار گرفته است .ایزوتوپ

رادیواکتیو دیگری از عنصر گازی  Rnدر این سری وجود دارد و نهایتاً سری به سرب پایدار ختم میشود.
سری رادیواکتیو

 :نیمهعمر مواد رادیواکتیو باالی زنجیره بسیار کوچک است ،بنابراین محصوالت حاصل از

فروپاشی نپتونیوم قابل مشاهده نیست .تفاوت دیگری که این سری با سایر سریهای رادیواکتیو دارد این است که اثری از Rn

به چشم نمیخورد و به سرب هم ختم نمیشود (به ( Biبیسموت) ختم میگردد).
روشهای واپاشی هستههای رادیواکتیو:
واپاشی 𝛂 :معموالً در مواد رادیواکتیو سنگین انجام میشود .در این واپاشی  2واحد از عدد اتمی و  4واحد از عدد جرمی
کم میشود .علت این است که  αشبیه هستهی اتم هلیوم  2پروتون و  2نوترون دارد.

→

 .ذرات αی

تابششده به طور کلی تکانرژی هستند؛ یعنی هر تعداد ذرهی  αاز پولونیوم  211تابش شود ،انرژی یکسانی دارد.
ذرات  αبا این که انرژی زیادی در محدودهی چند مگاالکترونولت ( )MeVدارند ،نفوذپذیری آنها و بردشان در ماده بسیار
کم است (چند سانتیمتر در هوا و چند میکرومتر در بافتهای بدن) .پس تا زمانیکه یک مادهی αزا در خارج از بدن وجود داشته
باشد برای آن خطری در نظر نمیگیریم .علت آن است که سلولهای مردهی روی پوست (سلولهای شاخی) از بدن در برابر این
پرتو محافظت میکنند .در واقع قدرت نفوذ  αبه قدری کم است که از یک ورقهی کاغذ هم عبور نمیکند .هنگامی که ذرات α

با پوست برخورد میکنند در همان الیههای شاخی متوقف میشوند.
اگر یک مادهی رادیواکتیو αزا وارد بدن شود ،سلولهای بدون حفاظ در معرض پرتوهای  αقرار میگیرند و به شدت
تخریب میگردند و احتمال سرطانیشدن و مرگ سلول وجود دارد .ذرات αای که به ماده برخورد میکنند ،معموالً مسیر
مستقیمی را دنبال میکنند .در انتهای مسیر این ذرات 2 ،الکترون از محیط دریافت میکنند و به اتم هلیوم تبدیل میشوند.
واپاشی ـــ 𝜷 :این واپاشی در سالیابی بهوسیلهی کربن استفادهی زیادی دارد .مثالً برای تعیین عمر یک قاشق چوبی که
مربوط به چند هزار سال پیش است( .الکترون  +پروتون  نوترون)

→

واپاشی ـــ 𝜷 یک نوع واپاشی ایزوباریک است؛ چون عدد جرمی مادر و دختر برابر است .این واپاشی در هستههایی که
نوترون اضافی دارند صورت میگیرد و در داخل هسته نوترونی که در ساختن عدد اتمی نقشی ندارد به پروتونی که در ساختن
عدد اتمی نقش دارد تبدیل میگردد .پس عدد اتمی  1واحد افزایش مییابد.
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تابشهای ـــ 𝜷 برخالف  αتک انرژی نیستند و طیفی از انرژی را دارا هستند .در حین تابش ـــ 𝜷 ،انرژی بین ـــ 𝜷 و ذرهای
دیگر تقسیم میشود ،بدین صورت که هرچه انرژی که به ـــ 𝜷 میرسد بیشتر باشد ،به ذرهی دیگر انرژی کمتری میرسد .به
این ذره که فاقد جرم و بار است anti-neutrino ،گویند .بعد از شناخت این ذره ،علت طیفیبودن انرژی ـــ 𝜷 مشخص شد .در
طیف ـــ 𝜷 بیشترین فراوانی معموالً حدود ثلث انرژی حداکثر است .برای مثال اگر انرژی حداکثر برای

را  18 keVدر نظر

بگیریم ،بیشترین فراوانی را در حدود انرژی  6 keVداریم.
هر واپاشی را با شکل مشخصی نشان میدهند .یک خط مورب به سمت
راست نشاندهندهی واپاشی ـــ 𝜷 است (واپاشی  γرا با یک خط مستقیم به
سمت پایین نشان میدهند).
واپاشی 𝜷 (پوزیترون) :در هستههایی صورت میگیرد که کمبود نوترون دارند .در این واپاشی یک پروتون به یک
نوترون تبدیل میشود و عدد جرمی ثابت است (مادر و دختر ایزوبارند)؛ چون یک پروتون که در ساختن عدد اتمی نقش دارد به
یک نوترون که در ساختن عدد اتمی نقشی ندارد تبدیل میگردد .پوزیترون مانند الکترونی با بار مثبت است و جرم آن نیز مانند
الکترون است و در برخورد با ماده نیز مانند آن رفتار میکند .پوزیترون نیز مانند ـــ 𝜷 دارای طیفی از انرژی است.
→

( .پوزیترون  +نوترون



) .از تابش پوزیترون در یک سیستم تصویرنگاری پزشکی

پروتون

هستهای به نام  )PET( Positron Emission Tomographyاستفاده میشود .پوزیترون در انتهای مسیر خود ،هنگامی که
انرژی جنبشیاش را از دست داد ،با یک الکترون محیط برخورد میکند و دو فوتون گامای  511 keVتولید میشود که در
پزشکی هستهای از این فوتونهای  γبرای تشکیل تصویر استفاده میشود( .گاما   2الکترون

 +پوزیترون

)

تسخیر الکترون (:)electron capture
وقتی تعداد پروتونهای اتم بیش از نوترونها باشد ولی اختالف جرم مادر و دختر کمتر از دو الکترون (معادل )1012 MeV
باشد ،اضافهی پروتون با تسخیر الکترون به تعادل میرسد .در این فرآیند ،یکی از پروتونهای هسته با تسخیر الکترونی از
الیههای اطراف هسته به نوترون تبدیل میشود؛ یک نوترینو آزاد شده ،اما هیچ الکترون یا پوزیترونی آزاد نمیشود.
تابش  :در بخشهای پزشکی هستهای هرگاه تولید تصویر مدنظر باشد ،از رادیوداروهایی استفاده میشود که فقط
تابشکنندهی  γهستند و ذره تابش نکنند ()pure gamma emitter؛ چون گاما میتواند از بافت بدن عبور کرده و درنتیجه
تصویری روی فیلم تشکیل دهد .یک هسته میتواند با جذب انرژی به حالت تحریکی برود .حالت تحریکی ایزومرها با رفتن به
سطح انرژی پایینتر خاتمه مییابد که به آن انتقال ایزومریک گویند؛ مانند

که با تابش  γبه

تبدیل میشود.

این انتقال به دو طریق انجام میشود -1 :نشر فوتونهای پرانرژی :انرژی اضافی به صورت پرتو  Xیا گاما ساطع میشود؛
 -2تبدیل داخلی :به جای تابش گاما ،انرژی اضافی به الکترون الیهی  M ،L ،Kمنتقل میشود و الکترون از این الیهها خارج
میشود .حفرهی ایجاد شده طی این فرآیند ،توسط الکترونهای الیهی باالتر اشغال شده و معادل با تفاوت انرژی دو الیه ،پرتو
 Xو الکترون اوژه منتشر میشود.
عوامل مؤثر بر برد ذرات باردار -1 :انرژی :افزایش انرژی = نفوذ زیاد -2 .جرم :افزایش جرم = نفوذ کم-3 .
بارالکتریکی :افزایش بار الکتریکی = برد کاهش مییابد

 :density -4 .افزایش  = densityبرد کاهش مییابد.

نوترون چون بار الکتریکی ندارد و خود را با الکترونها درگیر نمیکند ،قدرت نفوذ خوبی دارد و مواد با عدد اتمی پایینتر
بهتر میتوانند آن را متوقف کنند .مثالً اگر آب را در مقابل نوترون قرار دهیم حفاظ بهتری نسبت به سرب است .برد کوتاه ذرهی
 αبه خاطر بار الکتریکی بیشتر آن است  .ترتیب نفوذ این پرتوها بدین شرح است :نوترون < گاما < بتا < آلفا
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واقعهی فنا (:)positron annihilation
وقتی پوزیترون انرژی خود را از دست دهد ،ناپایدار شده و با جفتشدن با یک
الکترون ،باعث تولید دو پرتو گاما میشود که با زاویهی  141درجه نسبت به هم منتشر
میشوند→ 2𝛾( .

𝑡𝑖 𝑝 +

𝑡 𝑙 ) شکل :فنای پوزیترون.

کاربرد نوترونها :در پزشکی هستهای از نوترون در موارد مختلفی استفاده
میشود .یکی از این موارد فعالسازی ( )activationنوترونی است .در این فرآیند که در
رآکتور انجام میگیرد  ،یک ایزوتوپ رادیواکتیو (مثل

) درنتیجهی برخورد نوترون با یک هستهی پایدار (

) تولید

میشود و دو یا سه نوترون نیز آزاد میشود .از این فرآیند در رادیوتراپی استفاده میشود.
وجه دیگر اهمیت نوترون این است که در پزشکی از  neutron activation analysisاستفاده میشود( .تجزیه و تحلیل
به روش فعالسازی نوترون)
روشهای مختلفی برای اندازهگیری غلظت وجود دارند ،مانند :اسپکتروفوتومتر ،اسپکترومتر جذب اتمی،

flame

 photometerو  ....تجزیه و تحلیل به روش فعالسازی نوترون هم یک روش تعیین غلظت است .با این تفاوت که در
اسپکتروفوتومتر برای اندازهگیری غلظت یک ماده مانند بیلیروبین باید از یک طول موج مشخص استفاده شود و نور با طول
موج مشخصی از نمونهی سرم عبور داده و برحسب جذب نور در نمونه غلظت بیلیروبین اندازهگیری شود .پس این طول موج
خاص تنها برای تعیین غلظت بیلیروبین مناسب است .اما مزیت  neutron Analysisاین است که میتواند به طور همزمان
غلظت چندین عنصر را اندازهگیری کند و روش کار این گونه است که یک نمونهی بیولوژیک مانند بافت بدن را در رآکتور تحت
تابش نوترون قرار میدهند و با برخورد نوترون به آن ،ایزوتوپهای پایدار به ایزوتوپهای رادیواکتیو تبدیل شده و شروع به
تابش پرتوهای  γمیکنند .سپس طیفهای تابشهای گاما را بهدستمیآورند و برحسب این که پرتوهای گاما با چه انرژیهایی
تولید میشوند ،میتوانند مادهی تولیدکنندهی گاما را شناسایی کنند .دقت این روش بسیار باال است.
حال سؤالی که پیش میآید این است که نوترون چگونه انرژی خود را از دست میدهد؟ نوترونها بیشترین مقدار انرژی
خود را در واکنشهای االستیک از دست میدهند (پراکندگیهای کشسان) .این واکنشها در هستههایی صورت میگیرند که
جرم آنها برابر جرم نوترون باشد .اگر جرمی برابر جرم نوترون در مقابل پرتو قرار گیرد بیشترین میزان انتقال انرژی صورت
میگیرد .بنابراین مواد غنی از هیدروژن برای این فرآیند مناسب هستند؛ چون هیدروژن هستهای دارد که دارای  1پروتون است و
پروتون هم جرمی برابر نوترون دارد .پس آب و پارافین حفاظهای مناسبی برای نوتروناند .با وجود اینکه واکنشهای االستیک
انرژی نوترون را میگیرند ،اما نوترون کامالً جذب نمیشود .برای جذب نوترون باید مادهای مانند بور بر سر راه آن قرار گیرد تا
فرآیند  Captureصورت گیرد.
روشی درمانی به نام ) BoroNeutron Capture (BNCوجود دارد که از تسخیر نوترونها در بور استفاده میشود .در
این روش بور را در داخل تومور مغزی جایگزین میکنند و سپس نوترون  epithermalبه بور تابش میشود و نوترون در داخل
تومور تسخیر ( )captureشده ،ذرات  αدر آن تابش میشوند و  Liتولید میشود .مزیت این فرآیند این است که پرتوهای α

کوتاهبرد هستند ،از تومور خارج نمیشوند و سایر نقاط بدن تحت تابش پرتو قرار نمیگیرند و بیشترین تخریب در داخل خود
تومور صورت میگیرد.
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فصل 6

پزشکی هستهای 2

اکتیویته:
به تعداد دگرگونی (یا واپاشی) هستهها در واحد زمان که در مادهی رادیواکتیو رخ میدهد ،فعالیت ( )Activityمیگویند.
برای محاسبهی اکتیویته میتوان از این رابطه استفاده کردA=-dN/dt=λN :

 :Aاکتیویته :N ،تعداد هستههای رادیواکتیو اولیه و  :λثابت واپاشی (احتمال واپاشیده شدن یک هسته در واحد زمان است).
ثابت واپاشی با نیمهعمر ( )T1/2رابطه عکس دارد.
برای اکتیویته دو واحد تعریف شده است:
 )1کوری :اکتیویتهی یک مادهی رادیواکتیو که در یک ثانیه  307 × 1111واپاشی انجام میدهد.
 )2بکرل( :)Bqاکتیویتهی مادهای است که در یک ثانیه فقط یک واپاشی انجام میدهد (واحد اکتیویته در  SIبکرل است).
پس با توجه به تعریف داریم1 Ci = 3.7 x 1010 Bq :

در پزشکی هستهای به دلیل بزرگبودن واحد کوری ،برای بیان اکتیویته معموالً از  mCiیا  μCiاستفاده میشود .همچنین
به دلیل کوچکبودن واحد بکرل ،معموالً از  MBqاستفاده میشود.
عوامل زیر تعداد واپاشی را افزایش میدهند -1 :نیمهعمر کوتاه  -2جرم زیاد (زیرا واپاشی یک فرایند تصادفی است و در
جرم بیشتر هم تعداد بیشتری اتم وجود دارد .پس تعداد واپاشی بیشتر است).
اکتیویتهی ویژه :مقدار اکتیویته به ازای واحد جرم را اکتیویتهی ویژه میگویند که واحد آن معموالً  mCi/mgیا
 MBq/mgاست.
نیمهعمر :به مدت زمانی که طول میکشد تا نیمی از هستههای اولیه واپاشی کند ،نیمهعمر میگویند .نیمهعمر مواد
رادیواکتیو بسیار متفاوت است ،حتی ایزوتوپهای مختلف یک مادهی رادیواکتیو نیز نیمهعمر متفاوت دارند .این تفاوت میتواند از
کسری از ثانیه تا میلیاردها سال باشد .به عنوان مثال ،ید131-
که در پزشکی هستهای برای درمان سرطان تیروئید استفاده
میشود ،دارای نیمهعمر  4روز است .وقتی تعداد هستههای
رادیواکتیو را برحسب زمان رسم کنیم ،نموداری مطابق با شکل
به دست میآید .همانطور که مشاهده میشود ،این نمودار یک
نمودار کاهشی است که شیب آن با گذر زمان در حال کاهش
است (به دلیل کاهش تعداد هستههای رادیواکتیو) .این شیب تا
جایی کاهش مییابد که منحنی با محور حالت مماس پیدا کند.
در حالت نظری هرگز تعداد هستههای رادیواکتیو صفر نمیشود ،اما در عمل پس از گذشت  4یا  5نیمهعمر هستههای باقیمانده،
اکتیویتهی قابل مالحظهای نخواهند داشت( .یک مسئلهی عددی ساده از نیمهعمر ممکن است در آزمون مطرح شود).

؛

برای مشخصکردن میزان هستههای باقیمانده پس از زمان معین ،میتوان از این رابطهی استفاده نمود:

 :Nتعداد هستهها پس از گذشت مدت زمان  :N0 ،tتعداد هستههای اولیه و  :eعدد نپر .با ترکیب این رابطه و رابطهی A = λN

.

میتوان نوشت:

مثال :ثابت واپاشی یک مادهی رادیواکتیو  101 min-1است (در  1دقیقه  %11از هستههای رادیواکتیو واپاشی میشوند).
پس از  11دقیقه چه کسری از اتمهای رادیواکتیو باقیخواهدماند؟ پاسخN / N0 = e-1 = 37%  t = 10 min ،λ= 0.1 :

رابطهی بین  Tو  :λاگر  Tبرابر با یک نیمهعمر باشد داریم:
⇒

⇒

 .اثبات:
⇒

⇒

⇒

𝑡

انواع نیمهعمر:
( Lifeعمر) :مدت زمانی که طول میکشد تا تمام هستههای اولیه ( )N0واپاشی انجام دهند.
( Half lifeنیمه عمر فیزیکی) :مدت زمانی که طول میکشد تا نیمی از هستههای رادیواکتیو اولیه دچار واپاشی شوند.
( Average lifeعمر متوسط) :برای هر هسته میتوان یک عمر متوسط در نظر گرفت که با گذشت زمان تغییر نمیکند.
توجه :اگر تعداد هستههای رادیواکتیو اولیه را  1111در نظر بگیریم ،پس از نیمهعمر اول  511هسته واپاشی شدهاند .اگر در
نیمهعمر دوم هم تمام  511هستهی باقیمانده واپاشی میشدند Half life ،با  Average lifeبرابر میشد (در حالت طبیعی این
اتفاق نمیافتد)؛ پس ،نیمهعمر یک ماده از عمر متوسط آن کوتاهتر است که رابطهی این دو را میتوان به صورت زیر نوشت:
⇒

( Biological Half lifeنیمهعمر بیولوژیک) :مدت زمانی است که طول میکشد تا فرایند دفعی بدن موجب خارجشدن
نیمی از هستههای رادیواکتیو از بدن شود .در این حالت کاهش دارو یا مادهی بیوشیمیایی به متابولیسم ،ترشح ،دفع و یا سایر
فرآیندهای بیوشیمیایی در سیستم بیولوژیکی وابسته است .این نیمهعمر دارای اهمیت زیادی در استفاده از مواد رادیواکتیو است.
بنابراین ،زمانی که یک مادهی رادیواکتیو وارد بدن یک موجود زنده میشود ،دو مکانیزم میتوانند مادهی رادیواکتیو را از آن
محل یا عضو بردارند؛ یکی از این مکانیزمها همان واپاشی فیزیکی ماده است که با تولید پرتو همراه است .روش دیگر حمل
بیولوژیک است که بدن ماده را دفع میکند .نیمهعمر فیزیکی و بیولوژیکی به کمشدن تعداد هستههای رادیواکتیو در بدن کمک
میکنند .حال برای برآورد تأثیر هر دو مکانیزم ،کمیتی به نام نیمهعمر مؤثر را تعریف میکنیم.
( Effective Half lifeنیمهعمر مؤثر) :نیمهعمری است که تعداد هستههای
رادیواکتیو در بدن به نصف میرسد .در این نیمهعمر به این که چه سهمی از آن
مربوط به واپاشی فیزیکی و چه سهمی مربوط به دفع بیولوژیکی است ،توجه نمیشود.
از فرمول سؤال میآید .بعضی مواد دارای نیمهعمر بیولوژیک بیشتر و بعضی دارای نیمهعمر فیزیکی بیشتری هستند .اگر دو
نیمهعمر فیزیکی و بیولوژیکی تفاوت زیادی داشتهباشند ،نیمهعمر کوچکتر در تعیین  Teتأثیرگذارتر است؛ زیرا تا زمانی که
نیمهعمر بزرگتر بخواهد وارد عمل شود ،نیمهعمر کوچکتر فعالیت خود را تمام کرده و ماده از بین رفته است.
مثال :اگر نیمهعمر فیزیکی مادهی رادیواکتیوی  1111روز و نیمهعمر بیولوژیکی آن  1روز باشد ،نیمهعمر مؤثر را بهدست
آورید .پاسخ:
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ترازمندیهای خاص (تعادلها) :گاه در دگرگونیهای رادیواکتیو و تبدیل هستهی مادر به دختر با توجه به نیمهعمر
هر دو هستهی رادیواکتیو ،ترازمندیهای خاصی اتفاق میافتد که در آنها به جای یک هستهی رادیواکتیو ،با هستهی رادیواکتیو
مادر و دختر روبهرو هستیم و باید نسبت موجودیت این دو را به یکدیگر بسنجیم؛ زیرا مادهی رادیواکتیو مادر در حال تولید مادهی
رادیواکتیو دختر است؛ از یک طرف مادهی رادیواکتیو دختر در حال افزایش و از طرف دیگر خود در حال واپاشی است.
 -1تعادل گذرا ( :)Transient Equilibriumدر این گونه تعادل ،نیمهعمر هستهی رادیواکتیو مادر بزرگتر از
دختر است (تقریباً  11برابر)؛ مثالً نیمهعمر  67 Moساعت و نیمهعمر  6 Tcساعت است؛ بنابراین ،مادر شروع به واپاشی میکند
و اکتیویتهاش با مرور زمان کم میشود .با واپاشی
هستهی مادر ،هستهی رادیواکتیو دختر تولید میشود .با
توجه به نمودار ،در یک زمان اکتیویتهی این دو ماده با
هم برابر میشود (در نمودار تعادل گذرا ،نیمهعمرها
برحسب نیمهعمر دختر رسم میشود) .به سیستمی که در
آن با واپاشی هستهی مادر ،هستهی دختر به وجود میآید،
ژنراتور (مولد) میگویند .زمانی که اکتیویتهی مادر و دختر
برابر میشود ،بهترین زمان برای خارجکردن مادهی
رادیواکتیو دختر است .با خارجکردن هستهی دختر ،اکتیویتهی آن صفر شده و فرایند تکرار میشود .در این حالت حداکثر تولید
هستهی دختر را خواهیم داشت .این ژنراتور میتواند تا چندین روز اکتیویتهی دختر
مورد نیاز را تأمین کند .اکتیویتهی دختر در هر لحظه از این رابطه به دست میآید:
در پزشکی نیز از تعادل گذرا استفاده میشود .مواد رادیواکتیو مورد استفاده برای عکسبرداری از بدن دارای نیمهعمر کوتاه
هستند تا در مدت زمان کوتاهی دفع شوند .مثالً نیمهعمر  6 99mTcساعت اس؛ پس ممکن است قبل از استفاده (مثالً هنگام
حمل و نقل) چندین نیمهعمر از آن گذشته باشد .از تعادل باال برای رفع این مشکل استفاده میشود .در این مثال 99Mo ،واپاشی
میکند و

99mTc

را میسازد .سپس

99mTc

واپاشی گاما انجام میدهد و با از دست دادن انرژی اضافی خود به  99Tcتبدیل

میشود (پرتو گامای تابششده در پزشکی کاربرد زیادی دارد).
 -2تعادل عام (پایدار) :در این تعادل نیمهعمر مادر حدوداً  111برابر نیمهعمر دختر است؛ پس به ازای هر بار فروپاشی
هستهی مادر ،هستهی دختر چندین بار فروپاشی انجام میدهد .لذا با
گذشت زمان اکتیویتهی مادر نسبت به اکتیویتهی دختر تغییری نمیکند.
تقریبا تبدیل به یک خط مستقیم میشود
ً
نمودار اکتیویتهی هستهی مادر
(زیرا برحسب نیمهعمر دختر رسم شده است .اگر برحسب نیمهعمر خودش
رسم شود ،به صورت یک خط نزولی خواهد بود)؛ بنابراین اکتیویتهی دختر
به تدریج افزایش یافته و در جایی برابر با اکتیویتهی مادر میشود .دقت
کنید که اگر نیمهعمر دختر بزرگتر از مادر باشد ،دیگر تعادلی ایجاد
نمیشود؛ زیرا هستهی مادر زودتر از هستهی دختر واپاشی انجام میدهد و
با تمامشدن هستههای مادر ،فقط هستههای دختر باقیمیماند که آنها
هم با گذشت زمان کاهش مییابند.
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منابع پرتوزا در طبیعت:
 -1کیهان :با افزایش ارتفاع از سطح زمین و کمشدن ضخامت اتمسفر ،میزان پرتوگیری هم افزایش مییابد.
 -2مواد رادیواکتیو موجود در گیاهان :مقدار این نوع پرتوگیری به ساختار پوستهی زمینی که گیاه در آن رشد کرده و مواد
رادیواکتیو موجود در آن بستگی دارد.
 -3زمین :بخشی از اتمهای زمین رادیواکتیو هستند .برای مثال ،در زمین اورانیوم وجود دارد که در قسمتی از زنجیرهی
خود به رادون تبدیل میشود؛ پس بخشی از پرتوگیریهای ما به دلیل استنشاق گاز رادون است.
 -4مواد رادیواکتیوی که در داخل بدن خودمان وجود دارد .در دود سیگار مادهی رادیواکتیو پولونیوم 211-وجود دارد .این
ماده که نیمهعمر حدود  134روز دارد ،با واپاشی خود ذرات آلفایی با انرژی  5.3 MeVتولید و قسمت عمدهی سرطانزایی
سیگار را ایجاد میکند .مطالعات بسیاری نشان میدهد که رادون و  smokingاثر یکدیگر را به شدت تقویت میکنند.
برای تولید مواد رادیواکتیو مورد نیاز در پزشکی از یکی از این روشها استفاده میشود که دو تا آنها به رآکتور برمیگردد:
 :Reactor (Fission Fragments) -1در واقعهی شکافت ،در رآکتور 1 ،نوترون به هستهای شکافتپذیر مانند
اورانیوم 235-برخورد و آنرا به اورانیوم 236-تبدیل میکند .اورانیوم  236به  2قطعه (پارههای شکافت) تبدیل میشود .عالوه بر
این 2 ،تا  3نوترون و حدود  200 MeVانرژی نیز تولید میشود .اگر هر یک از این نوترونها به یک اورانیوم 235-دیگر برخورد
کند و این روند ادامه یابد ،در مدت کوتاهی تمامی هستههای اورانیوم 235-دچار شکافت میشوند و انرژی بسیار زیادی تولید
شده و انفجار رخ می دهد .رآکتور این فرایند را کنترل کرده و مانع از انفجار میشود.
خود پارههای شکافتی که در یک واقعهی شکافت ( )fissionایجاد میشوند ،موادی هستند که در پزشکی مورد استفاده
قرار میگیرند (مثالً  99Moکه  99Tcرا میسازد ،خود جزء پارههای شکافت است).
 :Reactor (Neutron Bombardment) -2چون رآکتور یک منبع زایای نوترون است ،کافی است تعدادی مواد
رادیواکتیو در رآکتور قرار داده و نوترون به آنها بتابانیم و آنها را به هستههای رادیواکتیو تبدیل کنیم (مانند  60Coکه در
رادیوتراپی به آن نیاز داریم).
 :Cyclotron -4در این روش از شتابدهندههای حلقوی استفاده میشود؛ به این صورت که با شتابدادن به ذرات
باردار و سپس برخورد آنها به تعدادی هسته ،هستههای رادیواکتیو مورد نظر خود را میسازیم .در این روش ذرات باردار در یک
مسیر دایرهای شتاب داده میشوند و وقتی که انرژی آنها به حد
مشخصی رسید ،به هستهای برخورد داده میشوند .برای مثال با
برخورد دادن یک پروتون به هستهی اتم نیتروژن ،کربن 11-و یک
ذرهی آلفا تولید میشود (کربن 11-نیز خود پوزیترون تولید میکند
که این پوزیترون در تصویرنگاری  PETاستفاده میشود) .یا مثال
اگر به اکسیژن 14-یک ذره پروتون را برخورد بدهیم ،فلوئور 14-و
یک نوترون تولید خواهد شد .شکل :بمباران نوترونی عناصر مختلف
 :Generators -4در این روش از تعادل گذرا استفاده میشود .با این روش میتوان  99Moرا به  99mTcتبدیل کرد.
 99mTcهستهای است که مقداری انرژی اضافه دارد و باید آن را از دست بدهد .بنابراین با یک واپاشی گامازا به  99Tcتبدیل
میشود .این تابش گاما ،همان تابشی است که در پزشکی هستهای برای تصویرنگاری استفاده میشود .در ژنراتور  99Moوجود
دارد که مدام واپاشی ( )decayمیکند و

99mTc

را میسازد؛ بنابراین همیشه در ژنراتور مقداری  99Tcخواهد بود .به فرایند
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استخراج هستههای دختر از ژنراتور ،دوشیدن ژنراتور میگویند .بعد از حدود  4نیمهعمر دختر (تقریباً  24ساعت) ،فرایند در ژنراتور
به تعادل میرسد .این زمان بهترین موقع برای دوشیدن ژنراتور است .دختر دارای بیشترین سطح اکتیویته است (در این زمان با
تزریق نرمالسالین به داخل ژنراتور ،همهی  99Tcشسته میشود و از سمت
دیگر خارج میشود 99Mo .نیز همچنان در داخل ژنراتور باقی میماند .پس
از دوشیدن ،اکتیویتهی دختر تقریباً به صفر رسیده و با واپاشی مادر ،مجدداً
هستههای دختر تولید میشود؛ بنابراین ،تا زمانی که اکتیویتهی مادر بسیار
کم نشده باشد ،ژنراتور میتواند تأمینکنندهی هستههای دختر مورد نظر ما
باشد .شکل :واپاشی  99Moدر ژنراتور
شکل :تعادل گذرا در ژنراتور

شکل:ژنراتور

در پزشکی هستهای باید مقدار دقیق و کنترل شدهای از یک مادهی رادیواکتیو به بیمار تزریق شود .بدین منظور از وسایلی
مانند ( Well Counterشمارندهی چاهی) استفاده میشود.
 :Sodium Iodide Well Counterاین دستگاه شامل یک قطعه سدیم یدید به شکل سیلندر است که درون آن
سوراخی برای قرارگیری نمونه وجود دارد .پرتوهای  γاز داخل مادهی رادیواکتیو مورد نظر تابش کرده و به کریستال سدیم یدید
( )NaI crystalبرخورد میکند .این کریستال ،پرتوهای تابیدهشده را به شکل نور مرئی درمیآورد (چون سنتیالتور است) .نور
مرئی وارد ( Photomultiplier tubeالمپ تشدیدکنندهی نور) میشود .نور در  Photomultiplier Tubeبه یک جریان
الکترونی تقویتشده تبدیل میشود و از جریان الکتریکی برای اندازهگیری اکتیویته استفاده میشود (این الکترونها اساس کار
شمارش هستند) .دلیل طراحی این گونه دستگاهها به شکل چاه این است که پرتوهای گامایی که از تمام جهتها تابش میکنند
به کریستال سنتیالتور برخورد کنند؛ بنابراین کارایی باالیی دارند که حتی قادر به اندازهگیری  1 nCiنیز هستند .این سیستم
توسط یک غالف سربی ضخیم هم پوشیده میشود تا پرتوهای  γکه در محیط قرار دارند در شمارش آن اختالل ایجاد نکنند.
 :Dose Calibratorدستگاه دیگری که به این منظور استفاده میشود  Dose Calibratorاست که همان کار را با
مکانیسم متفاوتی انجام می دهد .به این صورت که به جای  NaI crystalکه جامد است ،از یک حجم گاز استفاده میشود که
وقتی پرتوهای  γبه آن برخورد میکنند ،در گاز وقایع یونش رخ میدهد و شمارش صورت میگیرد .در اینجا نیز شکل چاهی
است و مکانیسم چاهی رعایت شده است .برای افزایش کارایی ،این سیستم دو کار را انجام میدهد -1 :فشردهکردن گاز ←
برای کمشدن فاصلهی بین اتمها -2 ،استفاده از گازهایی با عدد اتمی سنگین .گاهی اوقات برای دقت بیشتر ،در کنار دستگاه
نیز آجرهای سربی ضخیم قرار میدهند تا مواد رادیواکتیو دیگر در خوانش آن اثر نگذارد.
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تصویرنگاری:
 :Rectilinear Scannerروش :مادهی رادیواکتیو را به بیمار میدهیم.
اسکنر خطی برای دریافت تصویر طی یک مسیر خطی افقی حرکت کرده و پس از
رسیدن به انتهای مسیر  ،با یک تغییر مکان کوچک عمود بر مسیر قبلی ،اسکن خط
بعد را آغاز میکند .هرجا فعالیت ( )activityزیاد باشد ،جذب مادهی رادیواکتیو هم
بیشتر است و بهصورت نقاط سیاه ثبت میشود .هرجا فعالیت و درنتیجه جذب مادهی
رادیواکتیو کمتر باشد سفید است .این روش برای تشخیص تومورها هم کاربرد دارد.
شکل :اسکنر خطی
اجزای تشکیل دهندهی اسکنر های خطی:
 -1تیغههای سربی  :Collimatorکه برای محدودکردن میدان دید اسکنر و
حذف پرتوهای پراکنده استفاده میشود و دلیل اسکن نقطه به نقطه هم همین است.
 -2کریستالهای سنتیالتوریا  :Detectorوقتی پرتو رادیواکتیو به آن برخورد میکند
نور مرئی تولید می کند.
 :Gamma cameraدر پزشکی هستهای از دوربین گاما جهت بهدستآوردن
تصویر جذب رادیودارو در بدن بیمار استفاده میکنند.
در دوربینهای گاما کولیماتور به طریق دیگری استفاده میشود .برعکس
 Rectilinear Scannerکه سنتیالتور فقط از یک نقطه پرتو میگرفت ،در اینجا پرتوهای گاما اجازه پیدا میکنند در سطح
وسیعی به سنتیالتور برسند .به علت وجود تیغهها ،برخورد هر تابش دقیقاً به جلوی خود است.
کولمیاتورهای  Gamma Cameraبرحسب چینش تیغههای
سربی دارای اسمهای مختلفی هستند:
 :Parallel hole -1دارای سوراخهای موازیاست نه باعث
 minifyو نه  magnifyمیشود (رایجترین کولیماتور کاربردی در
پزشکی هستهای).
 :Divergent -2دارای سوراخهای واگراست .استفاده از این
نوع کولیماتور ،تصویربرداری از اندامهای بزرگتر از قطر کریستال را
مقدور میسازد .میدان دید در اینگونه زیاد است و تصویر ( minifyکوچکنمایی) میشود.
 :Convergent -3دارای سوراخهای همگراست .این نوع کولیماتور برای تهیهی تصویر بزرگتر از ارگانهای کوچک و
کودکان کاربرد دارد .تصویر ( magnifyبزرگنمایی) میشود.
 :Pin-hole -4برای جاهای کوچک مثل تیروئید.
در باالی کریستال سنتیالتور  )Photo Multiplier Tube( PMTقرار دارد که نور را تبدیل به یک جریان الکترونی پر
انرژی می کند .امکان دارد پرتو منحرف شود و باعث خطا در تشکیل تصویر شود .این دستگاه اکثراً باالی سر بیمار قرار دارد.
انرژی هر فوتون

اکتیویته تعداد واپاشی در واحد زمان

)

𝑡𝑖

𝑡 (

𝜋

وجود تیغههای سربی سبب میشود پرتوهای گاما از نقطهی خاصی از جسم به کریستال برسند و تصویر ایجاد کنند.
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:(SPECT) Single Photon Emission Computer Tomography
 Tomographyبه معنای برشنگاری است .در پزشکی هستهای حتماً از یک مادهی رادیواکتیو برای عکسبرداری
استفاده میکنیم SPECT .یک نوع برشنگاری کامپیوتری با نشر تکفوتون است .در این روش با استفاده از یک دوربین گاما
که قابلیت چرخش  141یا  361درجه حول بدن بیمار را دارد تابشهای ساطعشده از ارگان هدف را جمعآوری نموده و به یک
پردازشگر قوی کامپیوتری میفرستد .این اطالعات پس از پردازش ،تصاویر مقطعی به دست میدهد.
تفاوت تصویر  MR/CT scanبا تصویر : SPECT
 CT scan/MRمقطع مورد نظر را از دیدگاه آناتومی بررسی
میکنند ،اما  SPECTتصویری ( functionalعملکردی) به دست
میدهد و آناتومی ضعیفی دارد .از این رو از تصویرنگاری SPECT

برای بررسی عملکرد مغز ،قلب ،تشخیص تومورهای بدخیم و بررسی
جریان خون استفاده میشود .شکل :مقایسهی تصاویر  MRو SPECT

در بسیاری از دستگاههای امروزی این دو دستگاه به یکدیگر
متصل میشوند تا ضعفهای هم را پوشش دهند.
مثالی از کاربرد  SPECTدر بررسی عملکرد قلب :تشخیص
ایسکمی و انفارکتوس .در  Miocardial Infarctionیا  MIتعدادی
از سلولهای قلبی میمیرند ،در حالی که در  Ischemyسلولها زندهاند ،اما خونرسانی کافی به آنها انجام نمیشود .در این
تست قلب را در دو وضعیت  restو  exerciseمورد بررسی قرار میدهیم .اگر قلب دچار ایسکمی شده باشد ،تصاویر ثبتشده
در حالت  restکامالً عادی است و مشکل خاصی را نشان نمیدهد (جذب مادهی رادیواکتیو خوب است)؛ زیرا در این حالت قلب
به خون کمی نیاز دارد ،اما در زمان  exerciseکه قلب به خون بیشتری نیاز دارد مشکل بروز پیدا میکند؛ زیرا خونرسانی به
قلب پاسخگوی نیاز سلولهای قلبی نیست (جذب مادهی رادیواکتیو کم میشود) .در وضعیت  Infarctionدر هر دو حالت جذب
مادهی رادیواکتیو را نداریم (زیرا سلولها مردهاند) .پس تصاویر زمان  restو  exerciseبا هم تفاوتی ندارند.
:(PET) Positron Emission Tomograghy
 PETنیز یک روش تصویرنگاری مقطعی است .با این تفاوت که در
روش  SPECTاز تک فوتون استفاده میکنیم ولی در  PETاز نشر
پوزیترون و دو پرتو گامای پشت به پشت.
کاربردهای  :PETکاربرد  Functionalبرای مثال تشخیص
انفارکتوس قلبی ،بررسی تومورها ،مشاهدهی عوارض نورولوژیک مانند
پارکینسون و همچنین بررسی فعالیت بخشهای مختلف مغز در هنگام
تکلم و حل مسئله و ....
نحوهی عمل :در ابتدا یک مادهی رادیواکتیو پوزیترونزا به بیمار
میدهیم .این ماده در ارگان هدف جمع میشود و پوزیترون تولید میکند.
این ذره تا وقتی دارای انرژی جنبشی است در بافت مورد نظرحرکت میکند ،اما بعد از اتمام انرژی جنبشی محکوم به فناست.
درنتیجه به یک الکترون برخورد میکند ،هر دو نابود میشوند و دو پرتو گاما با زاویهی  141درجه نسبت به هم تابش میشود.
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انرژی هر پرتو گاما  511 keVمیباشد؛ زیرا اگر جرم یک الکترون به انرژی تبدیل شود این مقدار انرژی تولید میشود.
در سیستم  PETتیغههای سربی کولیماتور وجود ندارد؛ زیرا
این دستگاه به گونهای تنظیم شده است که فقط فوتونهای
گامای به پشت را ثبت میکند .شکل :واقعهی فنا و نشر دو پرتو
گاما
اجزای تشکیلدهنده:
( Ring of detectors -1حلقههای آشکارسازی) :همان
سنتیالتور است که به صورت حلقه دور بیمار قرار میگیرد و
وظیفهاش جذب پرتوی گاما و تابش نور مرئی است .دو فوتون
گاما به دو  Detectorرو به روی هم میرسند .خطی که این دو
نقطه را به هم وصل میکند ) Line of Response (LORنامیده میشود .نقطهی تالقی LORها نقطهای است که مادهی
رادیواکتیو را جذب کرده است.
 :(PMT) Photo Multiplier Tube -2در باالی حلقههای آشکارسازی قرار دارد که نور را به یک جریان الکترونی
تقویتشده تبدیل میکند .پرتوهایی در این دستگاه ضبط میشوند که بهصورت همزمان تولیدشده باشند.
( Coincidence Circuit -3مدار همزمانی) :در این روش فقط آن دو پرتویی که همزمان و در دو جهت مخالف وارد
میشوند ثبت میشوند .وقتی دو فوتون گاما به دو  Detectorروبهروی هم برسند مدار همزمانی این دو پرتو را ثبت میکند.
در این دستگاه هرچه انرژی پوزیترون کمتر باشد و مسیر کوتاهتری طی کند ،دقت تصویر باالتر خواهد بود .اگر پوزیترونها
دارای انرژی زیادی باشند دقت تصویر درحد  SPECTکاهش مییابد؛ زیرا مسیر بیشتری از مبدأ تولید فوتون طی میکنند.
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فصل 7

حفاظت در برابر پرتوها

در زندگی روزمره ،ما همواره تحت تابش پرتوهایی قرار میگیریم .در این قسمت ،به بررسی روشهای حفاظت در برابر
پرتوها میپردازیم و همچنین با وسایل آشکارسازی این پرتوها آشنا میشویم.
به میزان پرتوزایی یا تعداد واپاشی در واحد ثانیه اکتیویته ( )activityمیگوییم .واحد قدیمی اکتیویته ،کوری بود ،اما امروزه
از واحد کوچکتر بکرل استفاده می شود .یک بکرل ،اکتیویتهی یک ماده است که در هر ثانیه ،یک واپاشی رخ میدهد .هر
کوری معادل  307 × 1111بکرل است .حال برای بررسی اثر پرتوها در پدیدهی یونش ،به این مثال توجه کنید:
به کمک دو الکترود ،یک گالوانومتر و یک منبع (برای ایجاد اختالف پتانسیل) یک مدار تشکیل میدهیم .در حالت عادی،
گالوانومتر عدد صفر را نشان میدهد ،اما با تابش پرتوهای یونساز مانند  Xو گاما به هوای بین دو الکترود ،وقایع یونساز رخ
میدهد و الکترونهای ایجادشده به سمت الکترود مثبت حرکت میکنند .درنتیجه در مدار جریان ایجاد میشود .با افزایش تابش
پرتوها ( )exposureوقایع یونساز و درنتیجه جریان افزایش مییابد .در بحث  ،exposureمشخص
میشود که در جرم مشخصی از هوا که بین دو الکترود وجود داشته است ،چه تعداد بار الکتریکی ایجاد
میشود .درنتیجه واحد  exposureدر سیستم بینالمللی،
بود .هر رونتگن معادل

است ،در حالی که واحد قدیمی آن رونتگن

 2054 × 11-4است .شکل exposure :و وقوع پدیدههای یونساز .قبل از

ادامهی مطلب ،به بررسی تعدادی از اصطالحات که در حفاظت مورد استفاده قرارمیگیرد ،میپردازیم.
دوز جذبی ( :)Absorbed doseمیزان انرژی جذبشده در واحد جرم را گویند .پس واحد آن

است.

هرگاه  1 Jانرژی در  1 kgبافت بدن ذخیره شود ،دوز جذبی 1 ،گری ( )grayاست .درنتیجه  1گری برابر با

 1است.

گری واحد دوز جذبی در سیستم بینالمللی میباشد .درحالیکه واحد قدیمی آن ) rad (radiation absorbed doseبود.
یک  radبرابر است با  111 ergانرژی که در هر گرم از بافت بدن جذب یا ذخیره شود (هر  ergبرابر است با  11-7ژول).
1 gray = 100 rad

;

1 rad = 100

;

1 gray = 1

دوز معادل ( :)Equivalent doseدوز جذبی به تنهایی برای پیشبینی وخامت آثار بیولوژیکی پرتوهای یونساز کافی
نیست و الزم است نوع پرتو نیز مشخص شود .برای مثال ،یک گری پرتو آلفا با یک گری پرتو گاما اثرات یکسانی ندارند .کمیتی
به نام دوز معادل تعریف میشود که دربرگیرندهی هر دو عامل دوز جذبشده توسط بافت و نیز نوع پرتو است .دوز معادل (،)H
حاصلضرب دوز جذبشده ( )Dدر فاکتور وزنی پرتو ( )WRیا ضریب کیفی پرتو ( )QFمیباشد.
;Equivalent dose = Absorbed Dose × Quality Factor
H = D × WR
واحدهای دوز معادل در سیستم بینالمللی  Sievertاست و در گذشته  remبود .اگر دوز جذبی بر حسب  grayمحاسبه

شود ،دوز معادل بر حسب  Sievertخواهدبود .اگر دوز جذبی را بر حسب  radمحاسبه کنیم ،دوز معادل بر حسب  remاست.
پس منطقی است که همان رابطهای که بین  grayو  radبرقرار است ،بین  Sievertو  remنیز وجود داشته باشد.
بهتر است فاکتورهای وزنی بعضی پرتوها را بدانیم:

 -1کمترین فاکتور وزنی برای پرتوهای  ،Xگاما و بتا میباشد که برای این سه پرتو ،یک درنظر گرفته میشود.
 -2بیشترین فاکتور وزنی و قاعدتاً شدیدترین اثر بیولوژیکی مربوط به آلفا و برابر  21است.
 -3فاکتور وزنی نوترون بر حسب میزان انرژی که دارد بین  205تا  21متغیر است.
حال به بررسی مثالی میپردازیم تا کارایی دوز معادل مشخص شود:
مثال :پرتوگیری کلی فردی را که  105 grayپرتو گاما 105 gray ،پرتو بتا و  1 grayنوترون دریافت کرده است محاسبه
نمایید .پاسخ :گاما ،H = 0.5 * 1 = 0.5 :بتا ،H = 0.5 * 1 = 0.5 :نوترونH = 1 * 5 = 5 :؛ کل0.5 + 0.5 + 5 = 6 :

حال پرسشی که مطرح میشود این است که چرا پرتو آلفا فاکتور وزنی بیشتری نسبت به  Xو گاما دارد .برای پاسخ به این
سوال دو دلیل مطرح می شود -1 :جرم زیاد و  -2دو واحد بار مثبت .این دو عامل سبب کاهش برد ذرات آلفا در ماده میشود.
در نتیجه پرتو آلفا باید
انرژی خود را در
مسافت کوتاهتری از
دست

بدهد.

پس

انرژی واگذارشده در
واحد طول برای آن بیشتر است و در نتیجه انرژی دریافتی یک سلول و وقایع یونساز بیشتر شده و حجم آسیب باالتر میرود.
شکل :واحدهای اندازهگیری دوز معادل و دوز جذبی
حفاظتسازی در برابر پرتوهای مختلف :هرچند حفاظتسازی در برابر پرتوهای مختلف با هم تفاوت دارند ولی
برای همهی پرتوها اصول حفاظتی مشترکی وجود دارند .حال به سه اصل مشترک اشاره میکنیم( :نکتهی مهم برای میانترم،
جلسهی اول آزمایشگاه و نیز پایانترم تشریحی)
 -1زمان ( :)timeزمان مواجهه با پرتو باید تا حد امکان کم شود.
 -2فاصله ( :)distanceفاصله باید تا حد امکان افزایش یابد.
هرچه فاصله افزایش یابد ،شدت پرتویی که به بدن میرسد به نسبت
عکس مجذور فاصله کاهش مییابد .برای مثال اگر فاصله  2برابر شود،
شدت پرتویی که به ما میرسد میشود .این قانون فقط مخصوص
امواج الکترومغناطیس نیست ،بلکه هر موجی که در محیط کروی
انتشار یابد ،از این قانون پیروی میکند.

⇒

𝜋

؛ شکل :رابطهی فاصله و exposure

 -3حفاظ ( :)shieldهر جا که ممکن است باید بین بدن موجود
زنده و پرتو حفاظ قرار گیرد .همانطور که قبالً اشاره کردیم،
حفاظگذاری در برابر پرتوها اصلی مشترک است که باعث کاهش شدت پرتو میشود ،اما در برابر هر پرتویی باید حفاظ
مخصوص آن را قرار داد .به طور کلی هر چه عدد اتمی یک ماده باالتر باشد ،آن ماده جاذب بهتری برای پرتوها میباشد؛ برای
مثال سرب محافظ خوبی برای پرتوهای گاما و ایکس میباشد ،چون عدد اتمی باالیی دارد .بیسموت نیز عدد اتمی باالیی دارد،
اما از آنجا که منابع آن به وفور در طبیعت یافت نمیشود ،برای تهیهی حفاظ ،چندان مورد استفاده قرار نمیگیرد .موادی که عدد
اتمی باالتری نسبت به بیسموت دارند ،به علت رادیواکتیوبودن ،مورد استفاده قرار نمیگیرند.
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ایجاد تصویر رادیوگرافی با پرتو  Xنیز به همین اصل وابسته است .نور مرئی نمیتواند حتی از بافت نرم بدن عبور کند ،پس
برای ایجاد تصویر رادیوگرافی استفاده نمیشود؛ چون تصویر کل دست تشکیل میشود و تمایزی بین بافت نرم و سخت بدن
ایجاد نمیشود؛ درحالیکه پرتو  Xاز بافت نرم بدن عبور میکند ،اما در حین عبور از بافت سخت مانند استخوان ،جذب شده و از
این پرتو در ایجاد تصویر استفاده میشود .استخوان کلسیم (عدد اتمی باال) فراوان دارد ،پس میتواند پرتو  Xرا جذب کند.
اهمیت استفاده از این سه اصل آنجا مشخص میشود که در گذشته رادیولوژیستها که مواجههی زیادی با این پرتوها
داشتند ،بهطور متوسط  12سال کمتر عمر میکردند ،اما امروزه این مشکل به دو دلیل برطرف شده است -1 :قوانین حفاظت در
برابر پرتو اعمال میشود -2 .عامل مهمتر تحولی است که در دستگاههای جدید صورت گرفته است.
به طور کلی میتوان گفت که نه فاکتور بر  doseبیمار تأثیر میگذارند:
 -1نوع ماشین تولیدکنندهی پرتو X؛ میزان دوزی که یک فرد در کلینیک  Aدریافت میکند ممکن است چند برابر کلینیک
 Bباشد که این به تفاوت نوع دستگاههای مورد استفاده بستگی دارد.
 -2تکنیکهایی برای کاهش تماس پرتو با بیمار؛ حفاظ تیروئید ( )thyroid shieldدر رادیوگرافی دندانپزشکی.
 -3فاکتورهای تابش :احتمال جذب یک پرتو همانطور که با عدد اتمی ارتباط دارد ،با انرژی آن نیز رابطه دارد .به این
صورت که هرچه انرژی پرتو افزایش یابد ،احتمال جذب کاهش مییابد؛ بنابراین در رادیوگرافی باید تا حد امکان ،با افزایش
اختالف پتانسیل ،انرژی پرتو را افزایش دهیم تا احتمال جذب کاهش یابد.
 -4استفاده از سیستم دیجیتالی در عکسبرداری :باعث کاهش احتمال تکرار عکسبرداری میشود؛ زیرا میتوان بعد از
گرفتن عکس ،تغییراتی مانند تغییر در میزان روشنایی اعمال کنیم که این کار ،نیاز به تکرار عکسبرداری را رفع میکند.
 -5استفاده از  collimatorو  = Collimation( :filtrationجمعکردن دستهپرتوها) عدم استفاده از  collimatorباعث
میشود پرتوها به سطحی بیشتر از حد نیاز تابش شوند  افزایش احتمال موتاسیون و سرطانیشدن = Filtration( .حذف
پرتوهای کمانرژی) میدانیم هر چه انرژی پرتو کمتر باشد ،احتمال جذب بیشتر است؛ این پرتوهای کمانرژی زودتر جذب شده
و در تشکیل تصویر نقشی ایفا نمیکنند و بهتر است که آنها را با فیلترکردن ،حذف کنیم تا  doseکاهش یابد.
 -6استفاده از  lead apronو  :thyroid collarاین وسیله از جنس الستیک ،ذرات سرب و  ...است و به آن پیشبند
سربی میگویند .بسیار انعطافپذیر است ،اما ضخامت کمی دارد .کاردیولوژیستها هنگام آنژیوگرافی پرتو زیادی میبینند ،پس
برای کاهش  doseاز این وسیله استفاده میکنند (دست کاردیولوژیستها بیش از سایر اعضای بدن تحت تابش است).
 -7محدودکردن مواجهه با پرتوهای غیرضروری ( :)limiting unnecessary radiation exposureهرگاه بتوان با
تصویربرداری از یک نما اطالعات کافی بهدست آورد ،عکسبرداری از نماهای دیگر مورد نیاز نیست.
 -4استفاده از  :fast filmبرای عکسبرداری از کاست استفاده میشود .کاست شبیه یک کتاب است که دو ورقه در دو
طرف دارد و در بین آنها فیلم قرار دارد .تهیهی کاست در تاریکخانه انجام میشود و در کاست بسته شدهاست .برای گرفتن
عکس از یک دست شکسته ،دست را روی آن قرار داده و پرتو  Xبه آن میتابانیم .این پرتو از بافت نرم عبور میکند ،اما جذب
استخوان شده و سایهی استخوان بر روی فیلم تشکیل میشود .مزیت این نوع فیلم این است که با تاباندن پرتوی کمتری
تاریک میشوند .پس  doseبیمار کاهش مییابد ،اما باید به این نکته توجه کرد که فیلمهای سریعتر ،دقت کمتری دارند.
 -4عملیات  processingفیلم :فیلمهای رادیولوژی بعد از تابش پرتو  ،Xابتدا وارد مادهی ظهور میشوند ،سپس فیکس
شده و بعد از شستهشدن خشک میشوند .اگر دمای ظهور کم باشد ،فیلم به اندازهی کافی سیاه نمیشود و برای جبران این
مشکل ،باید  exposureبیمار را افزایش دهیم (افزایش  doseبیمار) ،پس شرایط پردازش فیلم نیز بر  exposureمؤثر است.
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محدودیتهای مواجهه با تابش (:)limits of radiation exposure
 :Occupational workers -1افرادی مثل کاردیولوژیستها هستند که به میزان زیادی در برابر پرتوها قرار
میگیرند .برای این افراد پارامتری را به نام  dose limitتعریف و تعیین میکنیم .این پارامتر ،بدین معنی است که اگر این افراد
از این میزان مشخص پرتو کمتری دریافت کنند ،اثرات بیولوژیک قابل مالحظهای برای این افراد نخواهد داشتDose limit .

برای این افراد به طور متوسط  ،21 mSvدر هر سال در نظر گرفته میشود .البته این مقدار را میتوان به صورت دیگری نیز بیان
نمود :این افراد میتوانند در  5سال متمادی ،در مجموع  111 mSvدریافت نمایند به شرطی که دریافت آنها در هر سال
بیشتر از  51 mSvنشود .در غیر این صورت تابش میتواند اثرات بیولوژیکی منفی زیادی برای این افراد داشته باشد.
 :General public -2برای افرادی که در نزدیکی نیروگاههای هستهای زندگی میکنند ،شرایط باید بهگونهای باشد
که  dose limitاز  1 mSvبیشتر نشود Dose limit .تعیین شده برای  ،occupational workersبسیار سختگیرانهتر از
 general publicدر نظر گرفته میشود .علت این امر این است که مردم عادی ،تعداد زیادی را شامل شده درحالیکه
پرتوکاران ،تعداد کمتری دارند ،پس باید محدودیت بیشتری را برای مردم عادی در نظر گرفت .در غیر این صورت ،اگر dose

 limitبرای مردم عادی هماندازه با پرتوکاران در نظر گرفته شود ،احتمال موتاسیون به طرز چشمگیری افزایش مییابد.
 :Medical exposure -4هیچ محدودیتی برای این افراد وجود ندارد ،اما همواره باید این اصل را در نظر گرفت که
سود انجام این کار بر ضرر آن غلبه داشته باشد.
اثرات بیولوژیکی پرتوها :به دو دسته تقسیم میشوند:
 :Stochastic effects -1این آثار تابع قوانین و احتماالت هستند و هرچه میزان  doseباالتر رود ،احتمال خطر
بیشتری وجود خواهد داشت .سرطان و اثرات ژنتیکی آن جزو این دسته آثار هستند و احتمال ایجاد سرطان با افزایش
رادیوگرافی افزایش مییابد .الزم به ذکر است که به این نوع سرطان که عالوه بر سرطانی است که به طور طبیعی در جامعه
وجود دارد excess cancer ،میگوییم .برای مثال در آمریکا از هر  4مرد 1 ،نفر و از هر  6زن یک نفر در اثر سرطان میمیرند
که این آمار مربوط به سرطانی است که به طور طبیعی در جامعه وجود دارد ،اما با هر بار رادیوگرافی احتمال سرطان افزایش
مییابد که به آن  excess cancerگویند .پس در  stochastic effectsآستانهای وجود ندارد .دوز صفر بی خطر است و هرچه
از دوز صفر باالتر برویم ،احتمال اثرات بیولوژیکی افزایش مییابد.
 :Non-stochastic effects -2این آثار برخالف آثار قبلی ،آستانهای دارند که اگر دوز ،کمتر از این حد آستانهای
باشد ،میتوان به طور حتم در مورد اثرات بیولوژیکی قضاوت کرد؛ مثالً اگر دوز رادیوگرافی کمتر از آستانه باشد ،میتوان به طور
حتم گفت که فرد دچار عقیمی نمیشود .پس در این آثار اگر  doseاز آستانه کمتر باشد ،احتمال ایجاد اثری مشخص ،صفر
است ،ولی اگر  doseاز حد آستانه بیشتر شود ،شدت بروز اثر افزایش مییابد (در  stochastic effectsبا افزایش دوز ،احتمال
افزایش می یابد) .در بعضی مراجع  ،اثرات غیر احتمالی را معادل اثرات قطعی دانستهاند که چندان صحیح نیست.
میزان دوز آستانه باالست و در مقادیر کمتر از این دوز احتمال آسیب صفر است ،برای مثال یک فرد اگر به تعداد زیاد نیز
رادیوگرافی انجام دهد ،احتمال عقیمشدن برای او صفر است ،ولی در
فلوروسکوپیهای طوالنی یا رادیوتراپی که  doseاز حد آستانه نیز باالتر
است ،احتمال رخ دادن عقیمی وجود دارد .شکلA) non-stochastic :
B) stochastic effects ،effects
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آشکارسازی پرتوها :در بدن انسان سیستمی برای آشکارسازی پرتوهای یونساز وجود ندارد .از این رو برای
اندازهگیری میزان انرژی جذبشده در اثر تابش پرتو ،از دستگاههایی به نام دوزیمتر استفاده میکنیم .دستگاههای دوزیمتر به
طور کلی در دو بخش مورد بررسی قرار میگیرند :دوزیمترهای فردی و محیطی.
 -1دوزیمترهای فردی :این دوزیمترها برای اندازهگیری میزان پرتوگیری پرتوکاران به کار میرود و به ناحیهای از
لباس آنها نصب میشود .یک دوزیمتر فردی ایدهآل باید این ویژگیها را دارا باشد -1 :پاسخ آن سریع و دقیق باشد -2 .نوع
پرتو را مشخص کند -3 .کوچک و سبک باشد -4 .به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باشد .در واقع نمیتوان دوزیمتری را
یافت که همهی خصوصیات فوق را داشته باشد ،بنابراین بر حسب کاربرد ،بهترین دوزیمتر را انتخاب میکنیم.
برخی از دوزیمترهای فردی عبارتاند از :فیلم بج TLD ،و دوزیمتر قلمی.
فیلم بج :از یک قطعه فیلم تشکیل شده است که درون یک پوشش کاغذی قرار
دارد و این پوشش کاغذی درون یک حفاظ پالستیکی قرار میگیرد تا از نور محافظت
شود .فیلم و حفاظ آن در قابی به نام بج قرار میگیرد و بر روی لباس پرتوکاران نصب
میشود .در واقع فیلم بج یک دوزیمتر فتوگرافیک با فیلم عکاسی (امولسیون نقره برمید)
میباشد .برخورد پرتوهای یونساز به کریستالهای نقره برمید موجب آزادشدن نقرهی
فلزی و تغییر رنگ فیلم پس از ظهور و ثبوت میشود که با توجه به میزان تیرگی
ایجادشده میتوان دوز جذبی را اندازهگیری نمود .فیلترهایی از جنس آلومینیوم و کادمیوم برای تعیین نوع پرتو در این دستگاه
وجود دارد ،اما پرتو آلفا را نمیتوان با این دستگاه آشکار کرد؛ زیرا این پرتو از پوشش ضد نور دستگاه عبور نمیکند .فیلم بجها
باید هر ماه پردازش شوند؛ لذا مؤسساتی جهت پردازش فیلمها و ارائهی گزارش تأسیس شدهاند.
مزایا :مقدار دوز جذبی را به تفکیک نوع پرتو مشخص میکند .همچنین ارزان بوده و استفاده از آن آسان است.
معایب :بزرگترین عیب :امکان ارزیابی دوز جذبی در همان لحظهی پرتوگیری وجود ندارد .پرتو آلفا را آشکا نمیکند.
 :TLDدر این نوع دوزیمتر از مواد دارای خاصیت ترمولومینسانس مانند بلور LiF

که عدد اتمی آن نزدیک به عدد اتمی بافتهای بدن است استفاده میشود.
اثر ترمولومینسانس :در بعضی از کریستالها به دلیل ناخالصی یا نقصهای
کریستالی ،میان باند ظرفیت و تراز انرژی باالتر از آن ،سطوح مجاز انرژی جدیدی
ایجاد میشود .اگر این کریستال تحت تابش قرار گیرد ،الکترون ظرفیت آن ،انرژی الزم
برای رسیدن به تراز انرژی باالتر (تراز اصلی) را دریافت میکند ،اما در بازگشت ،ممکن
است در یک تله میان دو تراز انرژی اصلی گیر کند .هرچه میزان پرتوگیری بیشتر باشد ،تعداد الکترونهای بهدامافتاده هم
بیشتر خواهد بود .اگر این کریستال را حرارت دهیم ،الکترونهای بهدامافتاده انرژی الزم برای خارجشدن از تله و رفتن به تراز
انرژی باالتر را پیدا میکنند .این الکترونها سپس در بازگشت از تراز انرژی باالتر به تراز انرژی پایه ،نور تابش میکنند .به این
فرآیند ترمولومینسانس گفته میشود .از این خاصیت در دوزیمترهای  TLDاستفاده میشود .کریستال مورد نظر را پس از
پرتوگیری تا دمای مناسب گرم میکنیم .سپس نور خروجی را اندازهگیری میکنیم .این نور که متناسب با دوز جذب شده توسط
کریستال است به وسیلهی یک المپ تقویت الکترونی به جریان الکتریکی تبدیل میشود.
در المپ تقویت الکترونی ،نور به صفحهی فوتوکاتد برخورد میکند و باعث کندهشدن الکترون از سطح آن میشود .این
الکترون تحت تأثیر پتانسیل مثبت اولین داینود ،شتاب میگیرد و با سرعت به آن برخورد میکند و تعداد بیشتری الکترون را از
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سطح آن جدا میکند .سپس این الکترونها تحت تأثیر پتانسیل مثبت دومین داینود ،شتاب گرفته و به آن برخورد میکنند و این
عمل ادامه مییابد تا بهمنی از الکترونها (و یک جریان الکتریکی نسبتاً زیاد) ایجاد شود.
مزایاTLD :ها نسبت به فیلم بجها دقیقتر هستند .این دوزیمترها پس از حرارت دادن به وضعیت قبل از پرتوگیری
برمیگردند و مجدداً قابل استفاده خواهند بود.
معایب :نمیتوانند در همان زمان پرتوگیری ،دوز جذبشده را نشان دهند و نسبت به فیلم بجها گرانتر هستند.
دوزیمتر قلمی ( :)Pen Dosimeterنوعی اتاقک یونیزاسیون است که در آن یک الکترود مثبت و یک رشتهی کوارتز
(با بار مثبت) به دلیل دافعهی الکتریکی در فاصلهی معینی از هم قرار گرفتهاند .با تابش پرتو ،میزان بار مثبت الکترود کم میشود
و در نتیجهی کاهش نیروی دافعهی الکتریکی ،رشتهی کوارتز به الکترود مثبت نزدیکتر میشود .این رشته بر روی خطی
حرکت میکند که بر حسب واحدهای دوز جذبی مدرج شده است .از طریق یک عدسی میتوان حرکت رشتهی کوارتز و درنتیجه
میزان پرتوگیری را مشاهده کرد .بزرگترین مزیت دوزیمتر قلمی نسبت به فیلم بج و  ،TLDامکان قرائت میزان دوز جذبی در
همان لحظهی پرتوگیری است .از این دوزیمتر میتوان به طور مکرر استفاده کرد ،اما قبل از استفاده باید دوز ثبتشده از
اندازهگیری قبلی را حذف کرد .شکل :دوزیمتر قلمی.

 -2دوزیمترهای محیطی :برخی دوزیمترهای محیطی :اتاقک یونیزاسیون ،شمارشگر گایگر-مولر و سنتیالتور.
اتاقک یونیزاسیون :نوعی دوزیمتر
گازی است که شامل دو الکترود مثبت و
منفی است که به عنوان یک خازن عمل
میکنند .برخورد پرتو با گاز درون اتاقک
موجب یونیزاسیون مولکولهای آن میشود.
یونهای ایجاد شده به سمت الکترودهای
مخالف خازن حرکت میکنند و باعث کاهش
بار خازن و یا ایجاد جریان الکتریکی در مدار
متصل به خازن میشوند .برای آگاهی از
میزان دوز جذبی ،کافی است میزان کاهش بار خازن و یا جریان الکتریکی تولیدشده در مدار خارجی را اندازهگیری کنیم.

62

شمارشگر گایگر-مولر :نوعی اتاقک یونیزاسیون است که در آن اختالف پتانسیل بین آند و کاتد بسیارباالست ،بنابراین
حتی اگر تنها یک واقعهی یونساز رخ دهد ،الکترونِ تولیدشده آنقدر انرژی دارد که با برخورد به اتم کناری ،آن را یونیزه کند.
در نتیجهی این کار ،یک الکترون به آبشاری از الکترونها تبدیل میشود و جریان زیادی در مدار خارجی تولید میگردد .بنابراین
حساسیت شمارشگر گایگر-مولر از اتاقک یونیزاسیون بیشتر است و در مواقعی کاربرد دارد که شدت پرتو کم باشد.

سنتیالتور :در این دوزیمترها از موادی با خاصیت فلورسانس مانند بلور سدیم یدید استفاده میشود .الکترونهای تراز
ظرفیت در این مواد ،پس از پرتوگیری به تراز انرژی باالتر میروند ،اما برخالف TLDها ،الکترون بدون نیاز به حرارت دادن به
تراز انرژی پایه بازگشته و بالفاصله بعد از تابش پرتو ،نور تولید میکند .بنابراین باید نور تولیدی در لحظهی پرتوگیری را که
متناسب با دوز جذبی است ،اندازهگیری کرد .این
کار توسط المپ تقویت الکترونی انجام میشود که
نور تولیدشده را به یک جریان الکترونی تقویتشده
تبدیل میکند .حساسیت این دوزیمترها بسیار
باالست.

مزیت

سنتیالتورهای

جامد

به

سنتیالتورهای مایع و گاز این است که چون تعداد
اتمهای بیشتری سر راه پرتوها قرار میگیرند،
کارایی سیستم هم به مراتب بیشتر خواهدبود.
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دوزﯾﻣﺗر ﻓﺮدی

دوزﯾﻣﺗر ﻗﻠﻣﯽ
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فصل 8

رادیوبیولوژی 1

انتقال خطی انرژی ( :)LETمقدار انرژی انتقالیافته به
محیط مادی در واحد طول مسیر پرتو را  LETمیگویند و واحد
آن

است .شکل :انتقال خطی انرژی.
پرتوها از نظر میزان  LETسه دستهاند:
 :High LET -1آلفا
 :Low LET -2گاما ،بتا و X

 -3بینابینی :نوترون
شکل :مقایسهی ازدستدادن انرژی در مواد با  LETباال وپایین.
پرتوهایی که  LETپایینی دارند ،انرژی خود را به تدریج و به صورت پراکنده در
ماده برجامیگذارند؛ پس مسیر طوالنیتری را در بافت طی میکنند و قدرت نفوذ
بیشتری دارند .درحالیکه پرتوهایی با  LETباال ،انرژی خود را در فاصلهی کوتاهی
از دست میدهند و متوقف میشوند؛ پس قدرت نفوذ کمی دارند .شکل :مقادیر
 LETبرخی پرتوها.
)( Relative Biological Effectiveness (RBEاثر بیولوژیک
نسبی) RBE :برای یک پرتو خاص عبارت است از نسبت دوز پرتو ایکس ( 250 kVpپرتو مرجع) به دوز پرتو مورد نظر که هر
دو در محیط یکسان ،اثر بیولوژیک یکسانی را ایجاد میکنند.

دوز پرتو ایکس
دوز پرتو مورد آزمایش

در واقع  RBEقابلیت نسبی پرتوهایی با  LETمختلف را در ایجاد یک اثر بیولوژیک خاص شرح میدهد .هر چه اثر
تخریبی پرتو بیشتر باشد RBE ،آن بیشتر خواهدبود .پرتویی مثل آلفا یونشهای متراکم ایجاد میکند و انرژی خود را در مسیر
کوتاهی ازدستمیدهد ( LETباال) ،پس سلولهایی که در سر راه آن
قرار گرفتهاند بیشتر آسیب میبینند و احتمال تخریب هدف بحرانی
(مثالً  )DNAدر سلول بیشتر است ( RBEباال) اما پرتوهای  Xو گاما
یونشهای پراکنده ایجاد میکنند و انرژی خود را در یک مسیر
طوالنی ازدستمیدهند ( LETپایین) و احتمال آسیبدیدن کمتر است
( RBEپایین) .شکل :مقادیر  RBEبرخی پرتوها.
شکستهای  Single strand break :DNAو Double

 )DSB( strand breakشکستهای تکنردهای و دونردهای  DNAهستند .ترمیم شکست تکنردهای راحتتر است؛ زیرا هنوز
الگویی برای ترمیم آن وجود دارد .در شکست دونردهای  DNAاز هم جدا میشود.

شکل ،رابطهی میزان اثرات
نسبی بیولوژیک ( )RBEرا با LET
پرتو نشان میدهد .پرتو  Xکه LET

پایینی دارد ،نمیتواند شکست
دونردهای ایجاد کند؛ زیرا یونشهای
پراکنده ایجاد میکند و اگر روی
یک نرده ،توسط پرتو  Xیک یونش
ایجاد شود ،یونش بعدی فاصلهی زیادی دارد .پس اگر یک پرتو  Xروی یک نردهی  DNAایجاد شکست کند ،قطعاً نمیتواند
روی نردهی مقابلش ایجاد شکست کند .دو پرتو  Xمیتوانند در مقابل هم ایجاد شکست کنند که احتمال چنین واقعهای به دلیل
 100میتواند ایجاد  DSBکند؛ زیرا فاصلهی بین یونشهای

تعداد بسیار زیاد نوکلئوتیدها ،بسیار ضعیف است .اما پرتو آلفا با

آن حدوداً برابر با فاصلهی بین دو نردهی  DNAاست و دلیل وجود مرحلهی باالرو در نمودار باال هم همین است.
در نمودار ،بعد از مرحلهی باالرو ،در محدودهای ،هرچه  LETافزایش مییابد RBE ،ثابت است و پس از آن کاهش مییابد
که دلیل آن نسبیبودن مفهوم  RBEاست؛ چون نسبت به یک مرجع مقایسه میشود ،مرحلهی پایینرو به وجود میآید.
در نمودار به مرحلهی پایینرو ،منطقهی ( over killفوق کشنده) گفته میشود؛ زیرا اثرات بیولوژیک در آن منطقه بیش از
چیزی است که برای تخریب مورد نیاز است.
آثار شیمیایی پرتوهای یونساز :ناشی از  2نوع برخورد مستقیم و غیرمستقیم پرتو با بافت است .مبنای تقسیم بندی،
بار الکتریکی است :باردار (مستقیم) و غیر باردار (غیر مستقیم) .در برخورد مستقیم ،پرتو مستقیماً موجب یونیزاسیون اتمهای
 DNAمیشود و ایجاد آسیب میکند .این نوع برخورد در اثر جذب انرژی از پرتوهای یونساز با  LETباال صورت میگیرد.
در برخورد غیر مستقیم ،رادیکالهای آزاد تولید میشوند که به طور غیرمستقیم ساختار مولکولهای  DNAرا تغییر
میدهند .رادیکال آزاد ،اتم یا گروهی از اتمهاست که به دلیل داشتن تک الکترون جفتنشده میل ترکیبی زیادی دارند .ازآنجاکه
بیشتر مولکولهای بدن را مولکولهای آب تشکیل میدهند ،انتظار میرود که بیشتر رادیکالهای آزاد ،محصول یونیزاسیون
مولکولهای آب (رادیولیز آب) باشند .برخورد غیرمستقیم بیشتر در اثر برخورد پرتوهایی با  LETپایین رخ میدهد.
از برخورد پرتو با مولکول آب ،یک جفت یون شامل مولکول آب یک بار یونیده (رادیکال یونی  )H2O+و یک الکترون
حاصل میشود .پس از تشکیل این یونها ممکن است  H2O+مجدداً با الکترون ترکیب شود و مولکول آب را ایجاد کند که در
این صورت آسیب بیولوژیکی رخ نمیدهد ،اما ممکن است الکترون تولیدشده به یک مولکول آب دیگر بپیوندد و تولید یک
مولکول آب با بار منفی کند ( .)H2O-مولکولهای  +و  -آب بسیار ناپایدارند و میتوانند به مولکولهای کوچکتر بشکنند:
 رادیکال یونی ( )H2O+به یون هیدروژن و رادیکال آزاد هیدروکسی میشکند. رادیکال یونی ( )H2O-بهیون هیدروکسیل و رادیکال آزاد هیدروژن میشکند.بنابراین برخورد پرتو یونساز باعث تشکیل دو یون  H+و  OH-و دو رادیکال آزاد ̇ و
̇

میشود .معموالً یونهای هیدروژن و هیدروکسیل با هم آب تولید میکنند .پس اثر

بیولوژیک قابل توجهی ندارند .درحالیکه رادیکالهای هیدروژن و هیدروکسیل انرژی اضافی
دارند و میتوانند در اثر برخورد با مولکولهای دیگر ،پیوندهای شیمیایی آنها را بشکنند و
واکنشهای شیمیایی نامطلوب ایجاد کنند .شکل :فرایند ایجاد اثرات بیولوژیک غیرمستقیم.
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محصول دیگر رادیولیز آب ،پراکسید هیدروژن ()H2O2
است که مادهای سمی می باشد و از ترکیب دو رادیکال
هیدروکسیل تولید میشود .شکل :عملکرد مستقیم و
غیرمستقیم پرتوهای یونساز .در شکل 4 nm ،تعیینشده
نشاندهندهی این است که چون طول عمر رادیکال آزاد کم
است ،اگر خارج از این محدوده ایجاد شود ،تأثیری ندارد.
بعضی از پرتوها اصالً اثر غیرمستقیم ندارند (مثل آلفا که
 LETزیادی دارد) .پرتوهایی که  LETکمتری دارند ،اثرات آنها غیرمستقیم است.
سرنوشت سلول آسیبدیده -1 :مرگ سلول (اختالل در یک ناحیه از بدن مثل زخم) و  -2آسیب  ،DNAکه یا
برطرف میشود یا برطرف نمیشود (مانند سرطان).
 :(Lettal dose 50.60) Ld 50.60دوزی که باید به افراد داده شود که  % 51آنها ظرف  61روز تلف شوند.
دوز کشندهی پرتو برای انسان 4 :گری .هر گری یک ژول بر کیلوگرم است؛ بنابراین  4گری میشود  4ژول بر
کیلوگرم .در یک انسان  71کیلوگرمی میزان انرژی که انتقال مییابد  241ژول است؛ یعنی حدود  71کالری که انرژی کمی
است که حتی با یک لیوان چای و قهوه تأمین میشود .دلیل این که این میزان انرژی کم میتواند باعث مرگ و میر  % 51افراد
شود را باید در سرنوشت یک فوتون  Xجستوجو کنیم .برخورد فوتون سبب ایجاد یک  fast electronشده (یونش) .این
الکترون میتواند اثرات مستقیم یا غیرمستقیم بیولوژیک را ایجاد کند.
 :Radioprotectorsعواملی هستند که میتوانند بدن موجود زنده را در مقابل  Radiationمحافظت کنند.
در اثر غیرمستقیم میتوان از حساسکنندهها استفاده کرد؛ مثالً موادی داشته باشیم که در سلولهای سرطانی جایگزین
شوند و حساسیت پرتویی را باال ببرند؛ یا حساسیت را در سلولهای سالم کم کنند.
؟ سؤال :چرا میتوان اثر پرتوهایی مثل پرتو  Xکه دو سوم اثرات آنها غیرمستقیم است را تغییر داد؟ پاسخ :روی رادیکال
آزاد تأثیر میگذاریم .عواملی هستند که جاروبگر رادیکال آزاد هستند که با آنها تأثیر رادیکال آزاد کم میشود یا مثالً اکسیژن
یک حساسکننده ( )Sensitiserاست که طول عمر رادیکالهای آزاد را زیاد میکند .پس عوامل آنتیاکسیدان (مثل ویتامین )C
میتوانند مقاومساز پرتویی باشند .حال به بررسی انواع آسیبهای کروموزومی و عوامل مؤثر در آنها میپردازیم:
آسیبهای کروموزومی :یکی از آثار پرتوهای یونساز آسیبهای کروموزومی میباشد که برای تشخیص آنها از
سلولها کاریوتیپ میگیرند .سپس کروموزومها را فیکس و رنگآمیزی کرده و زیر میکروسکوپ بررسی میکنند .انواع این
آسیبها :chromatid break -1 :فقط یکی از کروماتیدهای خواهری دچار شکست شده است؛ پس پرتوگیری در انتهای  Sیا
در  G2بوده است :chromosome break -2 .هر دو کروماتید خواهری دچار شکست شدهاند ،پس پرتوگیری در مرحلهی G1

اتفاق افتاده است .شکل :انواع آسیبهای کروموزومی.
کروموزومهای  dicentricدو سانترومر دارند که علت این
پدیده چسبناکبودن قطعات حاصل از شکستگی
کروموزومها و اتصال آنها به هم است .در آسیب
 ،dicentricبه ازای هر آسیب ،یک کروموزوم کم میشود.
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عوامل اثرگذار بر روی شدت آسیبهای ناشی از پرتوگیری -1 :میزان انرژی دریافتی توسط سلولها-2 .
آهنگ دوز :هرچه دوز در زمان طوالنیتری داده شود اثر کمتری خواهد داشت؛ زیرا سلولها فرصت بیشتری برای ترمیم خود
در اختیار دارند -3 .نوع پرتو  -4 .LET, WRمیزان اکسیژن -5 .محافظتکنندههای پرتویی و حساسکنندههای پرتویی
( -6 .)radioprotectors ,radiosensitizersسرعت تقسیم سلول :با افزایش سرعت تقسیم حساسیت پرتویی هم افزایش
مییابد؛ مثالً سلولهای عصبی و ماهیچهای مقاوت پرتویی باالیی دارند .استثنا :لنفوسیتها که تقسیم نمیشوند ،اما بیشترین
حساسیت را دارند -7 .میزان تمایز سلول :سلولهایی که تمایزیافتهترند مقاومت پرتویی بیشتری دارند -4 .سن :بیشترین
حساسیت پرتویی در دوران جنینی دیده میشود ،سپس با افزایش سن از میزان حساسیت کاسته شده ولی در هنگام پیری دوباره
افزایش مییابد -4 .جنسیت :زنان در مقابل پرتوها مقاومترند -11 .نوع گونهی جاندار :مثالً الکپشت مقلومت پرتویی باالیی
دارد (بیشترین مقاومت پرتویی در میکروارگانیسمها دیده میشود؛ بهگونهایکه یک میکروارگانیسم به نام
داینوکوکوسرادیوگرانس ،در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده که با دوز  15111گری باز هم  % 37آنها زنده میمانند!).
قانون برگونی-تریباندو :طبق این قانون سلولهایی حساسیت پرتویی زیادی دارند که -1 :سرعت تقسیم زیادی
داشته باشند -2 .تمایز کمتری یافته باشند -3 .دارای آیندهی میتوزی طوالنی باشند.
منحنیهای بقا :برای بهدستآوردن این منحنیها میکروارگانیسم مورد
نظر را روی محیط کشت انتقال داده و آنها را داخل آنکوباتور قرار میدهیم تا
شرایط برای رشد آنها فراهم باشد .میکروارگانیسمها رشد کرده و کلنیهایی را
ایجاد میکنند .اکنون میتوانیم با استفاده از این رابطه بازده کشت را به دست
آوریم:

تعداد کلنی ایجادشده
تعداد کلنی کشتشده

 .سپس سلولها را با دوزهای مختلف پرتو

میدهیم و ) Survival Fraction (SFرا به دست میآوریم:
تعداد کلنی شمردهشده پس از پرتوگیری
تعداد سلول کشتشده
حال با استفاده از SFهای بهدستآمده منحنیهای بقا را رسم میکنیم (شکلها):
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در بسیاری از موارد که از پرتوهای  low LETاستفاده میشود ،منحنی بقا دارای یک شانه است .شانه منطقهای از نمودار
است که در آن دوز افزایش مییابد ،اما مرگ و میر ناچیزی رخ میدهد؛ بنابراین هرچه شانهی منحنی عریضتر باشد توان ترمیم
ضایعات در آن سیستم بیولوژیک بیشتر است .در این منحنیها پس از پایان شانه به یک منطقهی خطی میرسیم.
سه ویژگی اصلی منحنیهای بقا:
 -1اگر منطقهی خطی را امتداد دهیم تا محور عمودی را قطع
کند ،عدد برونیابی ( )extrapolation numberبهدست میآید (.)n
 -2هرچه شیب ( )slopeمنحنی بیشتر باشد ،سلولها حساسیت
پرتویی بیشتری دارند؛ یعنی با دوز کمتری به  SFمورد نظر میرسند
(.)Slope = k
 -3از روی محور عمودی از منطقهی بقای  111درصدی یک
خط موازی محور افقی رسم میکنیم ،هرجایی که منحنی را قطع کند
دوز آستانهی تقریبی ( )quasi thresholdبهدست میآید ( .)Dqهرچه
شانهی منحنی عریضتر باشد ،دوز آستانهی تقریبی هم بیشتر است.

شکل وسط :منحنیهای بقا برای پرتوهای با  LETمتفاوت .شیب
منحنی پرتوهای  High LETبیشتر است ،اما شانهی کوچکتری دارند.
همانگونه که در شکل پایین صفحه میبینید حساسترین سلول
نسبت به پرتو  Xالزاماً نسبت به نوترون هم حساسترین نخواهدبود .شکل
پایین :منحنیهای بقا برای سلولهای متفاوت.
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 D0( Dnotیا  )D37یا دوز کشندهی متوسط:
مقدار دوزی است که در اثر آن به هر سلول یک آسیب وارد میشود ،اما با این وجود  % 37سلولها زنده میمانند.
فرضیهی :single target
طبق این فرضیه در سلولها تنها یک هدف بحرانی وجود دارد و اگر آن هدف بحرانی حتی یک آسیب ببیند موجب مرگ
سلول میشود .میزان بقای سلولها در این مدل با رابطهی زیر بهدستمیآید ( :D37دوز کشندهی متوسط :D ،دوز تابیدهشده):

18

فصل 9

رادیوبیولوژی 2

مقدمهای بر رادیوتراپی :آرمان اصلی در علم رادیوتراپی یا پرتودرمانی این است که بتوانیم تمام دوز پرتو استفادهشده
را بر روی سلولهای سرطانی یا سلولهای موجود در تومور متمرکز کنیم و به سلولهای سالم اطراف هیچ آسیبی وارد نشود ،اما
متأسفانه رسیدن به بازده  % 111در این زمینه تاکنون محقق نشده است؛ زیرا در هنگام رادیوتراپی با فوتون ،قسمت عمدهای از
دوز تابیدهشده جذب نواحی سالم سطحی میگردد .مثال سادهای که در این زمینه میتوان زد پخت یک تکه گوشت در یک
اجاق دارای elementهای حرارتی است .در این حالت ممکن است دمای سطح گوشت به حدی افزایش پیدا کند که بافت روی
سطح آن بسوزد ،اما وسط آن هنوز خام مانده باشد .در ابتدا به بررسی تعاریف چند مفهوم ابتدایی در رادیوتراپی میپردازیم:
دوز کشندهی متوسط :دوز کشندهی متوسط دوزی از پرتو مورد نظر است که برای هر سلول یک آسیب ایجاد میکند
ولی  37درصد از سلولها زنده میمانند که آن را با  D0یا  D37نشان میدهند.
رابطهی بقای سلولها :با داشتن دوز تابیدهشده از پرتو مورد نظر و دوز کشندهی متوسط همان پرتو میتوان میزان
بقای سلولها را مورد بررسی قرار داد؛ با استفاده از این فرمول:
تعداد سلولهای اولیه و  Nتعداد سلولهای سالم باقیمانده پس از دریافت دوزی معادل با  Dمیباشد.
تابش پرتوهای یونساز بر موجودات زنده با آثاری همراه خواهد بود که برای نمایش آنها از منحنیهای پاسخ-دوز استفاده
میگردد ،که در ادامه دو نوع از این منحنیها را بررسی میکنیم:
نمودار پاسخ دوز ایجاد آسیبهای قطعی ( :)deterministic effectsنموداری است که مرگ مستقیم
سلولها را در اثر پرتوگیری نشان میدهد و آسیبهای احتمالی یا همان  stochastic effectsرا در بر ندارد؛ مثالً
سرطانیشدن سلولها و مرگ بعدی آنها در اثر سرطان را در اینجا در نظر نمیگیریم (نکتهی مهم دیگری که در ارتباط با این
نمودار قابل ذکر است این است که نمودار یادشده دارای یک «آستانهی دوز» ( )threshold doseاست؛ یعنی در کمتر از یک
دوز مشخص هیچ مرگی به صورت مستقیم توسط پرتوگیری رخ نمیدهد؛ مثالً انتظار نداریم که کسی حتی اگر ده بار هم
رادیوگرافی انجام دهد ،در اثر  radiationبمیرد .البته ممکن است
این فرد به واسطهی  radiationناشی از رادیوگرافی دچار سرطان
گردد و بمیرد ،اما بههرحال  radiationنمیتواند در دوزهای کم
مستقیماً باعث مرگ شود .همچنین به یاد داشته باشید که در این
نمودار ارتباط بین دوز و اثر از نوع سیگموئیدی میباشد؛ یعنی مثالً
برای رسیدن به مرگ صد درصدی دوز بسیار باالیی از پرتو الزم است،
چون میرسیم به منطقهای از نمودار که شیب منحنی بسیار کم است.
علت مشاهدهی چنین نموداری این است که جمعیت بسیار کمی
از سلولها نسبت به این پرتوها بسیار حساس هستند و با دوزهای کم

حذف میشوند و جمعیت کم دیگری هم هست که بسیار مقاوماند و ازبینرفتن آنها نیازمند دوزهای باالیی است ،اما جمعیت
عمدهی سلولها آنهایی هستند که با دوزهای متوسط دچار مرگ و میر میگردند .شکل :نمودار پاسخ-دوز آسیبهای قطعی.
در ضمن به خاطر داشته باشید با توجه به شکل ،در صورت مداخلهی پزشکی میتوان  Ld 50.30را افزایش داد؛ مثالً با
استفاده از جاروگرهای رادیکال آزاد ( )Free radical scavengersدر هنگام پرتوگیری میتوان آثار پرتوگیری را بسیار کاهش
داد یا حتی بعد از پرتوگیری هم میتوان با مصرف مواد خاصی به نام  radiation mitigatorصدمات ناشی از  radiationرا
به حداقل رساند؛ مثل ویتامین  .Cاقدام دیگری که برای این افراد میتوان انجام داد ایزوالسیون معکوس یا reverse

 isolationمیباشد؛ یعنی آب ،غذا ،هوا و  ...مربوط به این افراد را استریل کنیم زیرا سیستم ایمنی آنها در اثر پرتوگیری
تضعیف شده است و این افراد مستعد عفونت توسط میکروارگانیسمهایی هستند که برای افراد سالم و طبیعی بیماریزا نیستند
(این نوع ایزوالسیون با ایزوالسیون مستقیم که مثالً در ارتباط با بیماران سل استفاده میشود ،تفاوت دارد) .از جملهی سایر
اقداماتی که در ارتباط با این افراد انجام میشود میتوان پیوند مغز استخوان ،تعویض خون و  ...را نام برد.
منحنی پاسخ-دوز برای سرطان ( :)stochastic effectsمدلی که امروزه در سطح بینالمللی برای تأثیرات
 radiationدر ارتباط با ایجاد سرطان استفاده میشود ،از نوع خطی غیرآستانهای است (مدل .)Linear non-threshold
طبق این مدل تنها دوزی که خطری به همراه ندارد ،دوز
صفر میباشد و همین که دوز از صفر بیشتر شود ،تأثیر
آن را مشاهده خواهیم نمود و با افزایش دوز به همان
نسبت احتمال بروز اثر هم بیشتر خواهد شد .طبق این
مدل حتی اگر فردی یکبار هم رادیوگرافی انجام دهد،
احتمال ابتالی وی به سرطان وجود دارد ،اما این احتمال
بسیار کم است بهگونهای که مثالً احتمال ابتال به سرطان
بعد از انجام یک  radiographyاز قفسهی سینه 11-6
میباشد که عدد خیلی باالیی نیست؛ چون مثالً در آمریکا از هر چهار مرد یک نفر در نهایت در اثر سرطان میمیرد (البته این
آمار مربوط به پایان عمر افراد میباشد و آمار سرطان در سنین پایین بسیار کمتر است) .شکل :انواع منحنیهای پاسخ-دوز.
در رادیوتراپی معموالً تمامی دوز در یک جلسه به بیمار داده نمیشود ،بلکه در جلسات متعددد بیمار تحت درمان قرار
میگیرد .همان طور که در شکل میبینید  RBEدر یک جلسه درمان و سه جلسه درمان برابر نمیباشد؛ یعنی اثر بیولوژیک نسبی
پرتو در سه جلسه درمان افزایش یافته؛ زیرا شانهی منحنی در هر جلسه درمان تکرار میشود و چون شانهی منحنی نوترون
کوچکتر است ،با انجام جلسات درمانی متعدد به مرور
زمان فاصلهی منحنی نوترون از  Xافزایش مییابد و
درنتیجه اثر نسبی نوترون نسبت به پرتو  Xبیشتر
میشود (یادآوری RBE :نسبت دوزی از پرتو ایکس
 250 kVpبه دوزی از پرتو مورد نظر (در اینجا
نوترون) است که هر دو یک اثر مشخص را ایجاد
کنند؛ مثالً در شکل رسیدن به بقای  %1پایهای برای
محاسبهی  RBEدر نظر گرفته شده است).
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پس در نهایت میتوان گفت علت  Fractionationیا تقطیع دوز این است که با افزایش تعداد جلسات درمان ،سلولهای
سالم آسیب کمتری میبینند؛ زیرا سلولهای سالم به دلیل سرعت تقسیم کمتر (و درنتیجه چرخههای سلولی طوالنیتر) فرصت
بیشتری برای ترمیم در اختیار دارند و بعد از هر جلسه درمان میتوانند تا حدودی ترمیم یابند ،اما سلولهای تومور به علت
تقسیم سریعتر فرصت چندانی برای ترمیم در اختیار ندارند.
تأثیر  radiationبر جنین :به دو عامل اساسی بستگی دارد -1 :میزان دوز پرتوی مورد نظر و  -2مرحلهای ()stage
که جنین در هنگام پرتوگیری در آن قرار دارد.
در رادیوتراپی دوران بارداری را معموالً به سه مرحله تقسیمبندی میکنند -1 :مرحلهی  preimplantationکه هنوز
تخمکِ لقاحیافته جایگزین نشده -2 .مرحلهی  main organogenesisیا اندامزایی اصلی -3 .مرحلهی  Fetusیا جنین.
در  preimplantationالگوی تأثیر  radiationبر
رویان از نوع  all or noneاست؛ یعنی یا رویان آسیب میبیند
و سقط میشود یا آسیبی نمیبیند و به رشد طبیعی خود ادامه
میدهد؛ چون در این مرحله سلولها هنوز تمایز پیدا نکردهاند.
در  main organogenesisکه از حدود روز  11شروع
می شود و در روز  41پایان مییابد ،سلولها تمایز یافتهاند و
احتمال بروز  abnormalityبسیار باالست .این دوره زمان
بسیار حساس و خطرناکی برای پرتوگیری محسوب میشود.
در مرحلهی  Fetusارگانها شکل گرفتهاند و فقط شاهد
رشد فیزیکی آنها هستیم؛ بنابراین انتظار نداریم در صورت
پرتوگیری  abnormalityزیادی ایجاد شود ،اما به هر حال
احتمال  mental retardationیا عقبماندگی ذهنی و growth retardationیا عقبماندگی رشدی در این مرحله وجود
دارد .شکل :احتمال آسیب به فرزند در مراحل مختلف بارداری.
بنابراین کمخطرترین مرحله برای پرتوگیری مرحلهی  preimplantationمیباشد .در گذشته قانونی وجود داشت به نام
قانون ده روز یا  ten days ruleکه طبق این قانون خانمهایی که در سن باروری هستند برای رادیوگرافیهای غیر اورژانسی
( )electiveبهتر است در  11روز اول پس از شروع  menstruationمراجعهکنند؛ زیرا در این زمان با اطمینان میتوان گفت
که فرد مورد نظر باردار نیست (؛زیرا تخمکگذاری در حدود روز  14صورت میگیرد) .اما بعداً با تجدیدنظری که صورت گرفت،
این قانون به قانون  22روز تبدیل شد؛ زیرا احتمال بروز  abnormalityدر مرحلهی  preimplantationنیز بسیار کم است.
حال به بررسی انواع سندرومهای ناشی از قرارگیری در معرض تشعشع میپردازیم:
 Acute radiation syndromeیا اثرات حاد تشعشع :این اثرات در دوزهای کم مثل رادیوگرافی ،فلوروسکوپی
و  ...اصالً مطرح نیستند؛ بنابراین حتی اگر کسی  51بار هم رادیوگرافی کند به جز باالرفتن شانس سرطان و افزایش احتمال
ایجاد عوارض در فرزندان وی ،خطر دیگری برای او نخواهد داشت .اطالعاتی که ما دربارهی این عوارض داریم بیشتر مربوط
به بازماندگان حوادث اتمی (مثل بمبهای اتمی) میباشد؛ یعنی کسانی که حدود چند  grayپرتوگیری داشتهاند .البته در
رادیوتراپی هم دوزهای در حد چند گری دیده میشود .این افراد یکسری عوارض زودرس تشعشعی نشان خواهندداد.
 Prodromal radiation syndromeیا سندرم تشعشعی زودرس معموالً سه عالمت واضح دارد :تهوع ( ،)nauseaاستفراغ
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( )vomitingو اسهال ( .)diarrheaالبته موارد دیگری همچون ( anorexiaبیاشتهایی) و خستگی زودرس نیز در این افراد
دیده میشود .این عوارض خود به خود بعد از گذشت مدتی فروکش میکنند و فرد احساس میکند که بهبود یافته است ،اما در
حقیقت این فرد وارد مرحلهی نهفتهای ( )Latentشده که بعد از آن عوارض اصلی بروز خواهند کرد .علت این پدیده این است
که وقتی سلولهای حساسی همچون سلولهای مغز استخوان و طحال تابش ببینند ،از بین میروند ولی سلولهای بالغ خونی
همچنان باقی میمانند؛ بنابراین زمانی که عمر سلولهای بالغ به پایان برسد این افراد با مشکالتی همچون تضعیف سیستم
ایمنی و عفونتهای ناشی از آن ،خونریزی ناشی از کمبود پالکت و کمخونی روبهرو خواهند شد.
سندروم مراکز خونساز :در ارتباط با این سندروم بایستی گفت که  hematopoietic syndromeعامل مرگ
کسانی است که  2 - 11گری تابش دریافت کردهباشند .همانطور که در بخش قبلی نیز اشاره کردیم پرتوهای یونساز باعث
ایجاد آسیبهای جدی در مراکز خونسازی بدن میگردند؛ در نتیجه عالیم این سندروم بروز میکنند .از جملهی نشانههای
سندروم خونی ناشی از پرتوگیری موارد زیر را میتوان نام برد chill :یا لرز Fatigue ،یا خستگی hemorrhage ،یا
خونریزی ulceration ،یا زخم infection ،یا عفونت anemia ،یا کمخونی ،عوارض گفتهشده در ظرف مدت کوتاهی (مثالً
چند هفته) بروز خواهند کرد و منجر به مرگ خواهند شد .البته ناگفته نماند که با استفاده از مداخالت پزشکی (مثل پیوند مغز
استخوان) میتوان شانس زنده ماندن این افراد را افزایش داد ،اما متأسفانه در دوزهای بیشتر از ده گری دیگر medical

 interventionهم کاری از پیش نخواهدبرد.
سندرم دستگاه گوارش ) :Gastrointestinal syndrome (GISاین سندروم در دوزهای بین  11تا  51گری
دیده میشود که نسبت به سندرم قبلی در مدت زمان کوتاهتری باعث مرگ میشود؛ مثالً در عرض یک هفته سلولهای بنیادی
مسئول ساخت پرزهای روده به شدت آسیب میبیننند ،درنتیجه تا زمانی که سلولهای بالغ پوششی هنوز زنده هستند مشکل
خاصی به وجود نمیآید ،اما با به پایان رسیدن عمر آنها روده به تدریج از پرزها تهی میگردد و جذب آب و مواد غذایی به
شدت اختالل پیدا میکند و عوارض این سندرم بروز میکنند؛ شامل( prolong diarrhea ،vomiting ،nausea :به خاطر
اختالل در جذب آب)( loss of weight ،dehydration ،به خاطر اختالل در جذب مواد غذایی)complete exhaustion ،

یا فرسودگی کامل و در نهایت مرگ.
همچنین نکتهی دیگری که در این سندرم حائز اهمیت است این است که میکروارگانیسمهای موجود در دستگاه گوارش
نیز به علت از میان رفتن پوشش اپیتلیالی این نواحی میتوانند وارد خون گردند و منجر به عفونتهای شدید ( septicemiaیا
 )sepsisو در نهایت مرگ شوند.
سندرم دستگاه عصبی مرکزی (( :)cerebrovascular syndromeشدیدترین سندروم) این سندروم در
دوزهای بیش از  51گری بروز میکند .در این زمان دوز تابش به حدی رسیده است که میتواند بر روی نفوذپذیری عروق تأثیر
بگذارد و منجر به افزایش فشار مغزی ( )intracranial pressureگردد .با باالرفتن فشار مغزی فرد در عرض چند ساعت به
کما رفته و میمیرد .نشانههای این سندرم disorientation :یا عدم هوشیاریsevere nausea and vomiting within ،

coma ،respiratory distress ،loss of muscular co-ordination ،minutes of exposureو .death
جهش ( :)radiation-induced mutagenesisجهشها تقریباً همیشه مضر هستند و اینگونه نیست که احتمال
مضر بودن آن ها  % 51باشد و احتمال مفیدبودنشان هم % 51؛ زیرا میلیونها سال از تکامل انسانها میگذرد و در این زمان
ژنوم انسانها به بیشترین میزان سازگاری با محیط دست یافته است .در نتیجه هرگونه تغییر در این دادههای ژنی ممکن است
منجر به اختالل در یکی از روندهای دخیل در حیات گردد .مولر برندهی جایزهی نوبل در سال  1427اینچنین میگوید که
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مفیدبودن جهشها همانقدر دور از ذهن است که بهبود عملکرد یک ساعت پیچیده در اثر وارد یا خارجکردن یک قطعهی
تصادفی از داخل آن امکانپذیر باشد .تنها در صورت تغییر محیط میتوان از جهشها انتظار داشت که باعث سازگاری بیشتر
موجود زنده با محیط زندگی وی گردند.
نکتهی مهم دربارهی  radiationاین است که پرتوگیری هیچ نوع جهشی ایجاد نمیکند که سایر عوامل نتوانند آن را
ایجاد کنند؛ یعنی هیچ نوع سرطانی نداریم که در صورت وقوع بتوانیم آن را با قطعیت به  radiationنسبت بدهیم .هر چند
برخی از سرطانها مانند لوسمی ،سرطان سینه و سرطان تیروئید غالباً به خاطر  radiationهستند ،اما عوامل دیگری هم
میتوانند آنها را ایجاد کنند .همچنین به یاد داشته باشید که طبق مدل خطی غیرآستانهای با افزایش دوز احتمال جهش به
صورت خطی افزایش مییابد.
معموالً بیشترین میزان دوز جذبی در رادیوگرافیهای مربوط به مهرههای کمری (تصویربرداری  )lateral lumbarدیده
میشود؛ زیرا پرتوها باید از ضخامت زیادی از بدن عبور کنند (در صورتی که دوز مؤثر در این حالت  11 mSvباشد احتمال بروز
جهش در بدن  %1افزایش می یابد).
سرطان ( :)radiation carcinogensisسرطان نوعی آسیب احتمالی دیررس ( )stochastic late effectمیباشد
که ایجاد آن توسط پرتوگیری هیچ آستانهای ندارد؛ یعنی حتی در دوزهای بسیار کم هم احتمال ایجاد آن وجود دارد ،اما تفاوت
در اینجاست که در صورت بروز سرطان شدت آن بستگی به دوز دریافتی ندارد؛ یعنی از اصل  all or noneتبعیت میکند ،ولی
احتمال بروز سرطان با دوز دریافتی متناسب است .سرطانها را به  2گروه عمده تقسیم میکنند -1 :لوسمی که دوران بروز
( )latency periodآنها حدود  5سال است solid tumor -2 .که دوران بروز آنها بین  21تا  31سال است.
درمان سرطان :نکتهی جالب دربارهی
 Radiationوجود خاصیت  Dual actionدر
آن است؛ یعنی هم میتواند باعث ایجاد
سرطان شود و هم میتواند برای درمان آن
استفاده گردد .اصوالً دانش رادیوتراپی مبتنی بر
استفاده از  Radiationدر درمان بیماریهایی
همچون سرطان ( )cancerاست .شکل:
روشهای رایج در درمان سرطان.
همانطور که در شکل میبینید سه روش
معمول برای درمان سرطان وجود دارد-1 :
جراحی -2 ،شیمیدرمانی و  -3پرتو درمانی
( .)Radio therapyتوجه :عالوه بر این روشها ،روشهای دیگری هم برای درمان سرطان وجود دارند از جمله
 .Hyperthermyاکثر اوقات این روشها به تنهایی مورد استفاده قرار نمیگیرند؛ به عنوان مثال ممکن است ابتدا تومور را با
استفاده از جراحی خارج کنند ،سپس بیمار تحت شیمیدرمانی یا رادیوتراپی قرار گیرد.
گاهی اوقات هدف از رادیوتراپی ریشهکن کردن سرطان نیست بلکه برای کاستن درد و رنج بیمار مورد استفاده قرار
میگیرد؛ برای مثال در سرطان استخوان که بیماران درد فراوانی را تحمل میکنند.
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در رادیوتراپی مولکولهای  DNAبه شدت آسیب میبینند که منجر به مرگ سلولها خصوصاً سلولهای سرطانی میشود؛
زیرا سلولهایی که مدام در حال تقسیماند ،فرصت کمتری برای ترمیم  DNAدارند  .حساسیت پرتویی بیشتر؛ بنابراین انتظار
داریم حساسیت پرتویی سلولهای تومورال نسبت به سلولهای سالم بیشتر باشد .همچنین در رادیوتراپی سلولهایی مثل
سلولهای خونساز ،اپیتلیال و  ...که سرعت تقسیم باالیی دارند نسبت به سایر سلولهای طبیعی بدن آسیب بیشتری میبینند.
:(NTCP) Normal Tissue Complication Probability ،(TCP) Tumor Control Probability
با توجه به شکل ،تومور مربوط به منحنی  Aکاندید بهتری
برای رادیوتراپی است؛ زیرا در این مورد میتوانیم به شانس درمان
بیشتری دست پیدا کنیم بدون اینکه در Normal Tissue

عوارض جدی داشته باشیم .شکل :منحنیهای  TCPو .NTCP
مشکل رادیوتراپی این است که چون فوتونها از خارج بدن
تابانده میشوند ،در سطح بدن بیشترین دوز جذبی را خواهیم
داشت ،بنابراین یکی از موانع اصلی در رادیوتراپی این است که برای
رساندن دوز ثابت به تومور ،سلولهای سالم هم آسیب میبینند و
این مشکل در استفاده از دوزهای باالتر محدودیت ایجاد میکند.
بنابراین منحنی  Aیک حالت ایدهآل را نشان میدهد ،اما معموالً به
چنین حالتی دست پیدا نمیکنیم؛ یعنی عمالً نمیتوانیم به شانس درمان  % 111برسیم بدون اینکه عوارض جدی در بافت نرمال
داشته باشیم .همانطور که در شکل  Bمشاهده میکنید اگر بخواهیم به شانس درمان  % 75برسیم در بافت نرمال هم یک سری
عوارض جدی خواهیم داشت .پس به عنوان یک اصل کلی ما نمیتوانیم در رادیوتراپی دنبال شانس درمان  % 111باشیم؛ زیرا
منحنی  TCPاز نوع سیگموئیدی است؛ یعنی در انتهای منحنی شیب به شدت کاهش پیدا میکند؛ درنتیجه به ازای افزایش دوز
شانس درمان به مقدار کمی افزایش مییابد؛ مثالً از  % 45به  % 4501میرسد .همچنین دوز که افزایش پیدا میکند ،شانس بروز
عوارض در بافت نرمال هم افزایش مییابد ،به همین دلیل عمالً رسیدن به شانس درمانی  % 111امکانپذیر نیست.
راههای افزایش بازده در هنگام رادیوتراپی :برای اینکه آسیب به بافت نرمال کاهش پیدا کند چند راه وجود دارد:
 -1فاصله را کمتر کنیم :فاصلهی بین هدف و منبع را (که همان بافت نرمال است) با استفاده از عمل جراحی کنار میزنیم.
 -2استفاده از ذراتی غیر از فوتون :از آنجا که بیشترین میزان جذب انرژی فوتونها در سطح بدن اتفاق میافتد ،میتوانیم
از ذرات دیگری مانند پروتون استفاده کنیم که بر خالف فوتون بیشترین جذب را در یک عمق مشخص خواهند داشت.
 -3استفاده از مواد شیمیایی خاصی که تومور را نسبت به پرتو حساس میکنند :این مواد باید بهگونهای باشند که فقط
توسط تومور جذب شوند و تومور را نسبت به پرتوها حساس کنند .همچنین میتوانیم از موادی استفاده کنیم که اختصاصاً توسط
بافت نرمال جذب شوند و آن را نسبت به پرتو مقاوم کنند اما موادی که کامالً انتخابی باشند به گونهای که  % 111وارد تومور
شوند و جذب بافتهای نرمال نگردند و یا بالعکس تاکنون به دست نیامده است.
 :Drug beriberi -4استفاده از مواد رادیواکتیوی که اختصاصاً روی آنتیژنهای سطح تومور متصل میشوند.
 -5قراردادن ذرات پالتین در تومور :از آنجا که پالتین جاذب خوبی برای پرتوهاست و هنگامی که پرتوها را جذب کند
دچار پدیدهی فوتوالکتریک میشود ،میتواند در رادیوتراپی مورد استفاده قرار گیرد (ذرات پالتین در اثر پدیدهی فوتوالکتریک
تعدادی الکترون پرانرژی ایجاد میکنند که در مسیرهای کوتاه انرژی خود را از دست میدهند).
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انواع رادیوتراپی :رادیوتراپی با فوتون به دو شکل قابل انجام است -1 :براکیتراپی :در براکیتراپی مادهی رادیواکتیو را
درون تومور یا در مجاورت آن قرار میدهیم -2 .تلهتراپی :منبع پرتوزا خارج از بدن بیمار قرار میگیرد؛ مثالً در فاصلهی  1متری.
کاربرد رادیوتراپی :بعضی از تومورها نسبت به  Radiationخیلی خوب جواب میدهند؛ مانند  Breast cancerکه
اگر زود تشخیص داده شود میتواند به راحتی درمان
شود؛ به همین خاطر در کشورهای اروپایی یک برنامهی
غربالگری اجرا میشود که در آن زنها در یک بازهی
سنی مشخص هر  6ماه یکبار mammography

انجام میدهند تا در صورتی که به سرطان سینه دچار
شوند در همان مراحل ابتدایی تشخیص داده شود .بدین
وسیله شانس درمان سرطان سینه افزایش پیدا میکند.
از جملهی سرطانهایی که به خوبی به رادیوتراپی پاسخ میدهند موارد موجود در شکل را میتوان نام برد.
اما بعضی از تومورها پاسخ خیلی خوبی به  Radiationنمیدهند و برای درمان آنها باید از روشهای ترکیبی (جراحی و
 )...استفاده نمود؛ مانند soft tissue carcinoma ،colorectal cancer ،Rhabdomyosarcoma ،Wilms tumor :و
 .embryonal carcinoma of testisهمچنین ناگفته نماند که در درمان برخی از تومورها به علت قرار گرفتن در نقاط
حساس بدن نمیتوان از رادیوتراپی با دوزهای باال استفاده کرد.
حال به بررسی انواع رادیوتراپی و خصوصیات مربوط به هر کدام میپردازیم:
 :External Beam therapyدر این روش منبع  Radiationدر خارج بدن بیمار و فاصلهی  80 – 100 cmقرار
داده میشود و بیمار در هر جلسه حدوداً  2گری تابش میگیرد (که بیمار حدود  31جلسه مراجعه میکند و در مجموع حدود 61
گری تابش دریافت میکند) .زمان هر جلسه هم بستگی به عمر منبع کبالت دارد (این که منبع کبالت نو باشد یا کهنه) از آنجا
که نیمهعمر کبالت  5سال است میتوان گفت در هر ماه اکتیویتهی آن حدوداً  %1کاهش مییابد.
مزایای  -1 :Teletherapyبرای هر منطقهی آناتومیک بدن شدنی است -2 .برای مناطق بزرگ بدن (حتی کل بدن)
نیز امکانپذیر است -3 .درمان با این روش سریع و راحت است -4 .بیمار نیازی به بستریشدن ندارد -5 .این روش
 Noninvasiveاست.
همانطور که در مباحث قبل نیز اشاره شد دوزی
که در  Teletherapyداریم عمدتاً به خاطر
الکترونهایی است که در پدیدههای یونش ایجاد
میشوند .شکل :منحنی عمق-دوز .با توجه به شکل
وقتی که فوتون به بدن برخورد میکند ،الکترونهایی
ایجاد میشوند که در منطقهای خاص (در سطح)
قسمت عمدهی دوزشان را واگذار میکنند و همین
باعث میشود که وقتی با فوتون رادیوتراپی میکنیم
در یک منطقهی کوچک سطحی دوز زیاد شود ،سپس هرچه به عمق بیشتری میرویم ،دوز تدریجاً کمتر میشود .به منطقهای
که استثنائاً دوز زیاد میشود  Bildup regionمیگویند.
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شکل :منحنی عمق-دوز برای پرتوهای مختلف.

با توجه به منحنی  Dدر شکل متوجه میشویم که اگر توموری در عمق  21 cmقرار گرفته باشد درصد دوز دریافتی آن
کمتر از  % 31خواهد بود .بنابراین برای تعدیل کردن این وضع نامناسب از روش  Multifield Radiation Therapyاستفاده
میکنیم؛ یعنی fieldهای مختلفی (جهتهای مختلف) را برای تاباندن پرتو
انتخاب میکنند تا حداقل محل بافتهای نرمالی که در معرض تابش هستند
تغییر پیدا کند و کمتر در معرض  Radiationقرار بگیرند .همچنین feildها را
بهگونهای طراحی میکنند که قسمتهای حساس بدن مثل چشمها و نخاع در
مسیر تابش نباشند .ناگفته نماند که امروزه هنوز هم برای ازبینبردن تومورهایی
که در نزدیکی سطح بدن قرار گرفتهاند از رادیوتراپی یکجهته ()single beam
استفاده میشود .شکل.Multifield Radiation Therapy :
( Isoeffect curvesمنحنیهای همپاسخ):
این منحنیها نشاندهندهی این هستند که برای رسیدن به یک اثر مشخص با در نظر گرفتن تعداد جلسات درمانی چه
مقدار دوزی الزم است .در حقیقت هنگامی که برای مشاهدهی یک اثر بیولوژیکی مشخص از  Fractionationاستفاده
میکنیم ،نسبت به درمان تکجلسه به دوز بیشتری
نیاز خواهیم داشت .شکل :منحنیهای همپاسخ .طبق
این شکل برای ( skin necrosisمنحنی  )Aاگر
بخواهیم درمان را در یک جلسه انجام دهیم ،چیزی
در حدود  3111رونتگن پرتو مورد نیاز است ،اما اگر
بخواهیم درمان در  61جلسه انجام شود چیزی در
حدود  11111رونتگن پرتو مورد نیاز خواهدبود.
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 :Brachytherapyمنبع رادیواکتیو درون تومور یا مجاور آن قرار میگیرد  بیشتر دوز تابششده روی خود تومور
متمرکز میگردد .در قرن اخیر راههای مختلفی برای کاشتن دانههای رادیواکتیو در بدن بیماران سرطانی مورد استفاده قرار گرفته
است Brachytherapy .با دو نوع چشمه قابل انجام است permanent sources -1 :و .temporary sources -2
دستهی اول منابعی هستند دارای انرژی کمتر و نیمهعمر کوتاهتر ،که برتری آنها باالتر بودن امنیتشان است (به دلیل
انرژی کمتری که دارند) و عیب آنها این است که منابع کاشتهشده نمیتوانند با بدن تطابق آناتومیک پیدا کنند.
اما منابع دستهی دوم به دو صورت عمل میکنند )HDR( High Dose Rate -1 :که طول درمان در حدود چند دقیقه
است ،)LDR( Ligh Dose Rate -2 .که طول درمان در حدود چند روز است.
تذکر :معموالً در  Brachytherapyاز سزیم ( ،)Csایریدیوم ( )Irیا ید ( )Iبه عنوان چشمه استفاده میشود.
یکی از روشهای افزایش دوز در بخشهای عمقیتر استفاده از شتابدهندههای خطی است:
) :Linear accelerator (Linacدر این دستگاه با استفاده از تفنگ الکترونی الکترونهای پرشتابی تولید میگردد که
میتوانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم (پس از برخورد به
یک الکترود فلزی و تولید پرتو  )Xدر درمان سرطان مورد
استفاده قرار گیرند .انرژی این تفنگ نیز از یک
 modulatorکه جریان متناوب را به برق مستقیم و با ولتاژ
باال تبدیل میسازد ،تأمین میگردد .مزیتی که استفاده از
شتابدهندههای خطی دارد این است که افت دوز با افزایش
عمق از سطح بسیار کمتر است.
شکل :مقایسهی منحنی عمق-دوز برای پرتوهای
مختلف .همانطور که در شکل مشاهده میشود هنگامی که از
یک شتابدهندهی  14 MeVاستفاده میکنیم در عمق 21
سانتیمتری دوز دریافتی تقریباً دو برابر میشود (نسبت به
حالتی که از کبالت استفاده میشود)؛ بنابراین شتابدهندهها توانستهاند تا حد زیادی این مشکل را برطرف کنند.
 :Proton Beam Radiotherapyهمچنین در رادیوتراپی میتوان به جای فوتون از ذرات باردار سنگین مثل یون
کربن یا پروتون استفاده کرد .مزیت استفاده از پروتون به
جای فوتون این است که در یک عمق خاص حدوداً 21
سانتیمتری برای پروتونهای  147 MeVبیشترین دوز
خود را اعمال میکند .این روش برای درمان تومورهایی که
در نزدیکی مناطق حساس مثل عصب بینایی قرارگرفتهاند
بسیار مناسب است؛ زیرا بیشتر دوز خود را در یک عمق
مشخص که ما تعیین میکنیم آزاد میسازد؛ مثالً برای از
بین بردن تومورهای مغزی در کودکان این درمان بسیار
مناسب است (خصوصاً به این علت که مغز آنها هنوز کامالً
رشد نکرده است) .شکل منحنی عمق-دوز برای پروتونها.
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فصل 11

فراصوت

موجهای صوتی :صوت یک انرژی مکانیکی است .صوت ،تغییرات
فشاری است که گوش انسان میتواند شناسایی کند (فرکانسهای
 21-21111 cycle/secondکه به این واحد ،هرتز ( )Hzمیگویند) .امواج
فراصوت ،امواج مکانیکی هستند که فرکانس آنها بیشتر از فرکانسی است
که گوش انسان میتواند بشنود (فرکانسهای بیشتر از  .)21 kHzامواج
فروصوت امواج مکانیکی هستند که فرکانس آنها کمتر از فرکانسی است
که گوش انسان میتواند بشنود (فرکانسهای کمتر از .)21 Hz
معادلهی موج:

 .در این معادله A ،مکان

𝑡

نوسانگر نسبت به مکان حالت استراحت آن در زمان  tمیباشد و  AOحداکثر
فاصلهای است که نوسانگر نسبت به مبدأ میتواند داشته باشد = f .فرکانس.
انواع موجها :موجها به دو گروه موجهای طولی و عرضی تقسیم
میشوند .موج طولی به موجهایی گفته میشود که در آنها حرکت ذرات
نوسانکننده همجهت با جهت انتقال انرژی در موج است .در این موجها
مولکولها در همان جهتی که موج در حال حرکت در آن جهت است ،به جلو
و عقب میروند .امواج صوتی در مایعات و بافت ،طولی هستند .در امواج
عرضی جهت حرکت ذرات عمود بر جهت حرکت انرژی موج است .این نوع
موج را میتوان با انداختن یک سنگ در یک استخر آب ایجاد کرد؛
مولکولهای آب در این حالت باال و پایین میروند و همانطور که موج از
منبع خود دور میشود ،نمونهای از موج عرضی در سطح آب دیده میشود.
استخوان تنها بافت بیولوژیک است که توانایی تولید امواج عرضی را دارد که
به آنها  shear waveیا  stress waveمیگویند.
سرعت صوت :سرعت انتشار موج در محیط ،سرعت صوت ()c
نامیده میشود .سرعت صوت ،بهوسیلهی نرخ انتشار انرژی صوتی در محیط
مشخص میشود و بستگی به چگالی ( )ρو تراکمپذیری ( )Kمحیط دارد.
باید در نظر داشت که سرعت صوت با سرعت حرکت ذرات ارتعاشکننده در
محیط ،یعنی سرعتی که در آن ذرات به جلو و عقب نوسان میکنند ،برابر
نمیباشد .سرعت صوت برابر است با:

√

برهمکنش امواج صوتی با بافت :وسیلهای که امواج فراصوت را تولید و انرژی بازتابشده را آشکار میکند ،مبدل
است .وقتی امواج فراصوت به داخل بدن هدایت میشوند ،طبق خواص بافت هدف ،با بافت برهمکنش میکنند .نتایج این
برهمکنشها بهشکل امواج بازتابیدهی فراصوت ،جهت تشخیص ثبت میشوند .این نوع برهمکنشها شبیه رفتارهایی هستند که
در نور مشاهده میشوند؛ بازتابش ،شکست ،پراکندگی ،تفرق ،واگرایی ،تداخل و جذب .تمام این تأثیرات (به جز تداخل) باعث
کاهش شدت پرتو فراصوت میشود که تضعیف نام دارد؛ درحالیکه تداخل ممکن است باعث افزایش یا کاهش شدت شود.
 بازتابش :اصلیترین برهمکنش در فراصوت تشخیصی .وقتی امواج فراصوت ،عمود بر مرز مسطحی (مثالً مرز بین دو بافت)
که بزرگتر از اندازهی پرتو باشد ،بتابند ،بخشی از امواج به سمت منبع فراصوت بازتابیده میشود .این مرزها را بازتابندههای
آینهای مینامند که مرز بافتهای مختلف با این خاصیت قابل تشخیص است .دو بازتابندهی آینهای :پریکاردیوم و دیافراگم.
 پراکندگی :یکی دیگر از برهمکنشهای مهم امواج فراصوت با بافت ،پراکندگی ( )scatteringمیباشد که بازتابش غیر
آینهای نیز نامیده میشود .این بازتابش مسئول تشکیل تصویر از محتویات داخلی یک اندام است .پراکندگی به این دلیل ایجاد
میشود که سطح بازتابنده خیلی کوچک است و ابعاد آن تقریباً به اندازهی طول موج یا
کوچکتر از آن است .هر سطحی مانند یک منبع صوتی جدید عمل میکند و بدون توجه
به مسیر موج ورودی ،امواج در همهی جهات بازتابش میشوند .شدت امواج فراصوت در
پراکندگی بسیار کمتر از بازتابش آینهای است و به تعداد ذرات پراکندهساز در حجم ،اندازهی ذرات پراکندهساز ،امپدانس صوتی و
فرکانس بستگی دارد .سیاالت از قبیل کیست ،ادرار در مثانه و مایع آمنیوتیک ،به دلیل نداشتن مراکز پراکندگی در مقایسه با
بافتهای اطراف ،سیگنال فراصوت ضعیفی تولید میکنند .این مناطق تاریک در تصویر( hypoechoic ،کم پژواک) نامیده
میشوند .مناطقی که سیگنال فراصوت بیشتری در مقایسه با بافت اطراف تولید میکنند  hyperechoicنامیده میشوند.
 جذب :جذب تنها روش اتالف انرژی در ماده است .در حالتهای دیگر برهمکنش ماده با بافت (بازتاب ،شکست ،پراکندگی و
واگرایی) شدت ( )intensityموج کاهش مییابد ،ولی این کاهش به دلیل پخشکردن انرژی موج در جهات مختلف است.
جذب ،مکانیسمی است که توسط آن انرژی امواج فراصوتی به شکلهای دیگر انرژی (عمدتاً گرما) تبدیل میشود .جذب مسئول
استفادهی درمانی امواج فراصوتی (فیزیوتراپی) است .جذب به فرکانس موج ،ویسکوزیته ( viscosityیا گرانروی) و زمان
آسودگی ( )relaxation timeمادهی مورد نظر بستگی دارد .زمان آسودگی توصیف میکند که چه مدتی طول میکشد تا یک
مولکول که با نیرویی از جایش جابهجا شده به مکان اصلی خود باز گردد .قابلیت حرکت مولکولها از کنار یکدیگر،
ویسکوزیتهی محیط را مشخص میکند .گرانروی باال مقاومت زیادی در برابر جریان مولکولها ایجاد میکند؛ مثالً مادهی با
گرانروی پایین (؛ آب) راحتتر از مادهی با ویسکوزیتهی باال (؛ شربت افرا) جاری میشود .برای ارتعاش ،مولکولها باید بر
نیروی اصطکاک غلبه کنند؛ گرمای بیشتری در شربت افرا نسبت به آب تولید میشود .فرکانس از طریق ارتباط با ویسکوزیته و
زمان آسودگی بر جذب تأثیر میگذارد .اگر فرکانس افزایش یابد مولکولها باید بیشتر از قبل حرکت کنند؛ بنابراین گرمای
بیشتری به دلیل اصطکاک تولید میشود (ویسکوزیته) .همچنین با افزایش فرکانس زمان کمتری برای بازگشت مولکولها به
حالت اصلیشان در طول دورهی آسودگی وجود دارد؛ بنابراین ممکن است مولکولها در مسیر برگشت به مکان اصلی خود باشند
که قلهی بعدی به آنها میرسد و در این حالت باید آنها را در میانهی راه متوقف کند و با خود هم مسیر کند؛ بنابراین میزان
جذب بیشتر میشود .جذب مستقیماً با فرکانس متناسب است؛ اگر فرکانس دو برابر شود میزان جذب نیز دو برابر میشود.
 تضعیف :تضعیف شامل هر دو اثر پراکندگی و جذب در کاهش دامنهی امواج فراصوت در هنگام عبور از یک ماده است.
تضعیف به صورت تابعی نمایی در مقابل مسافت طی شده توسط موج ،جنس ماده و فرکانس موج توصیف میشود .با افزایش
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فرکانس میزان تضعیف موج فراصوت در یک مسافت مشخص افزایش مییابد (در معادله  zمسافت طی شده در ماده است).
 .ضریب تضعیف ( )aبرابر است با مجموع ضریب پراکندگی ( ) و ضریب جذب ( ).

.a = as +

این موضوع در تصویربرداری پزشکی تأثیرگذار است .امواج فراصوتی و امواج بازگشتی که برای تهیهی تصاویر استفاده
میشوند باید درون بافت حرکت کنند .میزان عمق نفوذ در بافت با افرایش فرکانس کاهش مییابد (توانایی دیدن بافتهای
عمقی کاهش مییابد) .ضرایب مختلف ،نسبت اتالف دامنه در واحد طول را مشخص مینمایند .اثر فرکانس باید در ضریب
تضعیف لحاظ شود .در اولین تقریب ،ضریب تضعیف به صورت خطی با افزایش فرکانس افزایش مییابد.
نفوذ :امواج صوتی با فرکانس باال سریعتر از امواج صوتی با فرکانس پایین تضعیف میشوند؛ بنابراین توانایی آنها برای
نفوذ در بافت در فرکانسهای باالتر کاهش مییابد .عالوه بر این ،امواج بازتاب شده از بازتابندهای که در عمق بیشتری قرار
دارد ،دامنهی بهشدت کوتاهتری دارند .روشی که در آن قدرت سیگنالهای دریافت شده توسط دامنه به عنوان تابعی از عمق
افزایش مییابد «جبران بهرهی زمانی» ( )TGC, Time Gain Compensationنامیده میشود.
امپدانس صوتی و روش محاسبهی آن :امپدانس صوتی ،مقاومتی است که در برابر عبور امواج فراصوت از طرف

ذرههای سازندهی ماده اعمال میشود و حاصلضرب چگالی ( )ρدر سرعت امواج فراصوت ( )cدر آن ماده است:

.

بنابراین واحد آن کیلوگرم بر متر مربع بر ثانیه است .واحد رایج دیگر رایل است که یک میلیونیم واحد قبلی است.
شدت صوت و واحدهای مختلف آن :شدت ،آهنگ شارش انرژی از سطح مقطع ماده است؛ پس واحد آن نیز وات بر
یکای سطح (سانتیمتر مربع یا متر مربع) است .در فراصوت افزایش شدت به معنی تراکم ذرات در نواحی فشردگی ،همچنین
افزایش فشار صوتی و افزایش اندازهی نوسانهای ذرات میباشد .باید توجه داشت که فرکانس ،طول موج و سرعت پرتو امواج
فراصوت ،با تغییر شدت تغییر نمیکند .شدت صوت با مربع دامنهی حرکت ذره متناسب است .چون اندازهگیری مقادیر مطلق
شدت پرتو فراصوت کاری دشوار است ،تغییرات آن (کاهش  /افزایش) را به طور نسبی اندازه میگیرند .هنگام عبور پرتو فراصوت
درون بافت ،شدت آن کم میشود .رابطهی تغییر نسبی سطح شدت با واحد بل:

 I .شدت در نقطهی مورد نظر و

𝑙

 IOشدت مرجع است .در پزشکی و مهندسی دسیبل کاربرد بیشتری دارد و ده برابر بل است:

𝑙

.

الیهی نیمجذب :الیهی نیمجذب یک ماده ( ،)HVLضخامتی از ماده است که شدت امواج را به نصف مقدار اولیه
کاهش دهد؛ به بیان دیگر آن شدت را  3دسیبل کم میکند؛ زیرا طبق تعریف:

 ،پس:

محاسبهی اتالف تضعیف :قاعدتاً اتالف شدت به مسافتی که موج در آن مسیر طی کرده بستگی دارد .همچنین به
فرکانس موج و نوع محیط نیز وابسته است .اتالف شدت با واحد دسیبل از این رابطه به دست میآید:
که در آن  µضریب تضعیف شدت،

اتالف.

فرکانس و مسافتی که موج در محیط طی میکند ،است .عالمت منفی بیانگر

کاهش شدت یا همان کلمهی «اتالف» میباشد .تضعیف سریع در محیطهایی با ضریب تضعیف باال صورت میگیرد.
فاصلهیابی پژواک :اگر یک موج فراصوت را به درون بدن بفرستیم ،هنگامی که به مرز بین بافتهای مختلف بدن
میرسد به علت تفاوت در امپدانس فراصوتی آنها قسمتی از آن به درون محیط دوم نفوذ کرده (اگر موج فراصوت با زاویهای
غیر از عمود تابیده شود ،دچار شکست نیز میشود) و قسمتی نیز بازتابش پیدا میکند .درصد ضریب بازتابش از برابری زیر به
دست میآید:

 .با دریافت این موج بازتابشی توسط مبدل میتوان فاصله از مرز را مشخص نمود.
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واضح است که سرعت از نسبت مسافت به زمان سپری شده به دست میآید؛ پس مسافت برابر حاصلضرب سرعت در زمان
است .در اینجا چون مسافتی که موج فراصوت طی میکند دو برابر فاصلهی ما از مرز بازتابکننده است ،فاصله تا مرز برابر

میشود با𝑡⁄ :

 ،c .سرعت و  tزمان طیشده میباشد .اگر سرعت پرتو فراصوت در محیط و زمان بین رفت و برگشت آن

مشخص باشد ،میتوانیم مسافت تا مرز را از معادلهی فوق حساب کنیم.
اثر پیزوالکتریک :اثر پیزوالکتریک بنا به تعریفی برهمکنش فشار مکانیکی و نیروی الکتریکی در یک محیط است .بدین
معنا که فشردن برخی بلورها در راستای ویژهای از بلور (فشار مکانیکی) نیروی الکتریکی ایجاد میکند .از طرفی اگر اختالف
پتانسیل الکتریکی در دو طرف همین بلور در همان راستا ایجاد کنیم ،باعث کاهش یا افزایش (بسته به جهت میدان الکتریکی و
قطبهای مثبت و منفی) اندازهی بلور میگردد؛ البته این تغییر بُعد تنها به میزان چند میکرون ( 6-4میکرومتر) میباشد .از این
خاصیت در ساخت مبدل (ترانسدیوسر) استفاده میشود (برای ارسال انرژی فراصوت در برد فرکانس مگاهرتز) .این اثر ،معموالً در
مواد بلوری دارای مولکولهای دوقطبی یافت میشود .در مواد با شبکهی غیربلوری ،این دوقطبیها به صورت تصادفی چیده
شدهاند و در کل ،یکدیگر را خنثی میکنند .اگر این مواد را تا نقطهی کوری آنها گرم کنیم ،این دوقطبیها فرصت حرکت
آزادانه را پیدا میکنند .حال اگر در همین حین میدان الکتریکی اطراف آنها ایجاد کنیم ،دوقطبیها در راستای میدان،
جهتگیری میکنند .با سرد کردن ماده تا زیر دمای کوری در حالی که صفحات باردار هنوز در اطراف آن هستند ،ترکیب
دوقطبیها تغییر نمیکند .ترتیب مولکولی مولکولهای دوقطبی،
خواص منحصر به فردی به مواد پیزوالکتریک میدهد .صفحات
رسانا در سطوح خارجی بلور ،مجاور به موقعیت الکترودها قرار
داده میشوند .هنگامی که ولتاژی به رسانا اعمال میشود،
مولکولها برای همراستا شدن با میدان میچرخند؛ در نتیجه
ضخامت بلور افزایش مییابد .اگر قطبیت صفحات برعکس
شود ،ضخامت بلور کاهش مییابد .این تغییر قطبیت باعث
نوسان مکانیکی بلور میشود .در بلور ،این پدیده (اثر عکس پیزوالکتریک) باعث تولید پرتوی فراصوت به وسیلهی مبدل میشود.
مبدل سادهی فراصوتی :شکل ،سطح مقطعی از یک مبدل است .مهمترین بخش مبدل :قطعهی پیزوالکتریک و
الکترودهایی که روی سطح خارجی آن قرار دارند .این الکترودها تغییر قطبیت را به
منظور انبساط و انقباض بلور ایجاد میکنند .الکترودها بههمراه الیهی تطبیق و
مادهی پشت بلور ،درون بدنهی عایق الکتریکی (معموالً نوعی پالستیک) که برای
جلوگیری از ارسال انرژی فراصوت به بدنه بهکاربردهمیشود ،قرار دارند .الیهی
تطبیق باعث بهبود انتقال انرژی میشود .نقش مادهی پشت بلور کاهش نوسانهای ناشی از تغییر ابعاد بلور است و در پشت
الکترودی که در سمت بیمار نیست ،قرار میگیرد .الیهی عایق صوتی ،سطح درونی حفاظ فرکانس رادیویی را به منظور
جلوگیری از انعکاسات میپوشاند و حفاظ فرکانس رادیویی به منظور کاهش تداخل الکترومغناطیسی دور تا دور بلور و مادهی
پشتی را فرا میگیرد .مادهی پشت بلور در مبدلهایی با اهداف مختلف ،متفاوت است .در اهداف درمانی که انتقال ماکزیمم
انرژی به بیمار مد نظر است ،موج خروجی پیوسته است .ماکزیمم انرژی در صورتی حاصل میشود که تشدید رخ دهد .در این
مبدلها از هوا به عنوان مادهی پشت بلور استفاده میشود تا ماکزیمم بازتابش در مرز بلور و مادهی پشتی رخ دهد .برای اهداف
تصویربرداری از روش سیستم پالسی استفاده میشود که شامل تولید پالس و سکوت برای شنیدن پژواک بازگشتی است.
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الیههای تطبیق امپدانس ( :)matching layerیکی از عوامل مؤثر در حساسیت تصویربرداری ،تطبیق امپدانس
فراصوتی مبدل با جسم اسکنشونده است .اگر تفاوت این دو زیاد باشد ،بیشتر پرتو از مرز بین دو محیط بازتاب شده و درصد
کمی از پرتو وارد بافت مورد نظر میگردد .این مشکل را میتوان با قرار دادن الیههای تطبیق بین بلور و بافت ،تا حدودی
برطرف کرد .بهترین الیهی تطبیق ،امپدانسی برابر میانگین هندسی امپدانس بلور و بافت دارد:

𝑡

√

.

تفکیکپذیری محوری و جانبی ( :)Axial & Lateral Resolutionتفکیکپذیری فضایی هر سیستم
تصویربرداری عبارت است از توانایی آن سیستم در تشخیص دو نقطهی نزدیک به هم ،به عنوان نقاط جدا و متمایز.
تفکیکپذیری محوری (طولی) :مشخص مینماید که دو جسم تا چه حد در راستای موازی با پرتو ،میتوانند به هم
نزدیک باشند تا دستگاه همچنان آنها را به صورت نقاط مجزا تشخیص دهد .عموماً اندازهی طول پالس به عنوان مشخصهی
تفکیکپذیری محوری به کار گرفته میشود .بهترین
تفکیکپذیری محوری ممکن زمانی رخ میدهد که
فاصلهی دو نقطهی مورد نظر برابر نصف طول پالس
باشد؛ زیرا طبق شکل ،در این حالت پرتوهای بازتابش
شده از دو جسم دقیقاً پشت سر همدیگر قرار خواهند
گرفت؛ بنابراین نه با همدیگر همپوشانی دارند که
دستگاه آنها را یک جسم تلقی کند و نه از همدیگر
فاصله دارند که کیفیت تا حدی کاهش یابد .

تفکیکپذیری محوری =  = SPL / 2نصف طول پالس
هر چه عدد تفکیکپذیری یک دستگاه کوچکتر
باشد ،توانایی آن دستگاه در تفکیک دو نقطهی نزدیکتر بیشتر خواهد بود .با توجه به رابطهی فوق ،هر عاملی که بتواند طول
مکانی پالس را کاهش دهد ،قدرت تفکیکپذیری محوری را ارتقا میبخشد :نکته :تفکیکپذیری محوری تحت تأثیر عمق میدان
نمیباشد؛ زیرا هر چه در میدان به جلو پیش میرویم ،طول موج و فرکانس تغییری پیدا نمیکنند.
تفکیکپذیری جانبی :عبارت است از کوچکترین
جسمی که پرتو میتواند آن را مشخص کند و یا کمترین
فاصلهی دو جسم عمود بر محور موج که دستگاه بتواند
آنها را جدا تلقی کند .این تفکیکپذیری تحت تأثیر پهنا
(عرض) موج و همچنین عمق میدان میباشد؛ زیرا اگرچه
با کاهش عرض موج ،قدرت تفکیکپذیری جانبی دستگاه
ارتقا مییابد ،عمق میدان کاهش مییابد؛ زیرا هرچه منبع
تولید موج به شکل نقطهای نزدیکتر گردد ،صدا را بیشتر
پخش میکند و اتالف انرژی بیشتر خواهد شد .و
برعکس با افزایش پهنای موج ،عمق میدان افزایش یافته اما تفکیک پذیری جانبی کاهش مییابد.
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واگرایی پرتو فراصوت :یکی از اهداف دیگر در تولید پرتو فراصوت ،تولید
پرتویی میباشد که با شدت یکنواخت تا فواصل دورتری از مبدل به پیش رود.
برای این کار در صورتی که از منبع صوتی دایرهای با قطری برابر یک طول موج
(در واقع همان مبدل نقطهای) استفاده کنیم ،اگرچه مبدل جبهههای موج کروی را
تولید خواهد کرد ،اما این امواج بعد از سطح بلور به سرعت واگرا میشوند که این
امر با کاهش تفکیکپذیری جانبی همراه است ،اما در صورتی که از منبعی با قطری برابر چندین طول موج استفاده کنیم ،هر
قسمت کوچک آن به عنوان یک منبع نقطهای عمل نموده و جبههی موج کروی خودش را تولید میکند؛ سرانجام در اثر تداخل
(سازنده و تخریبی) جبهههای تولیدی ،جبهههای موج جدیدی که موازی با سطح مبدل هستند تولید خواهند شد.
امواج تولیدی از مبدل گسترده در آغاز به گونهای موازی و یکنواخت مسیر را
میپیمایند ،اما پس از طی مسیری واگرا شده و از هم دور میشوند؛ بنابراین دو ناحیه
به وجود میآید )1 :میدان نزدیک و  )2میدان دور.
میدان نزدیک ( :)Near Fieldبخش اول که حاوی پرتوهای موازی و
یکنواخت در تمام طول مسیرش میباشد .قطر آن برابر قطر مبدل است و عمق آن را
نیز میتوان با توجه به معادلهی زیر به دست آورد:
( = fفرکانس مبدل = d ،قطر مبدل = c ،سرعت فراصوت در محیط =  ،طول موج فراصوت = R ،شعاع مبدل)
ناحیهی نزدیک ،باریکترین مرزهای موازی را برای پرتو فراصوتی دارد ،پس در این ناحیه شاهد بهترین تفکیکپذیری
جانبی هستیم .حال با توجه به رابطهی فوق ،دو عامل در طول این ناحیه تأثیر گذار است )1 :قطر منبع :در صورتی که قطر منبع
افزایش یابد ،عمق میدان نیز افزایش یافته ،اما از طرف دیگر تفکیکپذیری جانبی کاهش مییابد )2 .فرکانس (طول موج) :در
صورتی که فرکانس کاهش یابد (یا طول موج افزایش یابد) ،طول این ناحیه افزایش خواهد یافت .توجه :برای کاهش قطر پرتو
همچنین میتوان از روش کانونیکردن استفاده کرد؛ که عمق میدان را کاهش داده اما تفکیکپذیری جانبی را بهبود میبخشد.
میدان دور ( :)Far Fieldبعد از ناحیهی نزدیک قرار دارد که در آن پرتو شروع به واگرایی میکند .زاویهی واگرایی پرتو
کانونینشده در ناحیهی دور از رابطهی زیر محاسبه میگردد:

شکل :ناحیهی نزدیک و ناحیهی دور
کانونیکردن پرتو فراصوت:
با افزایش فاصله از مبدل ،واگرایی پرتو فراصوت باعث
کاهش شدت آن میشود .همچنین پرتو بازتابشی هنگام
بازگشت به مبدل ،واگرا میشود .بنابراین واگرایی عامل
اتالف انرژی هر دو پرتو ارسالی و دریافتی میباشد .پرتو
فراصوت را میتوان کانونی کرد تا انرژی فراصوتی در
سطحی کوچک و با فاصلهی مشخص از مبدل متمرکز گردد .در مقایسه با پرتو کانونینشده ،پرتو کانونیشده پژواک قویتری را
تولید میکند .در واقع با کانونیکردن ،تفکیکپذیری جانبی بهبود مییابد .البته باید توجه داشت که در هنگام استفاده از پرتو
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کانونیشده ،بهترین مکان قرارگرفتن مرز بازتابکننده همان ناحیهی کانونی
پرتو جدید میباشد؛ ناحیهی کانونی به ناحیهای گفته میشود که در آن شدت
پرتو ماکزیمم است؛ بنابراین باید پرتو را طوری کانونی کرد که ناحیهی کانونی
آن در محل بافت مورد نظر قرار بگیرد.
کانونیکردن عمق میدان نزدیک را کم میکند؛ زیرا پرتو پس از ناحیهی
کانونی به سرعت واگرا میگردد .انتظار میرود شدت پرتو در ناحیهی کانونی
بیشتر از شدت در پرتو کانونینشده با سطح مقطع برابر با ناحیهی کانونی
باشد؛ زیرا در ناحیهی کانونی مقدار پرتو بیشتری فشرده شده و به این سطح مقطع کوچکتر رسانده شده است.
روشهای کانونی کردن:
الف) روش مکانیکی :جهت بهبود تفکیکپذیری جانبی ،پرتو با روشهای
مختلفی کانونی میگردد .صوت از اصول نور پیروی میکند .پس برای همگرا کردن
پرتوها میتوان از  )1آینهی صوتی مقعر )2 ،عدسی صوتی مقعر ( برعکس
عدسیهای نوری عمل میکند) و  )3بلور پیزوالکتریک انحنادار (تراشدادهشده به
شکل مقعر) استفاده کرد .شکل چپ :انواع روشهای کانونیکردن مکانیکی ،شکل
راست :درجات مختلف کانونیکردن.
ب) روش الکترونیکی :تکبلور پیزوالکتریک کوچک دایرهای ،پرتو فراصوتی با میدان نزدیک نسبتاً باریک و میدان دور
واگرا تولید میکند .حال اگر بهجای این تکبلور از یک مجموعه بلور دایرهای
که به صورت متحدالمرکز دور هم قرار گرفتهاند استفاده کنیم ،میتوانیم به هر
بلور بهطور جداگانه پالس اعمال کنیم ،و با تأخیری که در پالسدهی به بلورها
ایجاد میکنیم میتوانیم پرتو را همگرا و در یک نقطهی مشخص کانونی کنیم
(شکل) .مزیت این روش نسبت به روش مکانیکی این است که با تغییر اختالف
زمان پالسدهی به بلورها میتوان پرتو را در هر نقطهی دلخواهی کانونی کرد.
آشکارسازی پرتو ها:
روشهای تکموج یا روش بازتاب تپ :تکموجی
که از ترانسدیوسر گسیل میشود پس از برخورد به مرز میان دو
محیط که اختالف امپدانس صوتی دارند ،بازتاب مییابد .فاصلهی
زمانی بین رهاشدن موج از ترانسدیوسر و دریافت بازتاب آن ،زمان
دیرکرد ( )delay timeنام دارد و بستگی به سرعت صوت در
محیط و طول راه پیمودهشده بهوسیلهی موج دارد.
الف)

روش

اسکن

دامنه

(A-mode

یا

 :)Amplitude-scanسادهترین روش نمایش بازتاب پرتوهای
فراصوت که با دامنهی امواج بازگشتی سروکار دارد و تنها فاصلهی
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مرزهای بازتابنده را از دستگاه و اندازهی (شدت) بازتابش را نشان میدهد .بخشهای پایهای دستگاه فراصوتی بازتاب تپ:
 )1تپساز :در این بخش بسامد تکرار تپ تولید میشود .ولتاژی که این دستگاه برای برانگیختن بلور ترانسدیوسر به کار
میبرد ،بین  211تا  611ولت است و آهنگ (فرکانس) آن نیز برابر با آهنگ  PRFمیباشد .در واقع چون فرکانس موج تولیدی
با فرکانس نوسانهای برق جریان متناوب متصل به دستگاه برابر است ،فرکانس موج تولیدی را میتوان از طریق تغییر فرکانس
جریان متصل به دستگاه تنظیم کرد.
 )2گیرنده :همان بلور فرستنده میباشد که در این مرحله طبق عکس خاصیت
پیزوالکتریک موج مکانیکی بازتاب را دریافت کرده و آن را به صورت یک موج
(سیگنال) الکتریکی درمیآورد.
 )3تقویت :بازتابشهایی که از مرزهای مشترک دور میآیند کوچکتر از آنهایی
هستند که از مرزهای نزدیک بازتاب میشوند .بنابراین باید تپهای بازگشتی را به
گونهای نابرابر تقویت کنیم که تپهای دور بیشتر و تپهای نزدیک کمتر تقویت
گردند .برای این کار از روشهای لگاریتمی استفاده میشود .دستگاه الکترونیکی که
این کار را انجام میدهد« ،جبرانکنندهی بهرهی زمانی» یا  TGCنام دارد.
TGCدارای منحنی ویژهای به شکل روبهرو میباشد؛ شکل باال ( :)Aدامنهی سیگنال
با توجه به عمق بدون اعمال  ،TGCشکل وسط ( :)Bبعد از اعمال  ،TGCشکل پایین ( :)Cنمودار  TGCبا توجه به عمق.
شیب بخش اولیهی نمودار ،به جنس بافت و میزان تضعیف در آن رابطه دارد؛ به صورتی که هر چه میزان تضعیف بیشتر
باشد ،شیب نمودار نیز بیشتر خواهد بود .همچنین علت ثابتشدن نمودار در اعماق پایینتر این است که بعد از یک عمق
مشخص ،میزان پرتوهای مفیدی که به ما میرسند کمتر از امواج غیر مفید (نویز) حاصل از پدیدههایی همچون پراکندگی
میباشد ،بنابراین اگر امواج این ناحیه را نیز به همان شدت تقویت کنیم در واقع مقدار نویز را زیاد کردهایم که مطلوب ما نیست.
پردازش سیگنالها:
آشکارسازی :سیگنالهای به
دستآمده از بازتابش ابتدا تقویت
شده ،سپس آشکار میشوند.
شکل :نحوهی تهیهی
پوشش و جایگذاری
.spike

ب) روش اسکن درخشش ( :)Brightness-Scanدر این روش به جای این که دامنهی امواج نشاندهندهی
شدت امواج بازگشتی باشد ،میتوان یک سری نقطه در راستای محور دید به وجود آورد که هر نقطه درخشندگی متناسب با
دامنهی امواج بازتابشی داشته باشد .این روش نیز مانند روش  A-Scanتنها یک راستای به خصوص را نشان میدهد .اسکن
درخشش ،اساس ساخت دستگاههای اسکن درخشش دوبعدی است که در آن به جای روش تکموج که تنها یک راستا (مسیر
عبوری پرتو) نشان داده میشود ،یک صفحهی دو بعدی از خطوط نمایش داده میشود .بنابراین اسکن دو بعدی نمایش بخشی
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از عضو یا بدن است که موازی راستای حرکت پرتوهای فراصوتی میباشد .برای اسکن دو بعدی میتوان از اسکنری که دارای
حرکت دوبعدی است استفاده کرد .نکتهی اصلی در اسکن دو بعدی این است که دستگاه باید بداند که هر کدام از سیگنالهای
بازگشتی را از چه مختصاتی دریافت کرده است تا نهایتاً با توجه به مختصات ،آنها را در کنار هم قرار دهد و تصویر دو بعدی را
تشکیل دهد .این مختصات شامل بعدهای  Xو  Yمربوط به خطوط تصویر و ( Zبیانگر شدت پرتو بازگشتی) میباشد که برای
محاسبهی  Xو  Yدستگاه مختصات ترانسدیوسر و همچنین راستای (زاویه) آن را محاسبه میکند.

نحوهی تشکیل اسکن درخشش دو بعدی (چپ) و اجزای تشکیل دهندهی دستگاه اسکن درخشش دو بعدی (راست)
مبدلهای بالدرنگ (بیوقفه) یا زمان حقیقی ( :)Real Time Transducerتصویربرداری دوبعدی در
فراصوت یا به روش  B-scanانجام میشود و یا با استفاده از اسکنرهای بالدرنگ .زمان انجام یک اسکن با دستگاه اسکن
درخشش طوالنی میباشد؛ زیرا در این روش باید با دست ترانسدیوسر را روی سطح بدن بیمار جابهجا کرد که این جابهجایی با
دست ،نیازمند زمان فراوانی میباشد .واژهی بالدرنگ به دلیل نمایش آنی نگاره در این روش ،به کار برده شده است .در نمایش
آنی نگاره ،بیش از  24فریم در ثانیه خواهیم داشت که چشم قادر به تفکیک آنها نمیباشد و آنها را به هم پیوسته میبیند.
انواع ترانسدیوسرهای بالدرنگ:
 )1ترانسدیوسرهای مکانیکی :سیستمهای مکانیکی بالدرنگ از یک یا چند بلور پیزوالکتریک متصل به یک موتور
پلهای ( )stepping motorکه بلورها را به موقعیتهای گوناگون حرکت میدهد ،استفاده مینمایند .تغییر موقعیت بلور امکان
جمعآوری اطالعات اسکن از خطوط چندگانه را فراهم میآورد.
 )2ترانسدیوسرهای الکترونیکی :در این روش از چندین بلور که به طریق الکترونیکی تحریک میشوند ،استفاده
میشود .مزیت این روش نسبت به روشهای مکانیکی در این است که در این روش تصاویری با کیفیت باالتر به دلیل خطوط
تصویر زیادتر و همچنین نرخ تصویربرداری باالتر خواهیم داشت و بهعالوه محدودیت عمر ناشی از فرسایش مکانیکی نیز وجود
ندارد .انواع روشهای الکترونیکی بالدرنگ:
الف) سیستم آرایههای خطی :به دو صورت متوالی و قطعهای انجام میگیرد .در روش متوالی چندین بلور
پیزوالکتریک پشت سر هم چیده شدهاند که به ترتیب تحریک میگردند و موج ارسال میکنند ،سپس صبر کرده تا بازتاب را
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دریافت کنند و بعد بلور بعدی تحریک میگردد .در واقع این
تحریکات متوالی ،کار حرکت نوسانی و یا چرخشی را در تکبلور
روشهای مکانیکی انجام میدهند ،با این تفاوت که در اینجا چند
بلور ثابت و غیر متحرک داریم .شکل :آرایهی خطی متوالی.
در روش متوالی چون عرض هر کدام از تکبلورها کوچک
است ،عمق میدان نزدیک برای هر کدام از آنها کاهش یافته ،همچنین زاویهی واگرایی ناحیهی دور افزایش خواهد یافت .برای
اصالح این مشکل میتوان از روش قطعهای استفاده کرد .بهطوریکه در این روش چند بلور مثالً  1تا  4با هم تحریک شده و
سپس بلورهای  6تا  4تحریک شده ،الی آخر .اما در این روش نیز چون پهنای موج ارسالی افزایش مییابد ،تفکیکپذیری
جانبی کاهش خواهدیافت و باعث کاهش کیفیت تصاویر خواهد شد .برای اصالح این مشکل میتوان از هم پوشانی بلورها
استفاده کرد؛ بهطوریکه ابتدا بلورهای  1تا  4تحریک شده و سپس بلورهای  2تا  5تحریک گردند .همانطور که مشاهده میشود
چون از هر نقطه چندین بار تصویر برداری میشود ،کیفیت تصویر بهبود خواهد یافت.

تصویر سمت چپ :آرایهی خطی قطعهای .تصویر سمت راست :آرایهی خطی قطعهای (خطوط مشکی پررنگ) و آرایهی خطی
قطعهای دارای همپوشانی (کادرهای مستطیل شکل).
ب) سیستم آرایههای فازی :در این
روش برخالف روش قبل ،هر بلور منفرد یا هر
قطعه بلور ،به صورت مجزا تصویربرداری از
زاویهای خاص را انجام نمیدهد ،بلکه برای
تصویربرداری از هر زاویه تمامی بلورها با هم
تحریک میگردند .بنابراین آرایهی فازی در هر
زمان تنها یک خط تصویر را تشکیل میدهد که
جهت پرتو به طور الکترونیکی با تغییر توالی
تحریک عناصر بلور تغییر داده میشود .در این روش اگرچه تحریک برای تمامی بلورها بهطور همزمان ارسال میگردد ،اما
خطوط تأخیر ( )delay lineباعث میشوند که تحریک با تأخیری بین  1نانوثانیه تا  1میکروثانیه به بلورهای متوالی برسند که
نهایتاً تداخل میان امواج این بلورها باعث تشکیل موج جهتدار نهایی خواهد شد و باعث میشود که بتوان با تعداد بلور کمتر
نسبت به آرایهی خطی ،اما با تحریک همزمان و جهتدار آنها ،از تمام زوایا تصویربرداری کرد.
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توجه :برای کانونیکردن در روشهای
بالدرنگ الکترونیکی فازی از خطوط تأخیر استفاده
میشود بهطوریکه میتوان با ایجاد تأخیر در تولید
امواج هر بلور منفرد نسبت به سایر بلورها ،امواج را
همگرا و کانونی کرد .شکل :کانونیکردن با استفاده از
خطوط تأخیر.
اثر داپلر ) :(Doppler effectمنبع صوت
امواج را به صورت کرههای هممرکز تولید میکند که به سمت بیرون حرکت میکنند .فرکانس را منبع صوت تعیین میکند و
سرعت امواج بهوسیلهی محیط تعیین میشود .فرکانس و سرعت انتشار ،هر دو ،طول موج را تعریف میکنند.

درصورتیکه گیرنده ساکن باشد ،فرکانس دریافتی توسط آن (فرکانس ظاهری) با فرکانس منبع یکسان است ،اما
درصورتیکه منبع و گیرنده نسبت به هم حرکت نسبی داشته باشند ،فرکانس تغییر میکند که اختالف بین فرکانس منبع و
فرکانس ظاهری را جابهجایی داپلر گویند .هرچه سرعت نسبی منبع و گیرنده نسبت به هم بیشتر باشد ،جابهجایی داپلر بیشتر
است.

.
 :cسرعت صوت در بافت :v ،سرعت بازتابنده :f ،فرکانس مبدل : ɸ ،زاویهی پرتو صوتی با جهت حرکت.
با استفاده از این فرمول با داشتن جابهجایی داپلر میتوان سرعت بازتابنده را حساب کرد و در صورت چشمپوشی از زاویهی

داپلر ،سرعت اندازهگیری شده کمتر از میزان واقعی است.

دستگاه داپلر موج پیوسته ) :(CWدر آن از دو بلور استفاده میشود که یکی فرستندهی امواج و دیگری گیرندهی
پژواک امواج است( .یک بلور نمیتواند به طور همزمان هم موج بفرستد و هم موج بگیرد).
دستگاه موج پالسی ( :)PWاز اصل فاصلهیابی پژواک در آن استفاده میشود .مبدل به صورت الکتریکی تحریک شده
و یک پالس میفرستد و تا شنیدن پژواک آن خاموش میشود و سیگنالهای دریافتی به صورت الکترونیکی پردازش
پنجرهگذاری میشوند؛ یعنی فقط پژواکهایی که در یک بازهی زمانی کوتاه پس از پالس و متناظر با فاصلهی خاصی هستند در
سیگنال داپلر شرکت میکنند که پارامترهای این پنجره توسط سونوگرافیست مشخص میشود .زمان تأخیر قبل از فعالشدن
پنجره ،مکان بازتابنده را مشخص و مدت زمان فعالشدن پنجره طول جسم بازتابنده را مشخص میکند .ابعاد جانبی جسم
بهوسیلهی پهنای پرتو مشخص میشود که بستگی به فرکانس و مشخصات کانونیشدن دارد .این دستگاه جریان را در یک بعد
(عمق یا فاصله) نشان میدهد .همچنین جهت جریان را نیز مشخص میکند؛ به این صورت که اگر جریان نزدیک شود با یک
رنگ و اگر دور شود با رنگ دیگر نشان داده میشوند.

دستگاه داپلر رنگی :با حرکت مبدل بر سطح اسکن ،تصویر دو بعدی از جریان بهوسیلهی فرکانسهای جابهجایی داپلر
را به صورت رنگهای مختلف نشان میدهد.
دستگاه داپلکس یا دوکاره :باید هر دو عمل تصویربرداری بالدرنگ ) (B-Modeو داپلر را اجرا نماید .تصویربرداری
بالدرنگ ،بازتابندهی ساکن را نشان میدهد ،درحالیکه حالت داپلر اطالعات جریان ناحیهی انتخاب شده را نشان میدهد .ابتدا
تصویربرداری بالدرنگ انجام میشود و سپس به حالت داپلر منتقل میشود .در غیر اینصورت تداخل الکترونیکی پالسهای داپلر
بین تصویربرداری بالدرنگ باعث ایجاد تصویر کاهشیافته میشود.
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اثرات بیولوژیک امواج فراصوت :این امواج سه نوع اثر میکروسکوپی بر ماده میگذارند :گرمایی ،مکانیکی و
حفرهسازی .سپس این اثرات با اثرات ماکروسکوپی مقایسه میشوند .تشکیل ریزگردابها یا تغییر میزان واکنشهای شیمیایی
که بهوسیلهی نتایج تجربی حاصل شدهاند با همان سه اثر مذکور آغاز میشوند (دقت شود که ما این آثار را در بدن که بیشتر
آن را فاز مایع تشکیل داده بررسی میکنیم).
اثر گرمایی :با انتشار موج ،انرژی آن جذب شده و به صورت گرما درمیآید و از شدت صوت کم شده و باعث افزایش دما
میشود و ممکن است اثرات بافتی برگشتناپذیری ایجاد کند .در مقیاس  1هرتز تا  10مگاهرتز با افزایش فرکانس ،ضریب
جذب نیز زیاد میشود .در فرکانسهای باالتر اثر گرمایی بیشتر است و برای مشاهدهی دیگر آثار (مکانیکی و حفرهسازی) باید
از روشهای خنکسازی استفاده کنیم .البته ضریب جذب به زمان تابش ،میانگین زمانی شدت ،سطح مقطع پرتو ،فرآیندهای
انتقال گرما ،ضریب جذب محیط ،فرکانس و شکل امواج بستگی دارد.

حفرهسازی :انتشار موج باعث ایجاد انبساطها و انقباضهایی در محیط میشود که تناوب آن در یک موضع باعث ایجاد
و بزرگشدن حبابهای گاز میشود که ممکن است آسیب ایجاد کند و به دو صورت است -1 :گذرا :در فاز انبساط،
حبابهایی با عمر کوتاه ایجاد شده یا ممکن است از قبل وجود داشته باشند و افزایش مدت انبساط باعث افزایش رشد حباب
میشود و در فاز فشردگی این حبابها میترکند و موج ضربهای ایجاد میکنند که باعث ایجاد فشار و دمای زیاد در موضع
کوچک میشود -2 .پایدار :حبابهای ریزی که در مایع وجود دارند در هر دوره منبسط و منقبض شده و در فاز انبساط به
یکدیگر پیوسته و بزرگ میشوند و برای مدت طوالنی بدون تخریب باقی میمانند .این اثر حتی در شدتهای پایین هم دیده
میشود و در فرکانس مشخص (بسته به اندازهی حباب) دامنهی ارتعاش ذرات مجاور بیشینه میشود که به آن تشدید حجمی
گویند .هرچه فرکانس بیشتر باشد ،اندازهی حباب برای تشدید کاهش مییابد.

اثر مکانیکی (مستقیم) :موج فراصوتی بر اثر برهمکنش بین ذرات مجاور انتشار مییابد و ذرات تحت تأثیر سرعت و
شتاب واقع میشوند و باعث ایجاد حرکتهای چرخشی و انتقالی میشود .به طور کلی هرگونه اثر به غیر از گرمایی و حفرهسازی
را جزء این دسته قرار میدهند .این اثر ممکن است باعث بهوجودآمدن ریز گردابهایی گردد و ماکرومولکولها را از هم جدا کند
و باعث آسیب شود.
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فصل 11

نور دیدگانی

کهنترین پژوهشها دربارهی ویژگیها و رفتار نور بهوسیلهی ایرانیها و یونانیها انجام گرفته است« .ابن هیثم» یکی از
برجستهترین دانشمندان در این زمینه است .او در سدهی یازدهم میالدی و حدود  056سال قبل از نیوتن در کتاب المناظر خود
به مطالعهی ویژگیهای نور و بررسی فرآیند بینایی پرداخت .او برای نخستین بار از دوربین سوراخ سوزنی و اتاقک تاریک در
آزمایشهایش جهت بررسی خواص نور استفاده نمود .نیوتن در دههی  0066میالدی دربارهی ویژگیهای نور و به ویژه پدیدهی
شکست نور تحقیق میکرد .نیوتن معتقد بود که نور جریانی از ذرات کوچک است که به خط مستقیم در فضا حرکت میکنند.
همزمان با نیوتن ،هویگنس طرفدار توضیح دیگری بود که در آن حرکت نور به صورت موجی است و از چشمههای نوری به
تمام جهات پخش میشود .هویگنس با به کار بردن امواج اصلی و موجکهای ثانوی ،قوانین بازتاب و شکست را تشریح کرد.
پدیدههای تداخل و پراش با استفاده از دیدگاه موجی بودن نور توجیه میشوند .حدود  066سال بعد از هویگنس ،پالنک دیدگاه
دیگری را در مورد ماهیت نور بیان کرد .بر پایهی این دیدگاه انرژی چشمهی نور به طور ناپیوسته گسیل میشود و پرتوهای نور
از بستههای کوچک انرژی تشکیل شدهاند .همچنین انرژی پرتو نور متناسب با فرکانس مربوط به آن پرتو نوری است .E = hf
ضریب تناسب در این رابطه  h = 6.625 10-34 J.secثابت پالنک نامیده میشود .این نظریه توسط اینشتین تأیید و کامل
شد .او بستههای کوچک انرژی پرتوهای نور را فوتون نامید و همچنین با استفاده از این نظریه توانست پدیدهی فوتوالکتریک را
توجیه کند .اینشتین بر خالف پالنک ،هیچگاه دیدگاه موجی بودن نور را نپذیرفت .چند سال بعد از توضیح پدیدهی فوتوالکتریک
توسط اینشتین ،لویی دوبروی نشان داد که نور هم از امواج و هم از ذرات تشکیل شده است و در واقع اینها دو روی یک سکه
هستند و دو دید متفاوت از یک واقعیت را نشان میدهند .بر اساس نظریهی دوبروی ،هر ذره در حال حرکت یک موج وابسته به
خود دارد که طول موج آن با معکوس اندازهحرکت ( )p = mvذرهی متحرک متناسب است

 .λبا این نظریه ،دوبروی

توانست دیدگاه ذرهای و دیدگاه موجی نور را با هم سازش دهد .پس از آن ماکسول تئوری الکترومغناطیسی نور را ارائه کرد که
بسیار کاملتر از تئوریهای قبلی نور بود .بر اساس این تئوری ،نور دیدگانی گسترهای از طیف امواج الکترومغناطیسی است که
بهوسیلهی چشم احساس شده و باعث دیدن میشود .دامنهی طول موجهای نور دیدگانی در محدوده  666تا  066نانومتر است
(شکل ص سوم نواریون جلسهی ( 6فصل .))00
امواج الکترومغناطیسی امواج عرضی هستند که با سرعت  3 × 060متر بر ثانیه در خأل منتشر میشوند .این امواج از نوسان
دو میدان الکتریکی و مغناطیسی عمود بر هم در فضا تشکیل میشوند .در امواج الکترومغناطیس ،انرژی و طول موج فوتونها با
رابطهی

) (

)

(

به هم مرتبط میشوند .هر جسمی که دارای دمایی بیش از صفر مطلق باشد ،فوتونهای

الکترومغناطیسی تابش میکند .رابطهی شدت فوتونهای تابششده با دمای جسم به صورت  W = 𝜀𝜎T4است :𝜀 .ثابت
استفان-بولتزمن :𝜎 ،پایای تابندگی سطح تابشی .طبق قانون وین ( )Weinطول موجی که دارای بیشترین شدت در تابش
جسم است با دمای آن رابطهی معکوس دارد (

 )λکه  bثابت جابهجایی وین نام دارد.

کاربرد نور در پزشکی :برای معاینهی معمولی یک بیمار ،دیدن و بررسی رنگ پوست و یا وجود ساختمانهای ناهنجار
روی بدن کاری روزمره است .در معاینهی پوست پیبردن به بیماریهای مربوط آنچنان سخت نیست ،اما اگر پزشک بخواهد
بخشهایی از بدن مانند حفرههای طبیعی را ببیند و بررسی کند دچار سختی کار خواهد شد .در این موارد باید بتوانیم نور را در
مسیرهای مختلف منحرف کرده و به محل مورد نظر برسانیم و همچنین باتاب آن نور از سطح داخل حفره را به بیرون از بدن
برگردانیم .ابزاری که این امکان را برای ما فراهم میکند ،فیبر نوری نامیده میشود .همهی پرتوهایی که نسبت به محور نوری
فیبر نوری با زاویهی کوچکی وارد یک طرف آن میشوند ،در اثر شکستهای کلی پشت سر هم به طرف دیگر فیبر نوری منتقل
میشوند .در جدول زیر تعدادی از کاربردهای تشخیصی و درمانی نور دیدگانی بیان شده است.
کاربردهای درمانی

کاربردهای تشخیصی
آفتالموسکوپی ()Ophtalmoscopy
اوتوسکوپی ()Otoscopy
الرینگوسکوپی ()Laryngoscopy
نیزوسکوپی ()Nasoscopy
اندوسکوپی ()Endoscopy

𝜆)

درمان یرقان (زردی) نوزادان (
درمان بیماریهای پوستی :درمان پسوریازیس با  ،UV-Bدرمان
آکنهولگاریس ،اگزما ،درماتیت اتوپیک ،بثورات نوری پلیمورفیک،
ویتیلیگو ،لیگنپالن و مایکوزیسفونگوئیدز
رنگدرمانی
درمان فوتودینامیک

همچنین پرتوهای نور  UV-Cبا طول موج  006نانومتر بیشترین کارایی را در کشتن میکروبها دارند و از آنها برای
ضدعفونی کردن وسایل گوناگون استفاده میشود (شکل ص آخر نواریون جلسهی ( 6فصل .))00
مروری بر ساختارهای اپتیکی چشم:
اشک اولین الیهی اپتیکی چشم است که اکسیژن هوا را در خود حل
میکند و به سطح قرنیه که رگ خونی ندارد اکسیژن میرساند .اختالل در
عملکرد این الیه باعث خشکی ،سوزش و خارش چشم میشود.
دومین الیه و مهمترین بخش اپتیکی چشم قرنیه ( )Corneaاست
که یک بافت زندهی شفاف به شمار میرود .سطح قدامی قرنیه تقریباً
کروی است و این سطح دو سوم قدرت شکست چشم را تأمین میکند.
ضخامت قرنیه از مرکز تا قسمتهای کناری بهتدریج زیاد میشود (مانند عدسی مقعر) ،ولی به علت اختالف ضریب
شکست قرنیه و زاللیه مانند عدسی محدب عمل میکند .در واقع قرنیه مانند یک عدسی مقعر با توان مثبت است .پس از قرنیه
نور وارد زاللیه ( )Aqueousمیشود .این ناحیه از جنس سرم و تحت تاثیر غلظت مواد موجود در خون است .پرتوهای نوری که
توسط قرنیه متمرکز شدهاند ،قبل ورود به عدسی ( )lensاز مردمک ( )pupilعبور میکنند .مردمک شدت نور ورودی به چشم
را تنظیم میکند .ناحیهی اطراف مردمک را عنبیه ( )irisمینامند.
عدسی یکی از مهمترین بخشهای اپتیکی چشم است که توانایی واضحدیدن اجسام در فاصلههای متفاوت را فراهم
میکند .عدسی بافت شفافی است که دارای یک بخش زنده و یک بخش مرده است .عدسی چشم از چندین الیهی هممرکز
تشکیل شده که ضریب شکست بخش مرکزی آن از بخشهای کناری بیشتر است .برای اینکه چشم بتواند اجسام را در
فواصل مختلف ببیند ،الزم است عدسی چشم تغییر انحنا بدهد؛ مثالً ،هنگامی که به جسمی در فاصلهی دور نگاه میکنیم ،چشم
در حالت طبیعی است و تصویری واضح از جسم بر روی شبکیه تشکیل میشود ،اما اگر بخواهیم در همان وضعیت به جسمی در
فاصلهی  36الی  35سانتیمتری نگاه کنیم ،عدسی چشم ،توان خود را افزایش داده و تحدب آن تغییر میکند .این تغییرات
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تحدب عدسی چشم را تطابق ( )Accommodationگویند که به وسیلهی اجسام مژگانی انجام میگیرد .میزان تطابق در
کودکان ،به علت نرمبودن عدسی چشمانشان بیشتر است و تا حدود  06دیوپتر میرسد که با افزایش سن و تغییرات ساختاری
عدسی چشم ،خاصیت ارتجاعی کپسول عدسی کاهش مییابد و فیبر داخل هسته سفتتر شده و سختی مواد سازندهی عدسی
افزایش مییابد .در این حالت میزان تطابق چشم کاهش مییابد .حال اگر میزان کاهش تطابق ،درحدی باشد که شخص تطابق
طبیعی را نیز نتواند انجام دهد ،پیرچشمی ( )Presbyopiaعارض شده است .برای درمان این ناهنجاری از عدسی همگرا
استفاده میکنند .اگر بیمار در دیدن فاصلهی دور مشکل نداشته باشد از عینک تکدید استفاده میکنند و بیمار برای فاصلههای
دور عینک را برمیدارد ولی اگر دچار ناهنجاری شکست برای فواصل دور باشد به دو عینک یا عدسیهای چند کانونی نیاز دارد.
عینکهای دو کانونی دید فرد را در دو فاصلهی دور و نزدیک تصحیح میکنند و دیگر نیازی به استفاده از دو عینک نیست.
هنگامی که عدسی چشم کدر شود و قدرت بینایی کاهش یابد فرد دچار بیماری آبمروارید ( )cataractمیشود.
علل :کهولت سن (شایعترین علت) ،ضربه به سر که موجب اختالل در تغذیهی عدسی میشود ،پرتو  Xو فرابنفش ،پرتو
گاما ،دیابت ،نقصانهای مادرزادی ،سوء تغذیه و مصرف طوالنیمدت بعضی از داروها مثل کورتونها.
عالئم :دوبینی اشیا ،تاردیدن که معموالً در نور روشن بیشتر این اتفاق میافتد (معموالً این حالت برای اولین بار شبها
هنگام دیدن نور ماشینها به صورت هاله اتفاق میافتد) و کدر شدن و به رنگ سفید شیری در آمدن مردمکها.
درمان :در گذشته جراح چشم عدسی را وقتی کامالً کدر شدهبود خارج میکرد و دید را با عینک اصالح مینمود .در روشی
جدیدتر موسوم به اکسترنال از لنزی که از جنس کریستال و گونهای پالستیک است استفاده میشود که جایگزین عدسی چشم
میشود .روش دیگر عمل فیکو است .این روش هم بر مبنای جایگزینی لنز به جای عدسی است ،اما لنز مورد نیاز از جنس
پالستیک شفاف و قابل انعطاف یا تاشو ( )foldableاست که آن را توسط ابزار ویژهای لوله کرده و از سوراخی در قرنیه وارد
کپسول عدسی قبلی که اکنون از چشم خارج شدهاست میکنند و لنز درون کپسول باز میشود و به حالت مطلوب درمیآید.
در پشت عدسی بافتی شفاف و ژلهای به نام زجاجیه ( )vitreousقرار دارد .پس از زجاجیه الیهای از سلولهای حساس به
نور به نام شبکیه ( )retinaقرار دارد .بخشی از شبکیه که بیشترین حساسیت به نور را دارد لکهی زرد ( )Maculaنامیده
میشود .لکهی زرد برای کارهای دقیق مثل خواندن و رانندگی الزم است .سلولهای حساس به نور دو نوع مخروطی و
استوانهای هستند .یاختههای مخروطی گونهای از یاختههای گیرندهی نور هستند که به مغز توانایی دیدن رنگها و جزئیات
ظریف اشیا را میدهند و بیشتر در نور قوی تحریک میشوند .گودی مرکزی ( )foveaکه بیشترین تراکم یاختههای مخروطی
چشم را داراست در لکهی زرد قرار دارد .بنابراین ،این بخش که در انتهای چشم و در راستای مردمک قرار دارد ،در دقت و
تیزبینی چشم نقش دارد .یاختههای استوانهای حساسیت بیشتری به شدت نور دارند و در نور کم هم فعال میشوند .این سلولها
به مغز توانایی دیدن در تاریکی را میدهند و آسیب به آنها موجب بیماری شبکوری ( )Nyctalopiaمیشود .این یاختهها به
رنگها حساسیت نشان نمیدهند؛ به همین دلیل بینایی در تاریکی به رنگ سیاه ،سفید و طیفی از خاکستری است .یاختههای
استوانهای همچنین در تشخیص حرکات توسط مغز نقش دارند .بیشترین تمرکز یاختههای استوانهای در بخشهای پیرامونی
شبکیه ،و کمترین تمرکز آنها در لکهی زرد است .در محل ورود اعصاب بینایی و همچنین مویرگهای خونی به چشم در شبکیه،
بینایی وجود ندارد .این قسمت از شبکیه نقطهی کور ( )Blind spotنامیده میشود .نقطهی کور فاقد سلول گیرندهی نور است،
و به همین دلیل بینایی ندارد .بنابراین ،درصورتیکه تصویر یا بخشی از آن بر روی این نقطه از شبکیه تشکیل شود ،هیچگونه
پیام عصبی به مغز فرستاده نمیشود و آن بخش در تصویری که فرد میبیند نخواهد بود .این پدیده در قرن هفدهم توسط
فیزیکدان فرانسوی ،ماریوت ،کشف شد.
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آزمایش :صورت خود را به فاصلهی چند سانتیمتری
صفحه قرار دهید .چشم چپ خود را ببندید و به مستطیل خیره
شوید .بهآرامی صورت خود را از صفحه دور کنید ،در نقطهای
دایره محو خواهد شد .این نقطه تقریباً در فاصلهی  06سانتیمتری از صفحه رخ میدهد ( 3برابر فاصلهی مستطیل و دایره) .با
دور شدن بیشتر از صفحه ،دایره دوباره هویدا خواهدشد .آزمایش را میتوان با بستن چشم راست و نگریستن به دایره انجام داد.
اطالعات تصویری که روی شبکیه تشکیل میشود توسط سلولهای گیرنده نور تبدیل به سیگنال الکتریکی شده و
بهوسیلهی اعصاب بینایی به مغز منتقل میشود .به فضایی که چشم در حال سکون و بدون تغییر جهت میتواند تمام نقاط آن را
به طور همزمان مشاهده کند ،میدان بینایی میگویند .میدان بینایی به دو ناحیهی چپ و راست تقسیم میشود .در هر چشم
تصاویر مربوط به سمت چپ و راست میدان بینایی توسط عصبهای بینایی مجزایی به مغز ارسال میشوند .در کیاسمای بینایی،
تصاویر مربوط به سمت چپ میدان بینایی هر دو چشم با هم ترکیب شده و به نیمکرهی راست مغز فرستاده می شوند و همین
اتفاق در مورد تصاویر مربوط به سمت دیگر میدان بینایی نیز رخ میدهد .درصورتیکه به هر علت تصاویر دریافتی از چشم چپ
و راست بر هم منطبق نگردند ،دوبینی ( )Diplopiaرخ میدهد.
در بیماریهای مختلف چشم به ویژه در آب سیاه ( )glaucomaبیماریهای
شبکیه و بیماریهای عصب اپتیک ،نیاز به انجام معاینه از میدان بینایی چشم فرد بیمار
است .برای اندازهگیری و ترسیم میدان بینایی فرد از آزمون پریمتری استفاده میشود.
شکل :نقشهی پریمتری با نمایش میدان دید برای چشم راست.
آب سیاه اصطالحی برای توصیف گروهی از اختالالت چشمی با علتهای متفاوت
ولی وابسته به فشار نوروپاتی است .این بیماری در اثر تجمع مایع و افزایش فشار درون
چشم و در نتیجه آسیبرسیدن به رشتههای عصب چشمی به وجود میآید .این مشکل به تدریج به بینایی چشم مبتال بهصورت
ماندگار آسیب میرساند و درصورت عدم درمان حتی میتواند باعث کوری شود .عالئم :تغییر مداوم نمرهی عدسی عینک ،سردرد
خفیف یا اختالالت مبهم بینایی یا عدم توانایی در تطبیق بینایی از روشنایی به تاریکی .مراحل اولیه -0 :از دست رفتن دید
محیطی در نواحی کوچک از میدان دید -0 .تاری دید در یک طرف در سمت بینی میدان دید .مراحل پیشرفته -0 :بزرگتر شدن
نواحی از دست رفتن دید ،معموالً در هر دو چشم -0 .سفتشدن کرهی چشم -3 .وجود نقاط کور در میدان دید-6 .
نامناسببودن دید در شب .روش تشخیص :معاینات چشم از جمله آزمون میدان دید ،تونومتری یا فشارسنجی (اندازهگیری فشار
درون کرهی چشم) ،آفتالموسکوپی (مشاهدهی پشت چشم) و .OCT
توان نوری قسمتهای مختلف چشم :در مسیر رسیدن نور به شبکیه دیوپترهای مختلفی قرار دارند :سطح جلویی
قرنیه (مرز هوا و قرنیه) با توان  ،P = +48.83 Dسطح پشتی قرنیه (مرز قرنیه و زاللیه) با توان  ،P = -5.88 Dسطح جلویی
عدسی (مرز زاللیه و عدسی) با توان  P = +8.3 Dو سطح پشتی عدسی (مرز عدسی و زجاجیه) با توان .P = +13.83 D
چشم سالم :هنگامیکه پرتوهای موازی نور (جسم در فاصلهی دور) به یک چشم سالم برخورد میکند ،شکست آنها به
گونهای است که روی شبکیه همگرا میشوند (محل تصویر جسم) .چشم سالم با انجام تطابق میتواند از اجسامی که در
فاصلههای کمتری هستند هم تصویر مناسبی روی شبکیه ایجاد کند .دورترین نقطهای که چشم بدون انجام تطابق قادر به
دیدن آن است ،نقطهی دور ( )P.R.و نزدیکترین نقطه ای که با انجام بیشترین تطابق میتواند ببیند را نقطهی نزدیک ()P.P.
مینامند .تفاوت توان شکست چشم در این دو حالت دامنه تطابق نامیده میشود.
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ناهنجاریهای شکست :عدم توانایی چشم در جهت کانونی کردن پرتوهای نوری موازی بر روی شبکیه را ناهنجاری
شکست چشم مینامند .نزدیکبینی ،دوربینی و آستیگماتیسم نمونههایی از این ناهنجاریها هستند.
دالیل

انواع

عالئم

اصالح

دوربینی ()Hyperopia
نزدیکبینی ()Myopia
 .0کوچکبودن کرهی چشم (شایعترین دلیل)
 .0افزایش طول قدامی خلفی چشم
 .0کمبودن ضریب شکست عدسی (دیابت)
 .0زیادبودن قدرت انکساری اجزای اپتیکی چشم
 .3حرکت عدسی به سمت عقب
 .3افزایش ضریب شکست اجزای اپتیکی چشم
 .6کاهش انحنای قرنیه (مادرزادی)
 .6تطابق بیش از حد (اسپاسم تطابقی)
 .0دوربینی ساده
 .0نزدیکبینی انحنایی
 .0دوربینی پاتولوژیک
 .0نزدیکبینی ضریب شکستی
 .3دوربینی functional
 .3نزدیکبینی موقعیتی
کاهش بینایی در نگاه دور ،تنگکردن شکاف پلکی و یا کاهش بینایی ،سردرد به خصوص در پشت سر و گاهی
جمع کردن پلکها ،فوتوفوبیا (ترس از نور) ،سردرد به سردرد در ناحیهی پیشانی و گیجگاهی ،اشکریزش،
خصوص در پشت سر و گاهی در ناحیهی پیشانی و قرمزی چشم ،فوتوفوبیا (ترس از نور) ،خستگی چشم و
خستگی عمومی بدن.
گیجگاهی ،خستگی چشم و خستگی عمومی بدن.
عدسی کروی همگرا
عدسی کروی واگرا

استفاده از آفتالموسکوپ برای تعیین میزان دوربینی یا نزدیکبینی :با بهکارگیری آفتالماسکوپ میتوان
ساختمان داخلی چشم شامل عدسی ،شبکیه و عصب بینایی را مشاهده و بررسی کرد و ویژگیهای شکست یا اندازهی
ناهنجاریهای چشم را به دست آورد .آفتالموسکوپی به دو روش مستقیم و غیرمستقیم انجام میشود .در آفتالموسکوپی مستقیم،
شبکیه توسط آفتالموسکوپ روشن و تصویر شبکیه توسط بالینگر بررسی میشود .اگر تصویر واضح نباشد عدسی آفتالموسکوپ را
تغییر میدهیم تا تصویر واضح شود .شمارهی عدسی آفتالموسکوپ همان شمارهی عینک اصالحی چشم است.
آستیگماتیسم :اگر چشم را به عنوان یک عدسی کروی در نظر بگیریم ،هرگاه این عدسی از حالت کروی خارج شود و
به سمت حالت بیضوی برود (شبیه خربزه) ،دارای دو کانون خطی به جای یک کانون نقطهای خواهد بود .در این حالت میتوان
چشم را به صورت مجموع دو عدسی استوانهای در نظر گرفت .این عدسیها دارای دو نصفالنهار ( )meridianبا دو شعاع
انحنای متفاوت هستند و اگر این دو نصفالنهار بر هم عمود باشند آستیگماتیسم منظم و در غیر این صورت آستیگماتیسم
نامنظم است .تصاویر در چشم آستیگمات بدلیل انکسار نامساوی در قسمتهای مختلف قرنیه کامالً بر روی شبکیه متمرکز
نمیشوند .بنابراین در چشم آستیگمات هم تصویر اشیای دور و هم تصویر اشیای نزدیک تار میشوند.
گونههای آستیگماتیسم :الف) آستیگماتیسم منظم :در این آستیگماتیسم دو نصفالنهار عدسی چشم بر هم
عمودند .این نوع آستیگماتیسم تصحیحپذیر است .نصفالنهارهای دستگاه آستیگمات بیشتر به صورت عمودی-افقیاند .اگر
خمش قرنیه در راستای عمودی بیشتر از خمش آن در راستای افقی باشد ،این نوع از آستیگماتیسم را آستیگماتیسم با قاعده
( )regularیا مستقیم مینامند و اگر خمش قرنیه در راستای افقی بیشتر باشد ،به آن آستیگماتیسم خالفقاعده ()irregular
یا وارونه میگویند .درصورتیکه نصفالنهارهای دستگاه آستیگمات عمود بر هم باشند ولی به صورت عمودی-افقی نباشند،
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آستیگماتیسم مایل نامیده میشود .آستیگماتیسم منظم شامل  3نوع
به نامهای ساده ( ،)simpleمرکب ( )compoundو مختلط
( )mixedمیباشد .در آستیگماتیسم ساده یکی از کانونها روی
شبکیه و کانون دیگر در نوع نزدیکبین در جلوی شبکیه و در نوع
دوربین در پشت شبکیه قرار دارد .در آستیگماتیسم مرکب هیچیک
از کانونها روی شبکیه نیستند و هر دو در یک طرف شبکیه ،جلو
(نوع نزدیکبین) یا پشت (نوع دوربین) ،قرار دارند ،اما در
آستیگماتیسم مختلط یکی از کانونها در جلو و دیگری در پشت شبکیه قرار دارد .شکل :انواع آستیگماتیسمهای منظم در چشم.
ب) آستیگماتیسم نامنظم :در این آستیگماتیسم نصفالنهارهای سیستم آستیگمات در راستاهای گوناگون با هم فرق
دارند .این آستیگماتیسمها بهوسیلهی عینکهای معمولی به طور کامل تصحیح نمیشوند.
روشهای تشخیص آستیگماتیسم :روشهای تشخیص آستیگماتیسم به دو صورت  subjectiveو objective

میباشند .در روشهای  subjectiveبیمار نیز در تعیین نتیجه دخالت دارد ،اما در روشهای  objectiveمعاینهکننده نتیجهی
نهایی را تعیین میکند .رتینوسکوپی ( )retinoscopyو کراتوسکوپی جزء روشهای  objectiveو تیزبینی ،چارت
آستیگماتیسم و استوانهی متقاطع جکسن ( )Jackson Cross Cylinderجزء روشهای  subjectiveهستند.
رتینوسکوپی یا اسکیاسکوپی ( :)skiascopyاین روش بر پایهی آزمایشها و دیدههای پزشک است و بیمار در آن
نقش ندارد ،بنابراین برای پیبردن به ناهنجاریهای چشم به ویژه در کودکان بسیار ارزشمند است .هنگامی که چشم را در روش
آفتالماسکوپی روشن میکنیم و از سوراخ آفتالماسکوپ به چشم نگاه میکنیم ،مردمک به شکل دایرهای کوچک و سرخ دیده
میشود .این سرخی به دلیل بازتاب نور از شبکیه است که معاینهکننده از روی حالت این سرخی مردمک به شکلی که توضیح
داده خواهد شد ،به ناهنجاری چشم پی میبرد .ابتدا به وسیلهی آفتالماسکوپ ،نوری در راستای عمودی یا افقی ( 06 - 076یا
 )6 – 006روی چشم بیمار میاندازیم ،اگر تصویر ایجادشده روی مردمک ،موازی محور نوری بود که به وسیلهی آفتالماسکوپ
روی چشم افتاده است ،چشم احتماالً آستیگمات منظم با نصفالنهارهای عمودی-افقی است که آستیگمات بودن را میتوان با
چرخش زاویهی آفتالماسکوپ امتحان کرد (شکلها) .اگر با چرخش زاویهی آفتالماسکوپ تصویر روی مردمک از حالت موازی با
محور نور خارج شد ،چشم آستیگمات بوده ولی اگر موازی ماند نزدیکبین یا دوربین بوده است .بر اساس حرکت تصویر میتوان
بیماری را تشخیص داد .شکل باال :بررسی آستیگماتیسم به روش سایهبینی -A .آستیگماتیسم مایل وجود ندارد-B .
آستیگماتیسم مایل -C .آستیگماتیسم مایل وجود ندارد
(چشم یا نزدیکبین است یا دوربین یا آستیگمات منظم
با نصفالنهارهای عمودی-افقی است) .شکل پایین:
تعیین توان همگرایی مورد نیاز در هر راستا به روش
سایهبینی -A .حرکت سایه در خالف جهت حرکت نور.
 -Bحرکت سایه در جهت حرکت نور -C .نقطهی خنثی.
حاال اگر در راستای عمودی یا افقی نور روی چشم
انداختیم و تصویر روی مردمک موازی نور حاصل از آفتالماسکوپ نبود ،آستیگماتیسم منظم مایل در چشم وجود دارد .در این
صورت آن قدر زاویهی آفتالماسکوپ را تغییر میدهیم تا تصویر و نور با هم موازی گردند .حاال این زاویه و زاویهی  06درجه
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کمتر یا بیشتر از آن دو محور این چشم آستیگمات را میسازند؛ مثالً اگر یکی از محورها  06درجه باشد ،محور دیگر  056درجه
( 336درجه) است .بعد از پیداشدن محورها ،بقیهی مراحل تقریباً مشابه نزدیک بینی و دوربینی است مثالً فردی را در نظر بگیرید
که یک محور چشم او در زاویهی  06درجه است پس محور دیگر در زاویهی  006درجه است .حاال اگر در محور  06درجه با
حرکت نور به سمت پایین ،تصویر روی مردمک نیز به سمت پایین حرکت کرد ،در این نصفالنهار چشم دوربین است و باید با
عدسی محدب جبران شود .کار راحتتر این است که عدسی اول را کروی انتخاب کنیم تا هر دو کانون را جابهجا کند .اگر با
حرکت نور به سمت پایین ،تصویر روی مردمک به سمت باال حرکت کرد ،چشم در این نصفالنهار نزدیکبین است و باید با
عدسی مقعر مشکل حل شود .این کار را آنقدر امتحان میکنیم تا نور روی مردمک به حالت خنثی ( )neutralizedدیده شود؛
یعنی کل ناحیهی مورد بررسی در یک لحظه روشن شود و با اندکی جابهجایی کامالً تاریک شود .سپس به سراغ محور بعدی
میرویم و همین کار را تکرار میکنیم ،ولی این بار از عدسی استوانهای استفاده میکنیم تا فقط یکی از کانونها را جابهجا کند.
صفحهی ساعت آستیگماتیسم ( :)Astigmatic Dialصفحهای است با خطهایی به صورت شعاعی که میتواند
برای پیداکردن محورهای آستیگماتیسم مورد استفاده قرار بگیرد .در آستیگماتیسم مرکب نزدیکبین اول با یک عدسی کروی
منفی یکی از خطهای کانونی را روی شبکیه میاندازیم و حاال بسته به این که کدام خط کانونی روی شبکیه افتاده است باید
آستیگماتیسم سادهی نزدیکبین یا آستیگماتیسم سادهی دوربین درمان شود؛ برای مثال در درمان آستیگماتیسم سادهی
نزدیکبین باید با یک عدسی استوانهای خط کانونی جلویی را روی خط کانونی عقبی بیندازیم .حاال اگر آستیگماتیسم باقاعده
بود از یک عدسی استوانهای منفی با محوری افقی و اگر آستیگماتیسم خالف قاعده بود از همان عدسی فقط با محوری عمودی
و اگر مایل بود از عدسی استوانهای منفی با محوری موازی با واضحترین خط در آزمون صفحهی ساعت استفاده میکنیم.
آستیگماتیسم

نامنظم:

آستیگماتیسم

نامنظم قرنیهای را با دیدن بازتاب نور از سطح قرنیه
به سادگی میتوان تشخیص داد .در این کار
صفحهی پالسیدو ( )placido diskو یا
کراتوسکوپ به کار میبرند .صفحهی پالسیدو،
صفحهای دایرهای است که روی آن دایرههای سیاه و
سفید هممرکزی رسم شده و در مرکز دارای زاویهی
کوچکی است .در کراتوسکوپی بازتاب این دایرههای
هممرکز از قرنیه و از سوراخ موجود در آن دیده و یا
عکسبرداری میگردد .تغییر شکل دایرهها در آستیگماتیسم قرنیهای به آسانی قابل تشخیص است .شکل( a :باال سمت راست):
صفحهی پالسیدو( b ،باال سمت چپ) :نمای کراتوسکوپی چشم سالم c ،و  :dنماهای آستیگماتیسم در کراتوسکوپی.
تیزبینی :تیزبینی توان تفکیک چشم یا قابلیت مشاهده مجزای دو نقطهی مجاور هم است .تیزبینی در یک فاصلهی
مشخص بهوسیلهی کوچکترین جسمی که میتوان آن را به خوبی
دید ،اندازه گرفته میشود .در اندازهگیری تیزبینی از اندازهگیری زاویهی
دید استفاده میشود .این زاویه از رسم دو انتهای شیء به مرکز
دیدگانی چشم به دست میآید .از این اصل در آزمون اسنلن ( )Snellen testاستفاده میشود .روش بالینی برای نمایش تیزبینی
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بهکارگیری کسری است که نسبت دو فاصله را نشان میدهد .برای اندازهگیری تیزبینی ،تابلو اسنلن در فاصلهی  06فوتی (0
متری) شخص جا داده میشود (صورت کسر) و دید انسان سالم با عدد مخرج کسر مشخص میشود.
مثال :اگر شخص حروفی را تشخیص دهد که باید در  0متری توانا به دیدن آن باشد میگویند دید طبیعی و  0/0یا
 06/06است .هرگاه شخص در فاصلهی  0متری ،حروفی را تفکیک کند که باید از فاصلهی  06متری قادر به دیدن آن باشد
گفته میشود که دید  0/06یا  06/066است .هرگاه شخص در فاصلهی  0متری بتواند حروفی را تشخیص دهد که باید تنها از
فاصلهی  6متری آنها را ببیند میگویند که فرد دارای دید  0/6است .اندازهی روشنایی اثر زیادی روی تیزبینی دارد؛ از این رو
روشنایی تابلوهای اسنلن باید
دارای حد استاندارد باشد.
شکل :حروف اسنلن برای
اندازهگیری تیزبینی و جدول
تقریبی تبدیل تیزبینی به توان
عدسی اصالح کنندهی چشم.
کسر تیزبینی بر اساس حداقل زاویهی تفکیک چشم سالم به دست میآید .بنابراین فرد با تیزبینی  0/00اجسام در فاصلهی
 0متری را میتواند به وضوح ببیند درحالیکه فرد سالم همان جسم را در فاصلهی  00متری هم با جزئیات میتواند مشاهده کند.
آزمون سبز-قرمز (تدریس نشد) :در آزمونهای معاینهی چشم ،عالوه بر انجام روشهای معمول ،آزمون سبز-قرمز نیز
انجام میشود .هدف از انجام این آزمون تأیید نهایی عدسیهای تجویز شده برای تصحیح ناهنجاریهای شکست است .آزمون
سبز-قرمز مبتنی بر ابیراهی ( )aberrationنور است .ضریب شکست قسمتهای مختلف چشم برای طول موجهای مختلف
متفاوت است ،درنتیجه طول موجهای مختلف در فاصلههای متفاوتی کانونی میشوند که به آن ابیراهی رنگی (خطای رنگی)
گویند .در ابیراهی رنگی ،نور سبز در جلوی شبکیه و نور قرمز با همان
فاصله در پشت شبکیه متمرکز میشود؛ زیرا در سیستم بینایی نور سبز از
نور قرمز بیشتر همگرا میشود .اگر چشم فرد سالم باشد ،نور سبز در جلوی
شبکیه همانند نور قرمز در پشت شبکیه ،یکسان کانونی میشوند؛ بنابراین
فرد هنگام مشاهدهی رنگ سبز و قرمز هر دو را با وضوح یکسان میبیند.
شکل :ابیراهی رنگی در چشم سالم .نور سبز در جلوی شبکیه و نور قرمز در پشت شبکیه به فاصله یکسان کانونی می شوند.
اگر نور سفید با قدرت بیشتر کانونی شود ،مکان کانونیشدن پرتو سبز از شبکیه دورتر شده و پرتو قرمز به شبکیه
نزدیکتر میشود؛ بنابراین فرد رنگ قرمز را واضحتر میبیند .در این صورت نزدیکبین شده و قدرت همگرایی عدسی
تجویزشده زیادتر از حد مورد نیاز است و باید از قدرت آن کاسته شود .از طرف دیگر اگر نور با قدرت کمتری همگرا شود مکان
کانونی نور سبز از نور قرمز به شبکیه نزدیکتر است ،بنابراین فرد ،سبز را واضحتر میبیند .در این صورت قدرت همگرایی
عدسی تجویز شده باید افزایش پیدا کند .این تصحیح تا آنجایی انجام میشود که وضوح دو رنگ یکسان شود و بیمار بتواند خط
 05/06یا  06/06را به خوبی ببیند.
دید دوچشمی :در دید دوچشمی ،محورهای دید چشم سالم برای مشاهدهی یک جسم در  0نقطه به نام نقطهی تثبیت
همگرا میشوند .دراینصورت تصویر جسم در هر دو چشم به صورت جداگانه روی لکهی زرد شبکیه تشکیل میگردد؛ به منظور
درک تصویری یگانه از جسم ،این تصاویر به صورت فیزیولوژیک به هم جوش خورده که این فرآیند را دید دوچشمی مینامند.
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نقاط همخوان و هوروپتر (تدریس نشد) :حفرهی مرکزی لکهی زرد هر دو چشم را که پس از تشکیل تصویر در هر
دوی آنها عمل جوش تصاویر رخ میدهد ،نقاط همخوان شبکیه میگویند .عالوه بر دو حفرهی مرکزی نقاط همخوان دیگری
هم در شبکیه چشمها وجود دارد؛ اگر دو شبکیه روی هم جای گیرند به گونهای که دو لکهی زرد و دو روزن عمودی چشمها
روی هم منطبق گردند ،نقاط دیگر شبکیه که روی هم افتادهاند ،نقاط همخوان هستند .میتوان تعیین کرد که در یک حالت
ویژهی چشم ،چه نقطههایی در فضای جلوی چشم تصویرشان روی نقاط هخوان میافتند ،که در نتیجه آن نقاط یادشده یکی
دیده میشوند .این گروه از نقطهها را هوروپتر آن حالت ویژهی چشم مینامند.
میدان بینایی :به فضایی که چشم در حال سکون و بدون تغییر جهت میتواند تمام نقاط آن را به طور همزمان مشاهده
کند ،میدان بینایی میگویند .بیشتر جاهای شبکیه (به جز نقطهی کور) میتواند احساسهای بینایی به وجود آورد ،ولی میدان
بینایی مؤثر بهوسیلهی برآمدگیهای بینی و ابروها و گونهها محدود میگردد.
لوچی :دید دو چشمی به عملکرد صحیح سیستم عصبی و عضالت ششگانهی
خارجی چشم بستگی دارد .این عضالت شامل راست ( )rectusفوقانی ،راست تحتانی،
( obliqueمایل) فوقانی ،مایل تحتانی ،راست داخلی و راست خارجی میباشند .درصورتیکه
عملکرد عضالت دچار اختالل گردد دید دو چشمی میسر نمیگردد .در این صورت محورهای
دید از راستای طبیعی خود منحرف میگردند و ناهنجاری موسوم به دوبینی بروز میکند .در
نتیجه تصاویر تشکیلشده بر روی شبکیهها درست بر هم منطبق نمیگردند و فرد تصاویر
دوگانه از یک جسم واحد مشاهده میکند .اگر نبود هماهنگی با کوشش چشمها از میان
برداشته شود به گونهای که راستای درست چشمها برقرار باشد ،این حالت را لوچی نهان یا
هتروفوریا میگویند ،اما اگر کوشش چشمها نتواند بر نبود هماهنگی پیروز شود ،یکی یا هر
دو چشم از راستای درست خود منحرف میگردند و حالت لوچی آشکار یا هتروتروپیا به وجود
میآید .لوچی آشکار بر حسب انحراف محورهای دید چشم به چهار دسته تقسیم میگردد:
 -0اگزوتروپی یا برونگرایی :امتداد محور اپتیکی چشمها به سمت خارج منحرف
میگردند؛ زیرا عضلهی راست خارجی پُرکار یا عضلهی راست داخلی کم کار میشود .به
منظور تصحیح اگزوتروپی از منشور استفاده میشود .بدین منظور قاعدهی منشور در طرف
شکل :انواع لوچی.

داخل چشم قرار میگیرد.

 -0ایزوتروپی یا درونگرایی :در این حالت محورهای اپتیکی چشم به سمت داخل میچرخند که ناشی از نقص در عملکرد
عضلهی راست خارجی است؛ بنابراین قاعدهی منشور را باید در طرف خارج چشم قرار داد.
 -3هایپرتروپی یا باالگرایی :محور اپتیکی یک چشم نسبت به دیگری به سمت باال یا پایین منحرف میشود .این امر ناشی
از نقص در عملکرد عضالت راست فوقانی و مایل فوقانی و تحتانی است.
 -6سیکلوتروپی :وقتی نصفالنهار عمودی قرنیه نسبت به محور قدامی-خلفی چشم بچرخد.
تشخیص لوچی نهان :آسانترین و پرکاربردترین روش پیبردن به هتروفوریا (لوچی نهان) استفاده از میلههای
مادوکس است .میلههای مادوکس دستهمیلههای شیشهایاند که در عینک آزمون بیمار قرار دادهمیشود .اگر جسم نقطهای
نورانی در مقابل چشم بیمار قرار گیرد ،بر روی میلهها یک خط نورانی تشکیل میگردد .در این صورت از بیمار خواسته میشود
جسم نورانی را مالحظه کند .اگر خط نورانی روی میلهی مادوکس ،روی منبع نورانی نقطهای تالقی نکند ،بیمار دوبینی دارد.
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علتهای بهوجودآمدن دوبینی -0 :نادرستی ماهیچههای گردانندهی چشم که این نادرستی ممکن است به دلیل
کوتاهی ،بلندی یا فلجشدن یکی از آنها باشد -0 .نادرستی در شکست نور در چشم به علت تغییرهای زیاد ضریب شکست-3 .
نادرستی در هماهنگی میان گرایش و همانندی (تطابق) -6 .نادرستی دستگاه عصبی بینایی .شکل :نحوهی استفاده از میلههای
مادوکس؛ برای مشاهدهی انحرافهای عمودی باید میلهها را به صورت افقی قرار داد و برعکس.

شکل :چگونگی تصحیح اگزوفوریا و ایزوتروپیا با استفاده از منشور
اصالح دوبینی :برای تصحیح دوبینی از منشور استفاده میشود.
برای تصحیح اگزوفوریا قاعدهی منشور به سمت داخل و برای تصحیح
ایزوتروپیا قاعدهی منشور به سمت خارج چشم قرار میگیرد (شکل).
درمان دوبینی :بدین منظور برخی از دوبینیها را با جراحی و
کوتاهکردن تاندون ماهیچهای که بلندتر از اندازهی طبیعی است یا
کوتاهکردن ماهیچهی روبروی ماهیچهای که کوتاهتر از اندازهی طبیعی
است اصالح میکنند.
نسخهی تجویز عینک :پس از تشخیص ناهنجاری شکست ،پزشک عدسیهای تصحیحکننده را تجویز میکند .در
نسخهی تجویزشده از عالمتهای اختصاری استفاده میشود )Oculus Dexter( OD :یا  REبه معنی چشم راست و OS

( )Oculus Sinisterیا  LEو یا  )Oculus Uterque( OUبه معنی چشم چپ .پس از تعیین توان عدسی اصالحکنندهی دید
دور ،اگر شخص دچار پیرچشمی هم باشد نمیتواند برای دیدن فواصل نزدیک عمل تطابق را انجام دهد .اصالح این عیب با
عدسی محدب صورت میگیرد .در نسخهی تجویزشده توان این عدسی محدب در قسمتِ افزون ( )ADDنوشته میشود .مقدار
افزون به نمرهی دور شخص اضافه میشود تا نمرهی عینک دید نزدیک به دستآید .شکل :نمونهای از نسخهی تجویز عینک.
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فصل 12

ﻧﮑﺎتفراصوت و نور دیدگانی
تصویر التراساند کمکیفیت است (دقت در حد میلیمتر درصورتیکه سلولهای سرطانی در ابعاد  11میکرومتر هستند) ،اما
این روش ارزان و در دسترس است .امروزه برای تصویربرداری از چند مودالیته ،همزمان ،استفاده میشود؛ مثالً  PET-CTیا
.Spect-CT
در معادلهی سرعت صوت (

√

) ،هم  Kو هم

مهماند؛ در استیل چگالی بیشتر از هوا است ،اما ضریب  Kباعث

می شود که سرعت صوت در آن بیشتر باشد .فرمول کامل تر در پاورپوینت:
.)modulus

√
√

√

،

 :مدول حجمی ( bulk

 :P ،βفشار :V ،حجم .پس  βبا  Kرابطه ی عکس دارد.

شکست ( )refractionچیز وحشتناکی است! باعث  misregistrationمیشود؛ مثالً ممکن است سنگ کیسهی صفرا را
کیست کبد تشخیص دهیم .سنگ کیسهی صفرا را باید عمل کرد ،اما کیست کبد با آنتی بیوتیک رفع میشود.
تفاوت ( impedanceمقاومت ظاهری) و ( resistanceمقاومت) Resistance :مستقل از شرایط دیگر است؛ مثالً
مقاومت  2اهمی در همهی مدارها  2اهم مقاومت دارد Impedance .به شرایط ربط دارد؛ مثالً هر چه جریان بیش تری از
سیم لوله عبور کند ،مقاومت بیشتری در آن ایجاد میشود.
در سونوگرافی مثانه ،باید مثانه پر از آب باشد تا ( Z1امپدانس مثانه (بافت نرم)) با ( Z2امپدانس آب) مشابه شود،
 reflectionکم شده و  transmissionزیاد شود و بتوان پشت مثانه را دید.
انواع  1 :reflectionآینهای ( :)specularخیلی خوب است! زاویهی تابش و بازتابش برابرند :diffusion 2 .وقتی
-

-

سطح ناصاف باشد 3 .غیرآینهای ( non- specularیا  :) scatteringوقتی اندازهی طول موج و ذره مشابه باشد .وقتی
-

فرکانس زیاد میشود scattering ،به شدت زیاد می شود  جذب زیاد شده و عمق تصویر از بین میرود  نمی توان گفت
هرچه فرکانس را باالتر ببریم ،وضوح تصویر بهتر میشود.
چیزی که باعث  refractionمی شود ،وجود دو محیط نیست ،بلکه وجود سطح انفصال است.

فرکانس امواج صوتی بین  22هرتز تا  kHz 22است و معموالً شامل یک موج مکانیکی ه ستند .موج مکانیکی دارای مناطق کم فشار و پر فشار
است .در موج طولی جهت حرکت  particleو انرژی یکسان است ،اما در موج عرضی چنین نیست .امواج صوتی معموالً موج طولی هستن د،
 amplitudeو  periodو اين چيزارم كه شماها به اندازهي كافي خوب ميدونيد!
معادلهی سرعت موج صوتی:

√

و معادلهی معروف :سرعت = حاصل ضرب فرکانس در طول موج. c  f .

در مورد  reflectionو  transmissionو سهم هرکد امشان صحبت کردیم و گفتیم یکی در تشکیل تصویر و دیگری در بعد تصویر مؤثر است.
در مورد امپدانس صوتی ( )Z( )acoustic impedanceنیز صحبت کردیم که برابر است با:

 ،بنابراین  Zمتغیر است و هرچ ه سرعت بیشتر باش د

امپدانس نیز بیشتر است.
اگر سرعت در دو محیط ،یکسان ،اما امپدانس آن دو محیط متفاوت باشد ،در واقع

تغییر میکن د ،به خصوص در گازها؛ زیرا صوت ،نواح ی

فشردگی و بازشدگی ایجاد میکند و در مناطقی که فشردگی ایجاد میشود ،چگالی بیشتر میگردد.

پس در یک محیط واحد ،در هر لحظه چگالی تغییر می کند؛ یعنی خود موج صوتی باعث تغییر چگالی میشود.
درباره ی انواع بازتابش و شکست و تداخل هم صحبت شد .دربارهی شکست نکته ی مهم این بود که ممکن بود چیزی جابهجا شود و
 misregistrationاتفاق بیفتد؛ بنابراین شکست خطرناك است.
نکته ی عملی :وقتی یک الیه ی آناتومیک دارید باید سعی کنید عمود بر آن الیه التراساند بفرستید؛ چون اگر با زاویه بفرستید ممکن است
بهدلیل شکست misregistration ،رخ دهد (رادیولوژیستها باید آناتومی را خوب بدانند).
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در مورد دسیبل هم صحبت کردیم و گفتیم  -3دسیبل تقریباً به اندازهی یک  HVLاست .و گفتیم به عنوان یک قاعدهی ساده ،در یک
سانتیمتر بافت نرم به ازای هر یک مگاهرتز ،یک دسیبل تضعیف داریم.
در تصویر سونوگرافی ،کیست ( )cystبه رنگ سیاه و سایه ()shadowی آن در پشت ،سفیدرنگ دیده میشود .دلیل این است که با گذر از
کیست ،در موج تضعیف صورت نمیگیرد؛ یعنی هم ( reflexionانعکاس) و هم جذب ،خیلی کم اتفاق میافتد ،در نتیجه میزان انرژیای که از کیست
میگذرد زیاد است و پشت آن را سفید میبینیم .دقت کنید که در مواردی چون هوا ،استخوان و سنگ ،جذب و بازتابش قابل توجهی صورت میگیرد،
در نتیجه سایه برای این موارد سیاه است و پشت آنها تیره دیده میشود.
اهمیت این مفاهیم این است که در تصاویر سونوگرافی ،از روی سایه میتوان «ماهیت» را تشخیص داد و این در نحوهی درمان حائز اهمیت
است؛ روش درمان کیست و سنگ متفاوت است .به طور کلی برای درمان کیستها ،معموالً آنتیبیوتیکها کاربرد زیادی ندارند ،اگرچه گاهی برای
درمان کیستهای عفونی آنتیبیوتیک تجویز میشود.
درمان کیستهای کبد :به طور معمول برای درمان اینگونه کیستها ،گاز مایع با دمای بسیار پایین تزریق میشود (کرایو) که در نتیجه ،کیست
تبدیل به تودهای سنگمانند میگردد .مزایای این روش این است که هم موجب مرگ سلولهای کیست (میکروب و  )...میشود و هم احتمال
خونریزی و جابهجایی سلولهای کیستی کمتر است؛ همچنین در نتیجهی این روش ،تودهی کیستی بهراحتی میتواند از بدن خارج شود.
دقت کنید که این کیستها را با لیزر نیز میتوان درمان کرد .اما با توجه به این که در این روش (لیزر) از دمای باال استفاده میشود ،خونرسانی
افزایش مییابد و ممکن است میکروب (یا انگل یا  )...به قسمتهای دیگر منتشر شود و ایجاد مشکل کند (در گذشته مشکالت مربوط به کیستهای
کبدی ( )hydatidدر کشور بسیار شایعتر بوده است که به وضعیت نامطلوب دامپزشکی در آن زمان بر میگردد).
یادآوری:
 اثر پیزوالکتریک ( :)piezoelectric effectتبدیل فشار ( piezoیا  )pressureبه الکتریسیته. عکس اثر پیزوالکتریک ( :)reverse piezoelectric effectتبدیل الکتریسیته به فشار.نکته :معموالً برای ایجاد امواج صوتی ،از اثر  reverseپیزوالکتریک استفاده میشود.
اگر ملکولهای قطبی با شکل نامنظم در کریستال را ذوب کنیم و سپس آنها را در معرض میدان الکتریکی قرار دهیم ،ملکولها جهتگیری
پیدا میکنند و با میدان الکتریکی همسو میشوند .اگر در ادامه کریستال ذوب شده را ،در حالی که همچنان در معرض میدان الکتریکی است ،سرد
کنیم ،سرامیک پیزوالکتریک تولید میشود (ساخت سرامیکهای جدید و کارآمدتر ،از طرحهای پرهزینهی جهانی است .عرضهی پلیمرها ،باعث نزول
هزینههای مربوط به ساخت سرامیک شده است که این ،در نتیجهی رشد چشمگیر تکنولوژی دانش مواد میباشد) .سرامیک ،سازهای است که حتماً
شامل فلز میباشد؛ یعنی در ساختمان آن اکسید فلزی به کار رفته است.
در دورهی باستان ،رنگآمیزی سرامیکها با اکسیدهای فلزی مختلف صورت میگرفت؛ مثال :گنبدهای مساجد دورهی اسالمی ،که طی گذشت
سالها ،رنگشان کامالً ثابت مانده است .دلیل این است که در ساخت لعابهای سرامیکی آنها ،از اکسید آهن استفاده شده است .رنگهاي متاليكي
داراي ذراتي است كه خاصيت  diffusionدارند ،يعني نور را منتشر و سهم بيشتري از آن را بازتاب ميكنند .در واقع در آنها ( metalفلز) به كار نرفته است.
 Probeو اجزای آن:
همانطور که میدانید probe ،عنصر تصویربرداری است که اسکن کردن بهوسیلهی آن صورت میگیرد.
 سرامیک پیزوالکتریک ( :)piezoelectric crystalاز اجزای پروب است که آن را به سیم برق وصل میکنیم .دقت کنید که این اتصال از دوطرف است (یعنی از هر دو سمت پشت و جلوی سرامیک).
نکتهی مهم این است که نول را به سمتی وصل میکنیم که بیمار قرار دارد (تا بیمار دچار برق گرفتگی نشود) و فاز به پشت سرامیک اتصال
مییابد.
 ( backing materialالستیک) :در پشت سرامیک قرار دارد و نقش آن ضربهگیری است (یعنی ضربه را تبدیل به گرما کرده و مانع انتقال آنمیشود ،درواقع مانع از حرکت انرژی به سمت دست سونوگرافیست میشود) Backing material .الستیکی است که مانند کمک فنر اتوموبیل،
ضربه را جذب میکند .به ازاي هر صد بيمار قلبي ،بايد براي چهار نفر اكوي قلب ( )heart echoانجام شود كه در ايران اين آمار  38نفر از هر صد نفر است.
 الیهی همسانساز یا تطبیقدهنده ( :)matching layerخوب است بدانيد هر سال در امتحان علوم پايه مطرح ميشود .به دلیل اینکه) Impedance(Zسرامیک و بدن اختالف زیادی دارد از الیهی تطبیق استفاده میشود تا میزان بازتابش کاهش یابد چراکه تفاوت  Zزیاد باعث
401

بازتابش زیاد میشود .الیهی تطبیقی امپدانسی بین کریستال (سرامیک) و بافت سطح بدن دارد؛ لذا فرایندهای «خروج از کریستال-ورود به الیهی
تطبیق» و «خروج از الیهی تطبیق-ورود به بدن» روی هم رفته از میزان بازتابش میکاهند .دلیل بعدی که عدم هواگیری مایع تطبیق است در پایین
توضیح داده میشود.
دو عدد الیهی تطبیق وجود دارد .یکی روی سر  ،probeیکی هم ژلی که هنگام انجام سونوگرافی اضافه میشود .این ژل دو تأثیر مهم
میگذارد؛ یکی بازی کردن نقش الیهی تطبیق دوم و دیگری هم ممانعت از قرارگیری هوا بین پروب و بدن Z .هوا اختالف زیادی با همهی مواد
گفته شدهی فوق دارد .به عنوان مثال زمانی که پروب را برعکس در هوا بگیریم هیچ چیزی در نمایشگر دیده نمیشود؛ چراکه تقریباً تمام
التراسوندهای «خروجی از پروب-ورودی به هوا» دوباره به داخل پروب منعکس میشوند ،در واقع هیچ موجی از پروب خارج نمیشود .به همین دلیل
هم به بیمار گفته میشود که با مثانهی پر به پزشک مراجعه کند تا پشت مثانه هم قابل بررسی باشد.
کاربرد هوا با توجه به این ویژگی:
 -1هوا (مادهای با این ویژگی هوا) را میتوان به عنوان  Contrast agentهنگام آنژیوگرافی به داخل رگها تزریق کرد و رگها را (به رنگ
سفید) مشاهده نمود.
 -2مواد ژل مانندی که دارای حبابهای ریز هوا هستند و البته ساخت آنها هم بسیار پرهزینه تمام خواهد شد (شامل تولید حبابهای هوایی
ریز و پایدار نگاه داشتن امولسیون مربوط) .موارد استفادهی این ژل ( )contrast agentدر تشخیص ابعاد سطوح و هم چنین شناسایی نوع آبسهها
(مشبک یا یکدست بودن آنها) است .درمان این دو نوع آبسه با هم متفاوت است (حالت مشبک درمان سختتری دارد).

انواع امواج در کار سونوگرافی از نظر نوع پراش (التراساند دارای استفادهی تشخیصی ،درمانی و توانبخشی است):
 -1در صورتی که کاربرد درمانی باشد ،هدف ،رساندن انرژی به یک محل از بدن است ،پس موج پیوسته مورد نیاز میباشد .مثال :در صورتی
که مفصل فردی آسیب دیده باشد میتوان از طریق پروب امواج پیوستهای به آن مفصل رساند و سبب گرم شدن مفصل شد که باعث افزایش خون
رسانی به آن محل ،دور کردن mediatorهای درد از محل و در نهایت حضور بیشتر سلولهای ترمیمی در محل آسیب و ترمیم بافتها میشود.
 -2برای تصویربرداری و عمقسنجی (کاربرد تشخیصی) از پالس استفاده میشود .اگر در این موارد از موج پیوسته استفاده شود ،نمیتوان
تشخیص داد که موج بازگشتی مربوط به کجای بدن است (زمان برگشت انعکاس هر پالس را نمیتوان تشخیص داد).
در داپلر از موج پیوسته استفاده میشود چراکه برایمان تغییر فرکانس مهم است ،نه عمق .سونوگرافی داپلر برای اندازهگیری فشار خون استفاده
میشود.
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موج ناپیوسته (پالس) :در موج ناپیوسته از نظر زمـانـی  pulse on timeو  pulse off timeوجود دارد On time .یعنی زمانی که صدا ایجاد
میشود و  off timeیعنی زمانی که برای دریافت و تشخیص صدای بازتابی از ایجاد صدا ممانعت میشود .درواقع  off timeرا listening time ،و
 on timeرا میتوان  pulse durationنامید .کل یک دوره که شامل یک صدا و یک سکوت میباشد pulse repetition periodیا total cycle

 timeنامیده میشود.

امپدانس صوتی الیهی تطبیق را با میانگین هندسی  Zبافت و کریستال محاسبه میکنند:

√

.

تقریباً تنها جایی که دو نوع رزولوشن داریم در تصویربرداری التراسوند است؛ یعنی همیشه رزولوشن ها در تصویربرداری یکسانند؛ مثالً در CT

 scanیا  MRرزولوشنها یکسان است اما در تصویربرداری التراسا ند رزولوشنها به دو صورت  axial resolutionیعنی در جهت انتشار امواج و
 lateral resolutionهستند.

در این جا ما دو نوع رزولوشن داریم :رزولوشن محوری =  axial resolutionو رزولوشن جانبی = .lateral resolution
 و اما رزولوشن چيست؟ رزولوشن يعني قدرت تفكيك دو نقطهي نزديك به هم = دو نقطهي نزديك به هم متمايز ديده شوند .اين يعني اگر شما رزولوشن
را باال ببريد ميتوانيد regionها يا مرزهاي كوچكتري را از هم تشخيص دهيد در حالي كه اگر كيفيت رزولوشن بيايد پايين يعني عددش برود باال به شما اجازهي تفكيك
مرزهاي نزديك به هم را نميدهد.
تفکیکپذیری محوری :به اندازهی طول پالس بستگی دارد .اگر طول پالس زیاد شود تفکیکپذیری محوری کم میشود و کیفیت تصویر
خراب میشود .پس ارزش طول پالس این است که تفکیکپذیری محوری را برای ما مشخص میکند.
نکتهی مهم :اگر فاصلهی  2مرز حداقل به اندازهی نصف طول پالس باشد بازتابشهای ایجاد شده از این دو مرز با هم یکی نمیشوند و این دو
مرز از هم تفکیک میشوند؛ یعنی به صورت دو مرز جدا از هم دیده میشوند.
همان طور که در شکل دیده میشود :یک پالس فرستادهایم که به مرز اول برخورد کرده و یک بازتابش ایجاد کرده است .حال تا این پالس به
مرز دوم برسد ،اگر فاصلهی بین دو مرز به اندازهی نصف طول پالس ( )SPL / 2یا بیشتر باشد ،بازتابشهای ایجاد شده از برخورد پالس به این دو مرز
با هم یکی نمیشوند .و دو مرز از یکدیگر قابل افتراق خواهند بود.
مثالً فرض کنیم طول فضایی پالس یا
 spatial pulse lengthیک میلیمتر باشد.
رزولوشن میشود نیم میلیمتر .یعنی بهترین
رزولوشنمان نیم میلیمتر است .یعنی دو مرز از هم
اگر حداقل نیم میلیمتر فاصله داشته باشند جدا از هم
دیده میشوند .اما اگر فاصلهشان کمتر از نیم میلیمتر
باشد آن وقت یکی دیده می شوند .پالس دو نوع
طول دارد :طول فضایی و طول زمانی .طول زمانی
به این صورت است که مثالً اگر طول زمانی یک
پالس در هوا  1ثانیه باشد طول فضایی آن  3۴2متر
خواهد بود؛ چون سرعت آن  3۴2متر بر ثانیه است.
و در این صورت رزولوشن آن  3۴2 / 2یا
 1۷2متر میشود.
پس بهترین رزولوشن یک پالس یک ثانیهای در هوا  1۷2متر است .اما در بدن سرعت صوت خیلی بیشتر از هواست (حدود  14۴2متر بر ثانیه،
حدود  4برابر) .پس باید زمان پالسمان را آنقدر کم کنیم که بتوانیم رزولوشن را در حد میلیمتر نگه داریم.
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تفکیکپذیری جانبی :تفکیکپذیری جانبی به اندازهی  transducerبستگی دارد .یعنی هر چه  probeبزرگتر باشد تفکیکپذیری جانبی
کمتر است و هرچه ظریفتر باشد شانس تفکیک عناصری که داریم تصویر برداری میکنیم بیشتر است.
در این شکل  probeبزرگتر نمیتواند
بین دو مانع تفکیک ایجاد کند .در واقع
سیگنال هیچ وقت قطع نشده که بفهمیم
بین دو مانع فضای خالی وجود دارد و این
دو را به صورت یک بالك بلند و یکپارچه
میبینیم.
اما  probeکوچکتر میتواند بین این
دو مانع افتراق ایجاد کند.
پس تفکیکپذیری جانبی به اندازهی
 transducerبستگی دارد و تفکیکپذیری
محوری به اندازهی طول پالس یا .SPL
 حال يك سوال:
فرض كنيد ماه محرم است و ميخواهيد براي هيئت طبل بخريد (سنج هم خوبه! حتي از طرفي بهتره!) .كدوم طبل رو بخريم بهتره؟ هر چه بزرگتر باشد بهتر
است .چرا؟ چون صدایش بیشتر است؟ نه! اگر صدای بیشتر میخواهید صد تا طبل کوچک بخرید! هم ارزانتر است هم اينكه بچههاي هيئت سرگرم
ميشوند! يا مثالً ميخواهيد روي ماشينتان سيستم ببنديد! بعد مثالً به شما ميگويند اين بلندگو  ۰۷۷وات است و قيمتش  ۰۵۷هزار تومان و اين يكي  3۷۷وات است و
قيمتش  ۰۷۷هزار تومان! بعد ميپرسيد اين  ۰۷۷واته خروجي ديگري نداره كه يك  ۰۷۷وات هم ببنديم كنارش؟ ميگن :چرا! داره .ميپرسيد  ۰۷۷وات قيمتش چنده؟ ميگن
 ٢۷هزار تومان! حال شما پيش خودتان ميگوييد خب يك  ۰۷۷وات و يك  ۰۷۷وات  ۰۰۷هزار تومان خيلي بهتر است تا يك  3۷۷وات  ۰۷۷هزار توماني! حتي  3تا ۰۷۷
واتي بخريم باز بهتره! مسئله اين نيست! مسئلهي اصلي كه هيچ وقت سيستمبندها و فروشندگان وسايل هيئت به شما نميگويند اين است كه روي قوطي بلندگوها و
روي پردهي طبلها قطرشان را نوشته است .مثالً نوشته اين بلندگو  8اينچ است .مگر اندازهاش مهم است؟ بله! چون عمق صدا را تغییر میدهد .هرچه
بزرگتر باشد عمق صدا بیشتر است.
پس وقتی شما یک بلندگوی  ۷22وات بزرگ دارید ،در محوطهی طوالنیتر و در طول بیشتری میتوانید صدا را با کیفیت ثابتی پخش کنید.

سوال دوم :طبل بهتر است یا سنج؟
سنج بهتر است (فرکانس باالتر) .یا مثالً وقتی قرار است یک نفر
نوحه بخواند بهتر است کسی نوحه بخواند که صدای زیرتری دارد مثالً
یک پسر بچه ....
صدا یک عمق دارد که مثل لیزر است که به آن عمق ناحیهی نزدیک میگوییم و بعد واگرا
میشود که به آن عمق ناحیهی دور میگوییم .اگر ما در ناحیهی نزدیک قرار بگیریم ،به فاصلهی ما
از مبدل ربطی ندارد؛ یعنی در هر جای ناحیهی نزدیک قرار بگیریم صدایی که به گوش میرسد
یکسان است.
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باید بدانیم طول ناحیه ی نزدیک و زاویهی واگرایی ناحیهی دور به چه ربط دارند.
طبیعتاً برای تصویربرداری دوست داریم طول ناحیه ی نزدیک ،زیاد و زاویهی واگرایی
ناحیهی دور کم شود .در واقع طول عمق ناحیهی نزدیک به سطح و فرکانس ربط دارد.
d 2 f d 2 r2
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پس اگر بخواهیم طول ناحیهی نزدیک را زیاد کنیم بايد طبل بزرگ بخريم و اگر تونستيم بهجاي طبل بزرگ ،اصن سنج بزرگ بخريم ،چون سنج فركانسش
باالتره .يا اگه قراره صداي يه نفر باشه بهجاي اينكه صداي يه آقا رو پخش كنيم صداي يه آقاي ديگه رو پخش كنيم .خخخخ .حاال اگر يه موقع خانم شما سرتون جيغ زد دو
تا توضيح بايد بهشون بدين .اگر اينوريا (اشارهي استاد به خانمها) سر اونوريا (اشاره به آقايون) جيغ زدن دوتا توضيح بايد بهشون بدين )1 .عمق ناحیهی نزدیک
جیغ خانمها بیشتر است .درسته؟ بنابراين فك ميكنن احتماالً به گوش افراد بيشتري ميرسه .ولي اشتباهه! چرا؟ چون اِفِش بيشتره (فرکانس صدای خانم ها
بیشتر است) و با توجه به رابطهی استهالك=  fzµهرچه فرکانس بیشتر باشد ،استهالك نیز بیشتر خواهد بود (رابطهی مستقیم با فرکانس) ،پس
عمق صدای خانمها کمتر ولی با کیفیتی بهتر است .يعني اگر من (آقا) داد بزنم اوشونم داد بزنه ،من تا خونهي سوم با كيفيت كمتري صدامو ميرسونم ،ولي
اوشون تا خونهي دوم با كيفيت بهتري صداشو ميرسونه .در عمق ناحیهی نزدیک کیفیت تصویربرداری مناسب است؛ یعنی  lateral resolutionخوب
است .وقتی به ناحیهی دور میرویم  lateral resolutionبدتر و بدتر میشود .پس ما دوست داریم همهی تصویر برداری در ناحیهی نزدیک باشد؛
زیرا پهنای باریکه کم و  lateral resolutionزیاد است .برای فوکوس کردن ،تکنیکهای مکانیکال یا الکترونیکال وجود دارد .پس ما ميتونيم با يه
كلكهايي پيكمونو پهناشو كم كنيم .مثل استفاده از عناصر صوتی مانند لنز صوتی .همانطور که لنز نوری یا آینهی نوری وجود دارد ،آینهی صوتی هم هست
(كه يكي از معروف ترينهاش تو اصفهانه ،يا شنيدن نجواي پاپ در نقطهي خاصي از كليساي رم) .لنز صوتی میتواند صدا را همگرا یا واگرا کند.
ما دربارهي فيزيك  ultrasoundبه اندازهي كافي ميدونيم و دربارهي طرز كار اون هم يه چيزايي ميدونيم.
وسایلی که نیاز داریم :کریستال پیزوالکتریک( matching layer -الیهی تطبیق).
کریستال پیزوالکتریک را بین دو الکترود  hotو  coatedساندویچ میکنیم و پشتش دمپر میگذاریم....
اسکن دامنه ()A-Mode, Amplitude Mode
در این بخش میخواهیم بدانیم چه مدلهایی از تصویربرداری وجود دارد.
نکتهی قابل توجه این است که پیشرفت دستگاههای التراساند منجر به از کار افتادن دستگاههای قدیمی نشده ،و امروزه ما از همهی مدلها
استفاده میکنیم و در هر مورد خاص از مدل ویژهای استفاده میشود.
در ابتداییترین روش  reflectموج صوتی فرستاده شده به سرامیک پیزوالکتریک برخورد میکند و یک موج الکتریکی شکل میگیرد که آن را
بر روی صفحهای ثبت میکنیم و به صورت دامنه ()amplitudeهایی مشاهده میشوند .هر دامنه دارای دو بعد  xو  yمیباشد .از روی محور  xمیزان
عمق و از روی محور  yشدت بازتابندگی مشخص میشود.
شدت بازتابندگی دارای اهمیت زیادی است ،زیرا نشاندهندهی نوع بافتی است که با آن سر و کار داریم .از روی شدت بازتابندگی ،اجزای
مختلف از یکدیگر قابل تمییز میباشند (چربی ،استخوان ،کبد ،کلیه و  .)...بنابراین عمق و شدت بازتابندگی از روی دامنهی ثبت شده قابل تشخیص
است.
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اما مشکل موجود این است که اگر شدت بازتابندگی برای الیه زیاد باشد انرژی کمتری به آن میرسد و دامنه کمتر میشود .در واقع هر چه به
عمق تصویر میرویم انرژی کمتر و به تبع آن شدت بازتابندگی کمتری داریم .راه حل این مشکل جبران آن به وسیلهی روشی ساده است که در ادامه
بیان شده است.
به دو دلیل دستگاه التراساند دارای ساعت میباشد-1 :
زمان فرستادن و دریافت امواج مشخص شود (برای تشخیص
عمق)( Time Gain Compensation -2 .جبران بهرهی
زمانی( )TGC ،همانند بهرهای که به پول تعلق میگیرد) .اگر
موج ارسالی به سرعت برگردد حاکی از آن است که فاصلهی
کمی طی شده ،پس آن چنان استهالك پیدا نکرده و نیاز به
تقویت زیادی ندارد .اما اگر از فاصلهی زیادی  reflectشود
در طول مسیر رفت و برگشت تضعیف شده ،بنابراین باید
مقدار زیادی به آن اضافه شود تا به حد واقعی خود نزدیک
شود .پس دامنهی بهدست آمده را در عدد کرونومتر ضرب
میکنیم( .مثالً اگر کرونومتر زمان  2ثانیه را نشان دهد،
دامنهی موجود در عدد  2ضرب میشود ).در این حالت
الیههایی که شبیه به هم هستند یکسان به نظر میرسند ،در
حقیقت دامنهی یکسانی دارند( .صرف نظر از عمق و
فاصلهی آنها ،چون این امر به وسیله  TGCجبران میشود)
هرچه عمق الیههای مشابه بیشتر باشد در عدد بزرگتری ضرب میشود ،جهت جبران اختالف زمانی که با یکدیگر دارند.
نکته :نمودار  TGCدر ابتدا به صورت تقریباً خطی است و سپس به مقدار ثابتی
میرسد.
با افزایش عمق ،انرژی ،تضعیف شده و عمالً با  noiseتفاوتی ندارد؛ پس ارزش
تقویت کردن ندارد چرا که  noiseموجود نیز تقویت میشود .اگر مقدار سیگنال بیش
از  2برابر  noiseباشد ،امکان تقویت وجود دارد( .به همین علت است که در
عمقهای زیاد نمودار  TGCبه مقدار ثابتی میرسد).
کاربرد ):A- mode (amplitude
 -1در سونوگرافی چشم برای تعیین فاصلهی ( anterior-Posteriorتعیین
 axial lengthچشم = طول محور قدامی  -خلفی) مورد استفاده قرار میگیرد .تصویر
حاصله به صورت چندین دامنه با طولهای متفاوت نمایان میشود که مربوط به
بخشهای مختلف چشم (( lensعدسی)( retina ،شبکیه) و  )...است .در ضمن تنها
رشتهاي كه تصويربرداري آن نيز به عهدهي متخصصين همان رشته است ،چشمپزشكي ميباشد.
يعني راديولوژيستها اجازهي تصويربرداري از چشم را ندارند .اهمیت این اندازهگیری برای تعیین شمارهی لنزی است که در عمل جراحی استفاده میشود و
برای بیماران قبل از عمل باید طول  ant-postاندازهگیری شود و لنزی انتخاب شود که فاصلهی کانونی آن بر روی شبکیهی چشم قرار گیرد .هر چه
فاصلهی عدسی و شبکیه بیشتر شود باید از لنزی با  powerباالتر استفاده شود.
 -2سونوگرافی از جمجمهی کودکان از طریق fontanelها برای تشخیص تومور :تومور با توجه به «فضاگیری» که دارد باعث فشار به مغز
میشود و مغز را جابهجا میکند .در نتیجه خط وسط مغز به سمت مخالف تومور جابهجا میشود (این اثر هل دادن ( ،)shiftدلیل اصلی مرگ بر اثر
ضربهی مغزی است .به علت فشار ،بصلالنخاع جابهجا میشود و آدم نفس كشيدن يادش ميره! این نوع مرگ ،به دلیل خونریزی مغز نیست؛ زیرا بدن
خون را از همهی نقاط گرفته و به مغز انتقال میدهد .باید این خون را از مننژ ساکشن (تخلیه) کرد که با این عمل ،بیمار ناگهان به هوش میآید و اگه
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قبل بيهوششدن دربارهي چيزي حرف ميزد ،حرفشو از سر ميگيره!) .با تصویربرداری از مغز ،الگوی نامتقارنی مشاهده میشود که حاکی از وجود تومور
میباشد .محل و حتی حجم تومور در این روش قابل تشخیص است( .تشخیص تومور بدون نیاز به  CT-Scanو .)MRI
با درگیر شدن هر یک از نیمکرههای مغز ،عالئم عصبی متفاوتی به وجود میآید؛ در نتیجه متوجه میشویم که کدام نیمکرهی مغز را باید سوراخ
کنیم .البته در صورت وجود دستگاه  CT-Scanموقعیت دقیق مشخص میشود.
):B-mode (Brightness mode
تصویر  B-modeدو بعدی است و حاصل جمع تصاویر
 A-modeمیباشد (چند تصویر  A-modeدرست میشود،
سپس این تصاویر در طیف رنگ خاکستری (از خاکستری
کمرنگ تا پررنگ = سیاه) با هم جمع میشوند و تصویر B-

 modeبه دست میآید) .با استفاده از این روش ،مجموعهای
از نقاط با روشناییهای مختلف (طیف خاکستری) جمعآوری
میگردند تا الگوی پژواك از ساختارهای داخلی بدن به
تصویر کشیده شود.
برای مکانیابی صحیح نقاط و سپس جمع کردن
صحیح آنها الزم است موقعیت افقی و عمودی یک مبدل و
زاویهی آن مشخص شوند؛ بنابراین مبدل بر روی یک بازوی
مخصوص ثبت یا اسکن نصب میشود تا اندازههای زمان
رفت و برگشت در راستای محور پرتو به طور صحیح نمایش
داده شوند .تغییر در موقعیت یک بخش از بازوی ثبت ،از
طریق تغییر مقاومت پتانسیومتر حس میگردد و موقعیت
مبدل با استفاده از سیگنالهای به دست آمده از پتانسیومتر
نشان داده میشود.

درمورد فراصوت بحث کردیم و توضیح دادیم برای اینکه به موجی فراصوت گفته شود فرکانس آن باید باالی
 02222هرتز باشد .این موج ،طولی است مگر در جامدات که شبکهی کریستالی وجود دارد و در آنها موج عرضی به حساب میآید .


رابطهی سرعت با چگالی و  Kکه متناسب است با معکوس مجذور آنها .



از امپدانس صوتی گفتیم که حاصلضرب چگالی در سرعت صوت است و این مهمترین فاکتوری ( )objects functionاست که در تصویربرداری با
استفاده از فراصوت از آن استفاده میشود  .وقتی با فراصوت کار می کنیم مهمترین فاکتور  Zو وقتی با اشعهی  Xکار میکنیم مهمترین فاکتور ،ضریب
جذب اشعهی  Xمیباشد  .Z = ρc .از  Zدر محاسبهی  transmissionو  reflectionدر سطوح مختلف بین اشیا استفاده کردیم .



نکته در پاسخ به سوال :ممکن است در اثر شکست ،یک سنگ با کیست اشتباه گرفته شود یا مکان اجزا در جای درست تشخیص داده نشود.



استهالک و روابط طبیعی بین ذرات عالم با معادالت  exponentialبیان میشوند.



قاعدهی  1 :attenuationدسیبل 1 ،سانتیمتر برای  1مگاهرتز در بافت نرم db .واحدی برای بیان شدت است.
مروری بر جلسهی دوم :در مورد ساخت دستگاههای فراصوتی صحبت کردیم .مولکولهای دوقطبی با توزیع تصادفی در کریستال قرار
دارند و این تصادفی بودن تغییر نمیکند (زیرا در کریستال هستند) و وقتی منظم شدند تغییری در طرز قرارگیری آنها ایجاد نمیشود  .مراحل ساخت:
ابتدا ذوب کردن ،سپس آنها را در میدان الکتریکی گذاشته و پس از مرتب شدن ،میگذاریم تا سرد شود ،سپس کریستال پیزوالکتریک آماده میشود
و بعد ما اونو از چینیها میخریم .



درمورد اجزای دستگاه مبدل بحث شد که شامل الکترودها ،الیهی تطبیق (میانگین هندسی  Zبافت و کریستال) و ماده ی پشت بلور

-

که معموالً

الستیکی است میباشد  .هوا نمیتواند مادهی پشت بلور باشد چون باعث بازگشت انرژی به کریستال و آسیب به آن میشود.
-



دو رزولوشن داریم axial :و .lateral



دربارهی ( TGCخیلی مهمه) و ساخت  A-modeو  B-modeنیز صحبت شد....
تصاویر  :Ultrasoundتصاویر التراسوند منظره ای برفکی دارند .برفکهای سیاه و سفید روی تصاویر به نام اسپیکل ( )spiculaکه باعث
میشود کیفیت تصاویر بد به نظر برسد  .نکته :منشأ اسپیکلها ،اسکترینگ ( ) scatteringاست .
چون اسکترینگ تصاویر را خراب میکند ،تا  3الی  4سال پیش تصور میکردیم اسپیکلها بد و مضر هستند .اما اآلن از اسپیکلها استفاده
می کنیم .زیرا  patternاسپیکلها در شرایط مختلف متفاوت است (مثالً در شرایط افزایش دما این patternها تغییر می کنند)  .در نتیجه اگر ما
 patternاسپیکلها را داشته باشیم میتوانیم با توجه به آن ،دمای محیط را حساب کنیم .
نکته :رفلکتورهای کوچکی که اندازهشان در ابعاد طول موج التراسوند است اسکترینگ را ایجاد می کنند
 :C-modeقلب ،عامل ابداع !C-mode
برای تصویربرداری نیاز داریم بافت مورد نظر ثابت و بدون حرکت باشد (همانطور که نمیتوان از انسانها در حالت دویدن و حرکت عکس
گرفت و آنها را برای این کار ایستاده و ثابت نگه میداریم) .اما قلب بافتی متحرک است و نمیتوان آن را از حرکت نگه داشت  ( .مثالً نمی توان گفت:
.

you

 .)Dear heart! Please stop for a minute; I want to take a photo ofدر نتیجه با حرکت اندامهایی مانند قلب و ریهها ،دیگر اندامها

(دیافراگم و کبد) نیز جابهجا میشوند و تنها بافت ثابت و بدون حرکت از نظر آناتومیکالی مغز است.

.
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؟ پس با حرکت قلب چگونه میتوان motion artifactها را از بین برد؟
 یک راه ،استفاده از این دانش که حرکات قلب تکراری است (سیستول و
دیاستول) .اینگونه میتوان در لحظات خاصی از قلب عکس گرفت .مثالً وقتی یک
پاندول در حال حرکت است ،برای خواندن نوشتهی روی آن ،میدانیم که هر یک ثانیه
یک بار از نقطهی خاصی عبور میکند بنابراین مرتباً در همان مکان خاص با تنظیم
فاصلهی زمانی یک ثانیه عکس میگیریم برای این کار میتوانیم دوربین را به یک
سنسور وصل کنیم و اینگونه میتوانیم نوشتهی روی پاندول را بخوانیم.
برای عکس گرفتن از قلب از ( EKGالکتروکاردیوگرام ،همان  ،ECGکه بین بالینیها
 EKGبا تلفظ  /i:ki:dʒi:/جا افتاده ).به عنوان سنسور استفاده میکنیم و طبق قاعدهای که
گفته شد؛ مثالً هرگاه موج  Rرا دیدیم میدانیم قلب میخواهد وارد فاز سیستول شود و
همان لحظه عکس میگیریم .اینگونه همهی تصاویر گرفته شده از قلب ،قلب را در یک
وضعیت خاص نشان میدهند.

* تصویر :قطاع مکانیکی نوسانی

حال چه فایدهای میتواند داشته باشد اگر همهی این تصاویر را با هم جمع کرده و از آنها میانگین بگیریم؟
وقتی ما یک تصویر داریم کیفیت آن بسیار پایین است ،اما اگر صد تصویر از یک وضعیت مشابه داشته باشیم و از کل آنها میانگین بگیریم
کیفیت تصویر به شدت بهبود مییابد چون در این صورت تعداد فوتونها و سیگنالی که به ما میرسد صد برابر میشود.
با توجه به اینکه نمیتوان تنها با یک عکس ،از قلب تصویربرداری کرد به ناچار باید  gated imagingانجام دهیم؛ یعنی مثل دروازهای که در
لحظهی باز شدن ،تصویر میآید و هنگام بستهشدن تصویر نمیآید .لحظهای که باز میشود را نوار قلب کنترل میکند.
کاربرد :در پزشکی هستهای نیمی از اسکنهایی که انجام میشود مربوط به قلب است؛ درنتیجه این مشکل وجود دارد که ما میخواهیم از قلب
در حال حرکت اسکن بگیریم .پس به دنبال جای کوچکی میگردیم که در اثر ایسکیمیا یا انفارکتوس ،مواد رادیواکتیو در آن ننشیند .پیدا کردن این
نقطهی به این کوچکی در یک تصویر بزرگ کاریاست بس مشکل! درنتیجه به جای آن از بیمار  EKGمیگیریم و سپس آن را به دستگاه پزشکی
هستهای که  gated imagingرا انجام داده وصل میکنیم (دستگاه تصاویر را با هم جمع میکند و با این کار دوز دارو را کم میکنیم و همان کیفیت
تصویر را با دوز کمتری میگیریم).
در التراساند اگر بخواهیم  gated imagingرا انجام بدهیم از یک زمان خاص تصویربرداری کرده و از بقیهی زمانها چشمپوشی میکنیم .یک
زمان خاص معادل با یک عمق خاص است پس درواقع ما از یک عمق خاص تصویربرداری کردهایم.
پس دو مدل داریم :یکی این که دستگاه را وصل میکنیم به  EKGکه در زمانهای خاصی تصویربرداری کند که  motion artifactاز بین
برود .دیگر این که از یک زمان خاص تصویربرداری کنید که از یک عمق خاص تصویربرداری کرده باشید .مثالً ممکن است یک رگ باشد که شما
بخواهید فقط همین را تصویربرداری کنید یا یک بافت را به وضوح تصویربرداری کنید .یک تصویر کلی گرفتهاید .میدانید کجای تصویر برایتان مهم
است .روی آن فوکوس میکنید و  gated imagingانجام میدهید .این تکنیک خیلی مهم است .عالوه بر این transmission mode scanning

هم داریم که خیلی کاربردی نیست ولی وجود دارد .رفلکت که همیشه داشتیم ،بعضی وقتها  probeرا یک طرف و  receiverرا طرف دیگر
میگذاریم و از این متد استفاده میکنیم.
همهی این روشهایی که گفتیم نیاز به زمان دارند .یعنی شما اول  probeرا حرکت میدهید بعد تصویر میسازید.
؟ سؤال دانشجو :در روش  Cنمیتوان تصویرها را کنار هم چید و یک فیلم درست کرد؟
 پاسخ :اگر  real time imagingداشته باشیم میشود .اآلن مشکل این است که باید  probeرا بچرخانید تا بتوانید یک فریم تصویر بسازید.
اگر بتوانیم هر جایی که  probeهست یک تصویر دو بعدی بگیریم ،آن وقت میتوانیم گرافیک تصویر را  dynamicکنیم و یا فیلم و اگر بخواهیم
فیلم بشود باید  04فریم در ثانیه داشته باشیم؛ یعنی زمان یک بیستوچهارم ثانیه.
در  real time imagingیک پیشنهاد این که  probeرا حرکت بدهیم و پیشنهاد دیگر این بود که یک  probeبزرگ بسازیم و بگذاریم روی
بافتی که میخواهیم تصویربرداری کنیم .که این شامل تعداد زیادی  transducerاست که با هم  fireکنند و بعد  reflectآنها را بگیرند و تصویر
ایجاد کنند .یک مشکل بزرگ این است که وقتی این اتفاق میافتد ،همشنوایی ایجاد میشود؛ مثل این که من به عدهای از شما وقت مشاوره بدهم و
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بگویم همه با هم  5دقیقه حرف بزنید .شما حرفهای خود را متوجه میشوید ولی در این صورت من متوجه نمیشوم هر فرد چه گفته .مشکل این است که وقتی این
transducerها فایر میکنند و رفلکت آنها به یک کریستال میرسد ،متوجه نمیشود موجی است که خودش فرستاده یا برای کریستال بغل است .بنابرین شکل
تصویری که میدهد خوب نیست ،ولی [به هر حال] تصویر میدهد.
مدلهای بعدی مدلهای مکانیکی (مثالً اوسیلیتینگها  )oscilliatingبودند که یک کریستال بود که به صورت پاندولی حرکت میکرد و نیاز به
حرکت پروب نبود و این مزیت بزرگی بود .ضعف این مدلها این بود که قطعات مکانیکی داشتند .تا جایی که ممکن است باید از قطعات مکانیکی
استفاده نکنیم .بهدلیل هزینهی ساخت زیاد و خرابی زیاد و این که طول عمر مؤثر دارند اما قطعات الکترونیکی ویژگیهای بر عکس دارند (مثالً یک
 ICتا چندهزار سال عمر میکند) .مثالً اگر یک  probeمکانیکی ضربه بخورد باعث میشود  disalignmentایجاد شود و توزیع وزنش بهم بخورد و
شروع کند به لق زدن و بعد از مدتی به دلیل خستگی مکانیکی از بین برود .در مدل  )bubbling( rotating wheelسه تا چهار transducer

گذاشته بودند که وقتی به مواضع خاصی میرسیدند روشن یا خاموش میشدند .پس transducerها کمتر میشدند .حسن اینها این است که
میتوانند پشت دندهها را هم نشان دهند .اگر شما خطوط سیگنال را مستقیم بفرستید ،اگر جلویش مانع نباشد پشتش دیده میشود ،اما اگر جلویش
مانع باشد دیگر پشتش دیده نمیشود .ولی اگر زاویه بدهید میتوانید مقداری از پشتش را ببینید .اندامهای مهمی که التراساند میکنیم معموالً درون
 cageهستندcage .های استخوانی معموالً توریمانند هستند (به استثنای  skullکه چیز مهمی بوده و خدا سوراخ توش غیر از ده دوازده تا نذاشته) و میتوان
از آنها تصویربرداری کرد.
مدلهای جدیدتر هم باز تعداد زیادی  transducerدارند .گفتند مشکل همشنوایی را دوباره چه جور حل کنیم؟ گفتند به ترتیب شوت ()shot
میکنیم و گوش میکنیم مثالً اول  191-2میکروثانیه ،بعد بین 191
تا  392میکروثانیه ،الی آخر.
اگر تعداد خطها زیاد میشد ،کیفیت تصویر باال میرفت ،ولی
مسئله این بود که ترنسدیوسرها کوچک بودند و ترنسدیوسر کوچک
 near fieldکوچکی دارد (کیفیت تصویر کم)؛ پس آنها را چندتا
چندتا فایر میکنیم .یک ترنسدیوسر برای شنیدن خوب است ولی

مبدلهای آرایهی خطی

برای گفتن نه .همانند این که چند میکروفون بگذاریم و مسئلهی

پشت سر هم

دیگر این است که ترنسدیوسر کوچک مثل قطعهی کوچک الماس ارزان است.
 این قسمت کلن جوکه .فونتش هم تغییر نمیدیم! اگه نسبت سیگنال به نویز،
بیشتر از  2بود ،فونت نویزهاشو تغییر میدادیم!
مثالً الماسی که توی انگشتر منه ،چون کوچیکه 3 ،تاش  122تومنه! یعنی
همینجوری که دارن الماس میتراشن یه مقداری میریزه اون پایین مایینا ،اینا رو
ور میدارن میچسبونن رو انگشتر من .کریستال گندههه که اصل کاری بوده ،اونو
به این قیمتا دیگه نمیدن .اون  3تاش  122تومن نیست .مثالً ممکنه گرونتر
باشه 3 .تایی هم نمیدن .معموالً یکی یکی میفروشن .کریستال پیزوالکتریک هم
همینجوریه .قیمتش به همین منواله ،فقط مسئلهاش اینه که ارزونتره .اگر

مبدلهای آرایهی خطی قطعهای

بخواهیم کریستال ریز مصرف کنیم ،مثل همین جواهرات ریز که مثالً میگن این  6قیراط الماس داره .بعد میبینی کل این خاکالماس رو با بیلچه
برداشتن ،طال رو ذوب کردن این جوری زدن روش تققق ....بعد با پشت بیلچه هم اینجوری کوبیدن روش تق تق تققق  ...بعد میگن این  6قیراط
الماس داره .میخوام خبر مرگش 6 ....قیراط و کوفت! یه دونه کریستال سالم با دو تا اتم کربن پشت سرهم داره این اصالً؟! بعد حاال همین  6قیراط
رو اگر بخوان کنار هم بذارن ،کریستال گرون در میاد .بنابراین اآلن که چینیها کریستال پیزوالکتریک درست میکنن به قیمت پنج هزار تومن و
قیمتش قبالً بوده  1میلیون تومن ،این تفاوت هزار برابر یه بخشش ناشی از تکنولوژی ساخت کریستاله یه بخشش ناشی از حضور کشور دوست و
برادر ،چین ،در بازاره که نقش مهمتری هم داره البته طبیعتاً .دربارهی اون بخشی که ناشی از رشد تکنولوژی کریستاله گفتیم که از کریستالهای ریز
استفاده میکنیم .حاال کریستالهای ریز رو میذاریم کنار هم ،همه با هم  fireکنن .این کریستاله در واقع عمق ناحیهی نزدیکش به اندازهی
کریستالیه که اندازهاش چقدر باشه؟ عین اینه که شما پوست چند تا طبل کوچیک رو برداری ،بدوزی به همدیگه باهاش یه طبل بزرگ درست کنی.
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بخش 3

فیزیک پزشکی

فصل 12

به هرحال اون طبله دیگه یه طبل بزرگه چون یه بار موج تولید میکنه .یعنی شکل شکم و گرههای موجش با هم تو اون محدودهی دیوارهاش تعریف
میشه .ولی این مدل با  16تا  smallکریستال میشد  4تا خط تصویر
 4تایی درست کرد .یه آدم باهوشی اومد گفت :نه خیر! این جوری
هم نیست .با این  16تا کریستال میشه  13تا خط تصویر درست کرد.
فقط به جای اینکه  4-3-0-1یه بار  shotبشن و  8-7-6-1هم یه
بار دیگه  shotبشن ،یه بار  4-3-0-1رو  shotکنیم و یه بار -3-0
 1-4رو  shotکنیم .چه فرق میکنه واسه شما؟! و این به همین
سادگی ،یه دفعه کیفیت تصویر رو  3/1برابر می کنه .یعنی یه دستگاه
التراسونیک با یه دستگاه التراسونیک دیگه .این و اون همهی سخت
افزاراش عین همه .این کیفیت تصویرش  3/1برابر بهتر از اونه فقط
به خاطر اینکه طراحش یه ذره باهوشتر بوده .یعنی یه طراح باهوشتر بدون اینکه به هیچی دست بزنه کیفیت تصویر رو  3/1برابر کرده.
 همهی این داستانهایی رو که گفتیم ،همه را وا بنهید به این داستان!:
یه موقعی توی جنگ عراق و آمریکا ،آمریکاییا یه سری تانکهایی داشتند که هر کی بهشون شلیک میکرد رو میزد .تانکها سیستم ضد
زرهشون قویه یعنی تانکها معموالً با گلولههای عادی به راحتی منفجر نمیشن .تانکهای خوب ضد زرههای عالی دارن یعنی آرپیجی هم مثالً رد
میکنن .شکل طراحی بدنهشون به گونهایه که میتونن ضد زرههای قویتر هم رد کنن .تانکهای خیلی خیلی خوب مثل مرکاوا و اینا تقریباً
هیچجوری نمیشد بزنیشون .فقط یه مدل زدن داشت ،که همین یه مدل زدن هم ایرانیا بلد بودن و با همین یه مدل میرفتن میزدن .شنیِ اینا یه
تیکه نیست .هیچ شنیای یه تیکه نیست .شنی ،اون فلزیه که دور تایرش میچرخه .چون تو شن میخواد بره .این شنیها یه بنده که باید سر و تهش
به هم جوش بخوره .بنابراین یه نقطهی جوش خوردن داره .اون نقطهی اتصال تنها نقطهایه که اگر شما همون نقطه رو بزنی با سالح ضد زره ،شنی
این تانکه از بین میره و وقتی شنیاش از بین بره دیگه نمیتونه حرکت کنه .نگا نمیشه تانکه رو ترکوند .بترکونی بره هوا مث تو فیلما هستن....
ششش بوفففف! مثالً تانک  T41و  T11و اینا بودن که میزدی میرفتن هوا .االن تانکهای جدید اینجوری نیستن که بزنی بره هوا .خیلی که هنر
کنی دیگه وای میسه .وقتی اینا حمله کرده بودن به لبنان ،میرفتن یه چالههایی میکندن ،سربازان حزب اهلل .یه دوربینهایی داشتن ،اینا در واقع
طیفسنج بود ،یعنی طیفسنجی انجام میداد .مینشستن نگاه میکردن که شنی تانکه کجاش نقطه جوش داره .آرپیجی شونو در میاوردن میزدن.
بنابراین اینا رو پل وایمیستادن و میزدنشون .بنابراین تانک مرکاوا که نمیشه بزنیش هم اینا زدن .فقط به خاطر یه دونه نقطه جوش! یه نقطهای داره
که شنی رو جوش دادن و اون آلیاژی که باهاش جوش داده بودن ،آلیاژی نبود که ضد زره باشه .بعد رفتن حلش کردن و ببینیم سری بعدی که جنگ
بشه ایرانیا چه کلکی میخوان بزنن؟! وقتی تو میدون جنگ یه نفر با تیربار به سمت تانک شلیک میکنه ،چجوری باید موقعیتشو بفهمیم؟ ارزونترین
راه برای اینکه بفهمیم یه صدا از کدوم طرف اومده چیه؟ گوش! با توجه به اختالف زمان رسیدن صدا به گوشها!
 پایان .ادامهی داستان که دربارهی سیبزمینی و کلم و  ...هست رو خودتون از وویس بشنوید!
برای باال بردن دقت در تشخیص جهت صدا باید دقت در آنالیز و پردازش سیگنالها را افزایش داد .برای این کار به تکنولوژی گرانقیمت
احتیاجی نیست .برای استفاده از سیستم تشخیص جهت صدا در جنگندهها از  3میکروفون استفاده کردیم( .حداقل تعداد میکروفونها برای تشخیص
مکان یک شخص) با اتصال این  3میکروفون به  processorتوانستیم مکان دقیق شلیک اولیه (تیرانداز دشمن) را پیدا کنیم .بعد از مکانیابی ،این
نقطه به نقشهی جنگافزار منتقل میشود و تانک ،آن نقطه را هدف قرار میدهد.
از این تکنیک برای شنیدن  ultrasoundنیز استفاده میشود .برمبنای اختالف رسیدن  echoبه کریستالها میتوانیم جهت تولید صوت را
تشخیص دهیم .اگر یک کریستال داشته باشیم دقت مکانی کم است؛ با افزایش تعداد کریستالها دقت مکانی افزایش مییابد.
این سیستم  0کار انجام میدهد -1 :سیگنال را به مکان خاصی میفرستد؛  -0مکان دقیق سیگنال دریافتی را تشخیص میدهد به این صورت
که :زمان را در سرعت ضرب کرده ،پهنا را باز میکند و به اندازهی مسافت ،اطراف کریستال دایره رسم میکند .هر کریستال این عمل را انجام داده و
از آنجا که تعداد کریستالها زیاد است ،محیط دایرههایی که از کریستالهای جداگانه رسم شدهاند ،روی هم میافتند و یک مکان دقیق از محل
شلیک اولیه به ما میدهد .برای افزایش دقت جنگافزار باید تعداد میکروفونها را افزایش داد .در حال حاضر تمامی تانکهای ایران از این تکنولوژی
برخوردارند.
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تحولی در تکنولوژی :برای  fireکردن یک کریستال باید به آن سیگنال الکتریکی داد .اگر در پروبی به هر کریستال  1سیگنال بدهیم ،یک
موج صوتی به کریستالها باز میگردد و با روشهای هندسی (پرگاری) متوجه میشویم که  reflectاز کدام ناحیه بوده است .با به کارگذاشتن خازن
در این سیستم تغییر شگرفی در عملکرد پروب به وجود میآید .یک سری خازن سر راه یک مدار الکتریکی که قبالً نیز وجود داشت ،قرار میدهیم.
خازنهای متغیری را سر راه سیم متصل به  transducerمیگذاریم .این خازنها ایجاد  delayمیکنند؛ یعنی هنگامی که یک سیگنال دریافت می-
کنند تا زمانی که پر نشوند آن را عبور نمیدهند .در واقع خازنها یک  delay lineایجاد میکنند.
از فواید  :delay lineقبالً برای این که امواج صوتی را جابهجا کنیم میبایست  probeرا جابهجا میکردیم یا داخل  probeیک قطعهی
متحرک میگذاشتیم .اما با  delay lineدیگر الزم به تکان دادن  probeیا قطعهی متحرک نیست .دوام probeهای ثابت بسیار بیشتر از آنهایی
است که قطعهی
مکانبکی دارند .اگر
 delay lineالگوی
 firingرا تغییر دهد،
شکل موجی که از
کریستال خارج می-
شود نیز تغییر میکند.
موج ها روی هم می-
افتند و تغییر جبههی
موج رخ میدهد .مثالً
اگر جبههی موج به
سمت جلو باشد تغییر کرده و به سمت راست منحرف میشود .دایرهها با تأخیر زمانی روی هم میافتند .هرکدام از موجها مستقیم هستند اما تأخیر
زمانی باعث میشود تا مجموعه به یک سمت منحرف شود .جبههی موج را نقاطی از امواج که روی هم میافتند تعیین میکند.
ترنسدیوسر بزرگ مجموعهای از ترنسدیوسرهای کوچک است و ما نقاط مختلف را بر مبنای اصل اول هویگنس گرفته و یک سری دایرههای
هممرکز با فاصلهی طول موج میزنیم .حاال هر نقطهای که دایرهها روی هم میافتند میشود نقطهی تقویت آن .وقتی اینها با یک اختالف زمانی
جزیی با یکدیگر باشند ،در واقع این دایرههای هم مرکز موازی یکدیگر جلو نمیروند .بهخاطر همین خط حاصل کج میشود؛ بر مبنای اینکه کدامیک
اول پایا شده و کدامیک آخر پایا شده باشد .این یافته خیلی مهم است؛ به این دلیل که دستهای شما را از حرکت دادن راحت میکند .پس بدون
اینکه شما چیزی را دستکاری کنید میتوانید خط ارسال انرژی خود را بچرخانید.
عناصر الکترونیکال میتوانند با فرکانس گیگاهرتز کار کنند .در کامپیوترهایی که در دست دارید CPU ،با فرکانس باالی  1گیگاهرتز کار میکند.
حال شما با خیال راحت در حد میکروثانیه  yaledایجاد میکنید و این یعنی میتوانید خطوط تصویر خود را یکی یکی تنظیم کنید .مثالً delay line

اول اختالف خیلی زیادی داشته باشد و دومی کمتر و همینطور کمتر و کمتر تا این که  delay lineاصالً اکتیویته نداشته باشد که یک پارالل
میشود .بنابراین بدون اینکه چیزی حرکت کند میتوانید تصویر برداری کنید؛ یعنی ما پروب را که گذاشتیم ،خود پروب موج التراسونیکش را با آن
اسکن میکند .این اساس تصویربرداری  real timeاست .اآلن شما نمیتوانید  real timeتصویربرداری کنید چون پروب را که میگذارید با سرعت
خیلی زیادی اسکن میگیرد و یک تصویر میسازد و شما اصالً متوجه نشدید که یک حرکتی در این موج اتفاق افتاده است؛ چون چیزی حرکت نکرده
است .بنابراین وقتی پروب خود را حرکت میدهید ،دارید بهطور پیوستهای این تصویرها را میبینید .حال حرکت شما به حَسَبی که دوست دارید قابل
تغییر است .اگر نخواستید تغییر دهید آن را صاف قرار میدهید؛ مثالً اکو که میکنید آن را در جایی قرار میدهید و پیدایش که کردید دیگر خیلی آن را
جابهجا نمیکنید چون تصاویر بهصورت آنتایم ،ریلتایم به شکل سینماتیک با فریم باالی  04تا به دست میآیند .فریم  22تا می شود  2یا  5میلی ثانیه.
اینجا بحث ماکروثانیه است؛ یعنی اگر بگویید  0111تا خط تصویر میخواهم درست کنم ،میگوید  0111تا که چیزی نیست ،من  5111تا درست میکنم!
تغییر ظرفیت خازنهاست که باعث میشود اینها عوض شوند .یعنی یک سری خازن گذاشتهاید با ظرفیت 1و  1و 1و 1و  1که در حال حاضر
پارالل بوده است .حال ظرفیت خازنها را میکنیم  1و  4و  3و  0و  1که آن نتیجه را میدهد (تصویر باال .)A ،خازنی که ظرفیت آن  1است ،بعد از
همه عبور میدهد و دیرتر میشود .حال اگر 1و  0و  3و  4و  1باشد این نتیجه را میدهد (تصویر باال .)C ،حال میخواهیم فوکوس ایجاد کنیم:
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1و0و3و4و1و4و3و0و .1این روند باعث میشود که اول وسطی پایا شود ،آخر کناریها .بنابراین باعث میشود خود موج فوکوس شود .حال شما در
مطب خود دستگاهی خواهید داشت که هیچ جزء مکانیکالی ندارد و همه کاری هم میکند Real time .میگیرد و خرابی آن در  1سال اول هیچی از
سال  6به بعد دوست داشتید میتوانید آن را عوض کنید .هزینهی خرید آن ،از چند صد میلیون تومان به  21الی  01میلیون تومان رسیده است که شرکته پول
تکنولوژی خود را میگیرد که اگر خدا و پیغمبری بود در حد  2الی  5میلیون تومان بود .این پروب خراب هم نمیشود؛ چون چیزی نیست که وزن آن تغییر کند یا
ضربه بخورد .تنها راه خراب کردن آنها این است که با شدت به زمین کوبیده شوند یا اینکه سیم آن بین در گیر کند .بر خالف گذشته که هفتهای یکبار خراب میشد
و خرابی آن هم جدی بود ،مثالً قطعهی مکانیکی از کار افتاده بود .حال میگذارید اسکن کند و میخواهید با ماوس جایی از تصویر را فوکوس کنید .خودش از
روی  delay lineاستفاده میکند که با دقت محل عارضه را نشان دهد؛ یعنی از یک منطقهی خاص تصویربرداری کند؛ یعنی به آن بگوییم فقط
صداهایی که از این منطقه میآید را گوش کن .یعنی یکی  02میلی ثانیه بعد از فایرینگت گوش کن ،یکی  01و دیگری  32میلی ثانیه گوش کن .در
واقع هم در فایرینگش میتواند فوکوس کند و هم در گوش کردنش .یعنی مثالً من قادر باشم درحالی که همهی شماها در حال صحبت کردن هستید فقط
صداهایی را که از این ور در فاصلهی  0و از اون ور در فاصلهی  0متر و  01سانتیمتر است را گوش کنم که به آن اکتیو لیسنینگ گوییم .خب همهی این داستانها را
که گفتیم برای این است که تصویر بسازیم .روزگاران قدیم یک پروب بود ،اینقدر (یعنی خیلی بزرگ بود) که با رشد تکنولوژی اندازهی لولهی خودکار شدند .اآلن
تکنولوژیها تفاوت کردهاند .اآلن از سطح شکم نمیآیند به سطح شکم .بیشترِ کاری که شما میکنید  civnebonimodbaانجام میدهید برای بیمارها .مثالً میگویند یک
سنگ کلیه نگاه کن مینوسید  !civnebonimodbaکه فقط هم در ایران این کار را انجام میدهند .تعرفهاش بیشتره!
پس از آن مدل جدیدی از سونوگرافی ابداع شد که به وسیلهی آن میتوان درون حفرههای بدن را دید ،و وقتی بتوان درون حفرهها را دید،
میتوان تصویربرداری بهتری انجام داد .مثالً قبالً وقتی میخواستیم از قلب تصویر بگیریم ،پریکاردیوم و دنده و چربی و کوفت و  ...جلوی قلب قرار
داشت و برای تصویر برداری از قلب به روش الکتروکاردیوگرافی ،وقتی میخواهیم اکو کنیم ،باید پروب را روی سینه قرار داد و به شدت فشار داد (تا
جایی که جیغ مریض بره هوا  .)باید آنقدر فشار داد که بافتهای چربی و ماهیچه و  ...کمی جابهجا شده و به لبهی دنده ( )ribبرسیم ،سپس با فشار
بیشتر به فضای زیر دنده برسیم و ببینیم دنیا دست کیست.
حال اگر بتوانیم پروب را قورت دهیم چه؟ از آنجایی که مری به پشت قلب چسبیده است ،اگر پروب وارد مری شود دیگر مانع خاصی بین
پروب و قلب وجود ندارد و میتوان تصویری بسیار واضح از قلب تهیه کرد Transesophageal ecocardiography .برای بیمارانی که زخمی دارند
و می خواهیم ببینیم آن زخم کجاست ،راه خوبی است .البته ایجاد این روش به خاطر پیشرفت تکنولوژی و بهتر شدن پروب است ،و اال قورت دادن
کاری است که انسانها همیشه انجام میدادند .در واقع با پیشرفت تکنولوژی اندازهی پروبها کاهش یافت.
یا مثالً برای سونوگرافی از جنین از سطح شکمی ،باید از پوست ،چربی (چون مادر در دورهی حاملگی باید چربی جمع کند) ،دیوارهی رحم ،و...
عبور کرد .در این حالت پس از عبور سیگنال از این الیهها عمالً انرژی به جنین نمیرسد .حال راه حل چیست؟ راه حل این است که از راه واژن پروب
را وارد کرده و به دیوارهی رحم بچسبانیم ،که در این صورت دیگر مانعی وجود ندارد (خودتان هستید و دیوارهی رحم و جنین!) .در این حالت وضوح تصویر
قابل مقایسه با تصویر برداری از سطح  abdomenنیست.
این مدل تا حدود  8یا  9سال پیش بیشتر استفاده میشد ،بعد از آن پروبهای جدید ساخته شد ،که قابلیت ورود به رگ را داشتند که به این
پروبها  )IVUS( intravascular ultrasonicمیگویند IVUS .مسئلهی بسیار مهمی است ،زیرا در آنژیوگرافی تصویری دو بعدی از فضای سه بعدی
ایجاد میشود که مانند بررسی سایهی یک جسم سه بعدی است .بنابراین روش دقیقی نیست ،لذا مقداری که در آنژیوگرافی به عنوان گرفتگی رگ
اعالم میشود کامالً تقریبی و غیر قابل اعتماد (کشکی!) است .در صورتی که  IVUSروشی بسیار دقیق است ،که اعداد آن قابل اعتماد است.
 در این قسمت از مباحث استاد ،کمی از نظام پزشکی انتقاد شد ،به این صورت که :میزان درصد اعالم شده توسط پزشک انجام دهنده آنژیوگرافی بستگی به
این دارد که فرزندش  BMWبخواهد یا پراید (سایپا مطمئن  .)بگذریم....
در صورتی که در روش تصویربرداری  IVUSپروب به درون رگ فرستاده میشود و تصویری دقیق گرفته میشود که در آن سطح مقطع رگ و
سطح مقطع پالک ایجادکنندهی تصلب مشخص است و به راحتی درصد دقیق مشخص میشود.
 جالب است بدانید که این تکنولوژی در ایران برای اولین بار در شیراز استفاده شد .باز هم انتقاد از پزشکان :پزشکان در ابتدا در مقابل استفاده از این
تکنولوژی مقاومت میکردند ،زیرا مثل اینکه با همان تشخیصهای خودشان (کشکی) راحتتر بودند.
حال میخواهیم در مورد مبحث جدیدی صحبت کنیم .اثری وجود دارد به اسم داپلر....
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اثر داپلر:
وقتی یک منبع صوتی به شما نزدیک میشود فرکانس آن بیشتر و صدا زیرتر شنیده
میشود و وقتی منبع از شما دور شود ،فرکانس آن کمتر و صدا بمتر شنیده میشود .در
واقع اثر داپلر تغییر در فرکانس موج دریافتی است نسبت به فرکانسی که تولید شدهاست.
اثر داپلر پدیدهای مهم است زیرا به طور مثال به کمک اثر داپلر نور متوجه نزدیک و
یا دور شدن خورشید و سایر ستارگان نسبت به خود میشویم .وقتی ستارهای از ما دور
میشود فرکانسش کم شده و قرمز میشود ( shift to redپیدا میکند) .در نظر ما دنیا در
حال منبسط شدن است ،پس همه چیز در حال دور شدن از ماست .یعنی وقتی ما به
ستارگان نگاه میکنیم باید آنها را قرمزتر ببینیم .به طور کلی هرچه ستارهای قرمزتر
دیدهشود ،یعنی هرچه طیف آن به سمت رنگ قرمز ،طول موجهای باالتر و فرکانسهای
کمتر برود با سرعت بیشتری در حال دور شدن از ما است.
اثر داپلر در سونوگرافی قابل استفاده است .پیش از این ما برای عکسبرداری یا پالس
را ارسال میکردیم و پالس را دریافت میکردیم و کمیت اصلی مورد نظرمان زمان بود.
ولی در تصویربرداری به کمک اثر داپلر میتوانیم یک موج  continuousبفرستیم و یک
موج  continuousدریافت کنیم .فرکانس موج  continuousای که میفرستیم
و فرکانسی که دریافت میکنیم

میباشد .اگر مقدار این دو فرکانس با هم تفاوت داشتهباشد نشاندهندهی آن است که آن

نمونه (دیواره) در حال جابهجا شدن است .مثالً در هنگام تصویربرداری از قلب فرکانسی که میفرستیم با فرکانس دریافتی متفاوت است .اگر مقدار
این دو فرکانس (

و

) را از هم کم کنیم حاصل برابر با فرکانس داپلر خواهدبود.

سؤال :چرا زمانی که میتوانیم با یک تار و یا کمانچه آهنگ بزنیم از یک ارکستر  182نفری استفاده میکنیم؟
علت استفاده از ارکستر  182نفری این است که صدایی که  0نفر تولید میکنند در واقع برابر با حاصل جمع فرکانس دو ساز نیست .یعنی اگر در
این حالت فرد اول یک صوت با فرکانس  fو شدت  Iتولید کند و فرد دوم صوت دیگری با فرکانس ’ fو شدت ’ Iتولید کند ،زمانی که این دو صدا در
کنار هم قرار میگیرند یک صدای سومی تولید میشود که حاصل جمع شدن ( interpositionیا تداخل) این دو موج است .در نتیجه موجی که ما
میشنویم موج تداخلی است .پس اگر ما یک ارکستر  182نفری داشتهباشیم یک موج تداخلی درست میشود که شکل آن با تکتک امواج متفاوت
است .یعنی یک صدای کامالً جدید درست میشود که هیچیک از سازها آن را تولید نکردهاند و در ضمن این موج جدید برابر با حاصلجمع واقعی
(حاصلجمع جبری) امواج سازندهی آن نیست.
امروزه رپرها به این موج جدید حاصل بیت میگویند .البته در گذشته نیز موسیقیدانها بیت درست میکردهاند؛ یعنی به طور مثال وقتی بتهوون یک
قطعهی موسیقی مینوشته با مفهوم بیت آشنا بوده و به آن صدایی توجه میکرده که زمانی که صدای سازها با هم ترکیب شد تولید میشود ،نه
صدایی که هر یک از سازها تولید میکند .در کل ،بیت یعنی صدایی که دستگاهها آن را تولید نکردهاند ولی شنونده آن را میشنود.
وقتی  0فرکانس صوتی در محیط داشتهباشیم فرکانس بیتی که شنیدهمیشود برابر با تفاضل فرکانسها است .یعنی اگر بهطور مثال یک فرکانس
 122هرتزی و یک فرکانس  82هرتزی در محیط داشتهباشیم بیتی که حاصل ترکیب این دو فرکانس است برابر با  02هرتز خواهدبود .در نتیجه برای
اندازهگیری فرکانس داپلر نیازی به تولید دستگاه جدید نیست .تنها کافیست اجازه دهیم فرکانسهایی که میفرستیم با فرکانسهایی که برمیگردند،
ترکیب شده و بیت درست کنند .سپس اگر فرکانس بیت را اندازه بگیریم برابر با فرکانس داپلر خواهدبود.
,
سرعت نسبی متحرک به صوت در محیط =  ،برای محاسبهی سرعت مؤثر در رابطه گذاشته میشود =
سرعت نسبی مؤثر چون ممکن است جهت حرکت با جهت حرکت مؤثر یکی نباشد =
علت وجود عدد  0در معادله آن است که موج مسیر رفتوبرگشت را طی میکند و زمانی که اندازهگیری میشود برابر زمان رفتوبرگشت میباشد ،در
نتیجه این زمان باید نصف شود و چون فرکانس برابر عکس زمان است عدد  0در معادله ضرب میشود.
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فرکانس داپلر نسبت به فرکانس واقعی خیلی کمتر است .فرکانس واقعی در تصویربرداری چیزی حدود مگاهرتز است درحالیکه فرکانس داپلر
در حدود چند هرتز میباشد ( مثال  32هرتز).
در نتیجه اثر داپلر به مدالیتهی یک نوع تصویربرداری دیگر میرساند که به آن داپلکس ( )duplexمیگوییم .وقتی گفته میشود خانهای
دوبلکس است به این معنی است که خانه به صورت  0طبقه در یک طبقه است (یعنی یک خانه است با دو طبقه) .تصویربرداری داپلکس هم در واقع
 0تصویربرداری است در قالب یک تصویربرداری .یعنی برای تصویربرداری داپلکس ابتدا یک تصویربرداری  B-Modeبه صورت  real timeانجام
میدهیم ( .)B-Mode imaging real timeمثالً اگر نمونه مورد نظر ما قلب باشد ابتدا با روش  B-Mode imaging real timeاز آن تصویربرداری
کرده ،سپس قسمتی از آن (مثالً یک رگ خونی) را انتخاب کرده و داخل آن قسمت (رگ خونی)  Doppler imagingانجام میدهیم .به کمک
 Doppler imagingسرعت جریان در رگ مشخص شده و بعد از آن که سرعت مشخص شد آن را به صورت رنگ درمیآوریم ،به این صورت که هر
چه رنگش قرمزتز باشد سرعت آن بیشتر است و هرچه رنگ آن آبیتر باشد سرعتش کمتر است .سپس تصویربرداری  Dopplerرا به تصویربرداری
سیاه و سفید  B-modeاضافه کرده و به یک تصویر میرسیم که هم حرکت بافتهای آناتومیک در آن مشخص است و هم جریان خونی که وارد و
خارج میشود .سپس بررسی میکنند که آیا سرعت جریان خون مناسب است و یا چیزی مانع حرکت آن نشده است.
پس تصویربرداری داپلکس حاصل ترکیب  0تصویربرداری است B-Mode :و .Doppler
اثرات دیگر امواج  :Ultrasonicامواج  ultrasonicبر بافتها ،آب و  ...تأثیر دارند.
 Ultrasoundباعث ایجاد گرما میشود که در نتیجه در توانبخشی از آن استفاده میشود.
این امواج همچنین باعث  Cavitationمیشوند؛ یعنی حبابها را بزرگ میکنند و این حبابها به علت آن که انرژی زیادی دریافت کردهاند
منفجر شده و میتوانند باعث ضدعفونیکردن اشیا شوند .مثالً ابزار دندانپزشکی را با این روش ضدعفونی میکنند ،به این صورت که این ابزار را در
یک حمام آب گرم قرار داده و منبع تولید  ultrasoundرا روشن میکنند .در نتیجهی این امواج حبابهایی در این حمام آب ایجاد شده که این
حبابها منفجر میشوند و سطح جسم را (بدون آنکه آسیبی به آن برسانند) تمیز و ضدعفونی میکنند که به آن  ultrasonic scalerمیگویند .از
این نمونه دستگاهها انواع خانگی آن نیز در حال تولید است که از آن برای تمیز کردن میوهها استفاده میشود .زیرا به میوهها در هنگام کشت سم و
واکس میزنند که این مواد در حالت عادی با شستوشو با آب از بین نمیروند .در این حالت یا باید میوهها را با مواد شوینده شست که طعم میوه را از
بین میبرد یا این که میوهها را در یک ظرف آب قرار داده و به وسیلهی  ultrasonic scalerسطح میوه را ضدعفونی کنیم.
امواج  ultrasonicهمچنین  contrast agentنیز دارند که این  contrast agentحباب است .یعنی زمانی که میخواهیم در یک فضا برای
تصویربرداری  contrast ،ultrasonicایجاد کنیم ،یک سری حباب هوا به آن محل تزریق میکنیم و این حبابها در تصویر به شدت سفید میافتند
که در نتیجه آن محلی را که حبابها تزریق شدهاند نشان میدهند.
نکته :اسالید  4پاپورپوینت  :sound6وقتی بازتابنده متحرک باشد ،فرکانس پژواک آشکارشده با فرکانس ارسالی متفاوت میباشد.
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مقدمه :نور مرئی و امواج رادیویی کاربرد فروانی در پزشکی دارند؛ از جمله تصویربرداری از سطوح داخلی بدن .از آنجا که این امواج نسبت به
امواج  Xضرر کم تری دارند ،بخش عمدهای از تصویربرداریها به سمت نور مرئی و امواج رادیویی در حال حرکت است.
همچنین از آن جا که عالئم بصری بخش عمده ای از روش تشخیص را شامل می شود ،میتوان گفت تصویربرداری و در پی آن نور مرئی و
امواج رادیویی جایگاه ویژهای در علم پزشکی دارند  .نکته :رایج ترین نوع تصویربرداری با امواج رادیویی MRI ،است.
می گردد .اما این
در گذشته دانشمندان یونانی بر این باور بودند که از چشم ،نوری خارج میشود که پس از برخورد به اشیا سبب دیدهشدن آنها 
میشدند .
تئوری غلط بود؛ زیرا اگر از چشم نور خارج میشد ،میبایست در تاریکی نیز اشیا دیده 
اولین مدارک مستند در رابطه با  opticتوسط ابن هیثم ارائه شد .همچنین وی اولین کسی بود که چشم را به صورت یک کرهی توخالی فرض
سینوسها) توجیه میشود  .همچنین
کرد و تصویری از چشم ارائه نمود .در این تصویر فرضی ،تشکیل تصویر درون چشم توسط قانون شکست ( قانون

ابن هیثم برای اثبات ادعای خود به مردم ،آنها را درون یک اتاق تاریک  -که روی دیوار آن یک سوراخ ایجاد شده بود و پشت آن سوراخ یک پنجره
رو به شهر وجود داشت  -قرار داد سپس نور ورودی از طریق پنجره و سوراخ به درون اتاق ،تصویری وارونه از شهر روی دیوار مقابل سوراخ ایجاد
کرد  .ابن هیثم قسمت درونی کره ی چشم را مانند این اتاق تاریک تصور کرد.
.

***
در آغاز قرن  91چهار نیروی علم فیزیک مورد بررسی قرار گرفته بود که به ترتیب شناسایی توسط فیزیکدانان آورده می شوند:
 9گرانش؛ که به عنوان قدیمیترین نیروی فیزیک توسط نیوتن شناخته شد 2 .الکتریسیته؛ که بیشتر در مسایلی مانند رعد و برق و
-

-

الکتریسیتهی مالشی نمود داشت و توسط مردم آن زمان بررسی می شد 3 .مغناطیس؛ که ریشه ی طوالنی داشت و مردم آن را از قدیم میشناختند ،
-

ولی ماهیت آن را به دلیل پیچیدگی نمی دانستند -4 .هسته ای؛ که در واقع همان نیرویی است که اجزای هسته را در کنار هم قرار میدهد .این نیرو
بسیار خارقالعاده است بهطوریکه حجم زیادی بار مثبت را در ابعاد
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-

 91کنار هم نگه میدارد .مثالً اتم اورانیوم که در حقیقت  12پروتون دارد و به

گفته ی استاد صد و شصت هفتاد تا! و در آن زمان به صورت دو نیروی هستهای ضعیف و قوی بررسی می شد.
-

در قرن  21اولین اتفاقی که در فیزیک تحول ایجاد کرد  ،این بود که الکتریسیته و مغناطیس یکی شدند .این موضوع توسط پژوهشهای
مکسول ثابت شد و بعدها اینشتین در این زمینه به نتایج بیش تری دست یافت و همچنین موفق شد آن را به زبان ساده بیان کند که در ادامه مطرح
می شود.
در واقع مکسول اولین کسی بود که دریافت ماهیت نور الکترومغناطیسی است .قبل از این که مکسول نتایج تحقیقات خود را منتشر کند ،با نامزدش در
حال قدم زدن بود که نامزدش گفت « :چه مهتاب زیبایی!» .مکسول جواب داد « :فقط من در دنیا میدانم جنس این مهتاب از چیست!» .در واقع او به ماهیت
الکترومغناطیسی نور اشاره داشته است.
مسئلهی بسیار مهمی که در اینجا وجود دارد این است که امواج الکتریکی و مغناطیسی یکی اند و نمیتوان آن دو را جدا از هم فرض کرد .مثالً
وقتی می گوییم علیرضا ،یک فرد مدنظر ماست .واژهی موج الکترومغناطیس هم بیان می کند وقتی الکتریسیته هست مغناطیس نیز هست و این طور
نیست که چیزی الکتریکی باشد و چیز دیگری مغناطیسی.
و اما بیان قابل فهم اینشتین که قبالً در مورد آن صحبت کردیم  ،در واقع با کمک نظریه ی نسبیت بیان میشود .در واقع او با کمک نظریه ی
نسبیت توضیح می دهد که چگونه از الکتریسیته مغناطیس ساخته میشود .توضیحات او به شرح زیر است:
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وقتی با سرعت زیاد حرکت میکنیم دو اتفاق میافتد :کاهش زمان و کاهش طول .مثالً اگر این امکان وجود داشته باشد که با سرعت نور
حرکت کنیم ابعاد کالس برای ما نزدیک به صفر و زمان بسیار ناچیز میشود.
حال دو سیم موازی را تصور کنید که یک نفر روی یکی از
سیمها نشسته و روی طول معینی از سیم دیگر  4بار الکتریکی
میبیند؛ یعنی چگالی بار  4است .سرعت حرکت بارها صفر است؛
یعنی جریان وجود ندارد ،اما میدان وجود دارد و نیرویی معادل  Feبه
بارها وارد میکند .اگر جریان الکتریکی به وجود بیاید؛ یعنی بار
الکتریکی شروع به حرکت کند و سرعت بگیرد ،با توجه به این که
سرعت حرکت میدان بسیار زیاد و سرعت حرکت بار نسبت به آن
بسیار ناچیز است ،اثرات نسبیتی دیده میشود و یکی از اثرات
نسبیتی ،انقباض طول است .پس این  4بار الکتریکی در یک طول کوچکتر جمع شده و باعث افزایش چگالی بار و درپی آن میدان الکتریکی
میشوند .به این میدان الکتریکی اضافی  extra electrical forceیا مغناطیس میگوییم .پس نتیجه میگیریم مغناطیس چیزی جدا از الکتریسیته
نیست.
استاد برای تأیید این که سرعت میدان بسیار زیاد و سرعت بار ناچیز است گفتند« :وقتی کلید برق را روشن میکنیم به سرعت چراغ روشن
میشود؛ چون حرکت میدان سریع است ،اما اگر قرار بود بار حرکت کند مدت زیادی طول میکشید تا چراغ روشن شود».
حال ممکن است یک سؤال به وجود بیاید« .اگر خاصیت مغناطیسی نتیجهی حرکت سریع اجسام باردار است پس چرا در یک سنگ ساکن یا در
یخچال خاصیت مغناطیسی مشاهده میشود؟» در پاسخ میگوییم که در بسیاری از اجسامی که به نظر ما ساکن هستند اجزایی وجود دارند که با
سرعت زیاد در حرکتاند؛ مثالً الکترونها .اما برای ما قابل مشاهده نیستند .پس چیزهایی که در نظر ما ساکناند ،در واقع دارای اجزای بارداری در
ساختمان خود هستند که با سرعتی نزدیک به سرعت نور در حرکتاند.
پس از ادغام الکتریسیته و مغناطیس توسط مکسول و تکمیل آن توسط اینشتین ،عبدالسالم ،تنها دانشمند مسلمان برندهی جایزهی نوبل ،به
همراه همکارش استیون واینبرگ ،الکترومغناطیس و نیروی هستهای ضعیف را باهم ادغام کرد و مفهوم  electroweakرا مطرح کرد که به
معنی  electromagnetic & nuclear weakمیباشد .پس ما با الکتروویک ،نیروهای هستهای ضعیف را هم توضیح میدهیم.
***
 این بخش به زبون معیار نیست .فونتش هم تغییر نکرده .نشون میده نسبت سیگنال به نویز اومده پایین!
در واقع چیزی که ما به عنوان الکترومغناطیس میشناسیم ،نیروهای هستهای ضعیف رو هم باهاش توضیح میدیم .که خیلی چیز خوبیه! برای
ایجاد ( unification theoryتئوری وحدت) در بین نیروها ،فقط نیروی گرانشی از رابطه بیرون مونده .حتی شبی که آلبرت اینشتین مرده ،شب آخر
زندگی آلبرت اینشتین ،مشغول کار کردن روی  unification theoryبوده ....خیلی چیز مهمیه! که شما همهی نیروهای جهان رو بتونید بکنید تو یه
فرمول .خیلی اهمیت زیادی داره theory Unification ....تنها قسمت بیرون موندهاش گرانشه ،که اآلن با کشفی که حدود  91روز پیش اتفاق افتاده،
همهی ما چشمامون به این سمت درخشید که ممکنه  unification theoryبرگرده و درست شه.
دربارهی  electromagnetic spectrumکه بخوایم صحبت کنیم طبیعتاً یه منطقه وجود داره بین گاما ray-و  .radio frequencyاز
همهچی مهمتر از ستون اول که شروع بکنیم ،فقط دوتا پنجرهی باز وجود داره (جاهایی که  Yنوشتیم ،یعنی )Yes؛ یعنی برای ساکنین کرهی زمین
فقط دوتا پنجرهی باز وجود داره .پنجرهی باز اول روی  visibleهست و پنجرهی باز دوم روی  .radio frequencyاگر دقت کنید همهی اطالعاتی
که به شما میرسه ،از طریق همین دوتا پنجرهی باز میرسه .یا دارید میبینید؛ یا دارید میبینید ،میشنوید ،اطالعات رادیویی بهتون میدن (بلوتوث
میکنن ،با موبایلتون کار میکنید ،با تلفنتون کار میکنید .)...اینا همه داره از پنجرهی دوم انجام میشه .چرا؟! چون اون تیکهی گاما ray-و  X-rayو
 ultravioletو  infraredو  microwaveو اینا اصالً جو براش جاذبه! یعنی جو میگیردش .خیلی خوبه! چون شما رو  saveمیکنه در مقابل امواج
مضری که اثرات زیستی دارن .یه ذره خطرناکه بهخاطری که کرهی زمین رو بهخاطر همین گرم میکنه .وقتی که  infraredمیاد ،جو میگیردش.
یعنی وقتی که داره امواج گرمایی از خورشید میاد ،یا شما دارید با وسایلتون تولید میکنید ،این میمونه توی جو! وقتی که میمونه ،دمای کرهی زمینو
زیاد میکنه و یخ ذوب میشه و  ....بنابراین این داستان یعنی این پنجرهها مهمن!
020

هرچی انرژی بخواد زیادتر بشه،
باید فرکانس بیشتر باشه .ما اصالً به
دانشجوهای خودمون ،به دانشجوهای
فیزیک ،میگیم که انرژی همون
فرکانسه .شما هم همینجوری یاد
بگیرید اصالً! انرژی همون فرکانسه.
چیزی نیست! تفاوتی نداره! انرژی
یعنی فرکانس! وقتی میگیم انرژی
یعنی چن تا دونه از این بستهها .وقتی
میگیم فرکانس یعنی چن تا دونه از
این بستهها رد شده در ثانیه .انرژی با
فرکانس یکیه در حقیقت! و با طول
موج هم که طبیعتاً رابطهی عکس داره!
درمورد عمق نفوذ که بخوایم صحبت کنیم ،عمق نفوذ  X-rayبا عمق نفوذ  radio waveچه تفاوتی میکنه؟  X-rayبسیار کمتره! این پشت
دارن  X-rayمیزنن برا خودشون ،دیوار میکشی این طرف میشینی برا خودت کارتو میکنی! ولی درمورد  radio waveاینجوری نیست .توی
 radio waveیارو داره برا خودش در بالد کفر یه چیزی پخش میکنه ،بعد شما هر کاری کنی نمیتونی جلوشو بگیری .پارازیت باید بفرستی .یعنی
تو هم  radio waveبفرستی .کار دیگهای نمیتونی بکنی .راه دیگهای نداره!
یه راه دیگه هم داریم که خیلی باحاله! این که شما برید باالتر از یونوسفر بمب اتم منفجر کنید .خب البته گرون درمیاد ولی خیلی باحاله! به
خاطری که موقعی که بمب اتمه منفجر میکنید ،روی کرهی زمین هیچ تغییری ایجاد نمیشه .موج گرمایی به زمین نمیرسه؛ چون جو خیلی رقیقه و
موج مکانیکال رو  -که موج صوتی جزئش هست و موج حرارتی هم جزئش هست  -نمیتونی بیاری (نمیتونه عبور کنه) .ولی در یونوسفر وضعیت
یونی جو رو اونجا به هم میریزی بهخاطری که کلی الکترون پرشتاب داری میزنی توش دیگه! این یونوسفر مثل یه آینهس! همهی امواج رادیویی
میخورن بهش برمیگردن میان رو سر شما! اگه اونو بترکونیش ،ارتباطات رادیویی اون منطقه برای مدت زیادی قطع میشه .یعنی شما وقتی که بمب
اتم توی ارتفاع باال ،مثالً باالی  01کیلومتری منفجر کنی ،میتونی این کارو انجام بدی.
یه موقعی شما برای اینکه از کشورتون دفاع کنید ،روی زمین میجنگیدید.یه موقعی توی آب ،یه موقعی هم تو هوا میجنگیدید .اآلن برای
اینکه از کشورتون دفاع کنید ،باید بتونید تا  911کیلومتری باالی کشورتون رو حفاظت بکنید چون اگه که در  911کیلومتری باالی کشورتون یه دونه
بمب منفجر بشه ،ارتباطات رادیویی شما قطع میشه و تو جنگ مورد عنایت ویژه قرار میگیرید! یعنی اگه کشورتون ارتباطات رادیوییش قطع بشه ،یه
موقع چشمتونو باز میکنید میبینید کشوره رو گرفتن ،پرچما رو هم عوض کرده ،اینجا هم دارن جشن و پایکوبی میکنن! بنابراین این راهه وجود
داره....
حاال درمورد عمق اگر بخوایم صحبت بکنیم ،دلیل چیه که یه فوتون کم انرژی مثل  radiowaveمیتونه بهتر از یه فوتون پرانرژی از جاهای
مختلف رد بشه؟! چون جذبش کمه! چرا جذبش کمه؟! ...یه مثالی :برای اینکه شما بتونید تداخل بکنید ،باید اندازههاتون به هم بخوره .اصالً جهان با
scaleهاش طبقه بندی شده .مثالً اینایی که تو  macroscaleهستن توی  microscaleهیچ کاری نمیکنن .اونایی که تو  microscaleهستن تو
 macroscaleهیچ کاری نمیکنن! مثالً من اآلن میکروبایی که اینجا وجود داره رو نمیبینم .کاری باهاشون ندارم .ولی شما رو میبینم .شما که
خمیازه میکشید میبینم و میگم چرا دارید خمیازه میکشید؟ حاال کلی میکروب اینجا داره خمیازه میکشه ولی هیچی بهشون نمیگم! میکروب مثالً
دیشب چراغا خاموش بوده داشته تقسیم دوتایی میشده ،اآلن نور افتاده روش بیخیال تقسیم دوتایی شده! داره خستگیشو درمیکنه ....کاری باهاش
ندارم!
خیلی چیزای بزرگی هم هست .مثالً :کرهی زمین که زیر پای من ،بدبخت داره زحمت میکشه ما رو حمل میکنه .داره به سرعت ما رو به
سمت نوروز میبره (بریم ماهی گلی بخریم و اینا) .و ما اصالً اینو نادیده میگیریم! در حالی که بدبخت داره خیلی با دقت کارشو انجام میده که
برنامهی زندگی ما رو متنوع کنه .خیلی مهمه که برنامهی زندگیمونو متحول میکنه و این چیزا....
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بحث بر سر جنسیت کرهی زمین! و در ادامه جنسیت خورشید! در نهایت استاد فرمودن therefore :زمینم مؤنثه! یافتهی جدید ما امروز این
بود که زمین مؤنثه!
استاد فرمودن :خب! بذارید براتون یه مثال بزنم! یه روز ما در بیمارستان سعدی ،این بغل ،کشیک میدادیم .توی بخش اتفاقات بیمارستان
سعدی! این بیمارستان یه اتفاقات داشت که هنوزم داره! بعد این اتفاقات توش سگ صاحب خودشو نمیشناخت که هنوزم همینجوریه! وضعیت بسیار
نابهسامانی هم بود .مثالً یه نفر خوابیده بود ،دو ساعت معاینهاش میکردی میدیدی همراه مریضه! یه نفر هم داشت راه میرفت ،تصادف کرده بود!
بهش میگفتی آقا برو بیرون! میگفت من تصادف کردم! کالً نمیدونستی اآلن کی مریضه؟! کی همراهه؟! کی چشه! کی مریض داخلیه؟! مثالً تو یه
 studentهستی بهت میگن برو برا فالنی «فولی» بذار (برای دفع ادرار)! مجبور بودی برای همهشون بذاری تا مطمئن بشی برای «اون» هم
گذاشتی! یا اینکه کالً بیخیال میشدی و بد و بیراه  residentو همه رو به تن میمالیدی و میرفتی دنبال کار خودت قشنگ لذت میبردی!
دوتا پلیس داشت اینجا ،دوتا نگهبان داشت! یکیش که دیگه بازنشسته شد به اسم پلیس جوکار ،یه طول موج بلند داشت! (در این لحظه استاد با
دستاشون یه سبیل بزرگ رو رو صورتشون نشون میدادن!) و مینشست اون جلو یه فالسک چای هم میذاشت! اون فالسک چای رو میخورد ،یکی
دیگه! یه فالسک ،دو فالسک ،سه فالسک  ...شیفت تموم میشد میرفت بیرون! در دوران حکومت پلیس جوکار ،اتفاقات خلوت !...ته اتفاقات دیده
میشد !...یعنی از این جلو که میایستادی ته راهرو اتفاقاتو میدیدی! مریضها به ترتیب خوابیده بودن ...همهی همراهها هم دم در منتظر که شما
صداشون کنید! میگفتی« :همراه این کیه؟» بعد اونا همهشون میدونستن که «این» کیه! وقتی میگفتی« :همراه این کیه؟» اینِ این میومد! بعدش
میگفتی« :همراه این کیه؟» بعد اونِ اینَم میومد! به هم مرتبط بودن .خیلی باحال بودن....
کالً مصرف انرژی در هر شیفت پلیس جوکار در حد صفر بود! یعنی پلیس جوکار هیچ انرژی مصرف نمیکرد! امنیت هم برقرار بود! دلیلش این
بود که اصالً پلیس جوکار ابعادش با ابعاد همراههای مریضا که اکثراً  medium to smallبودن نمیخوند .البته قدیما همراههای مریضا سایزشون فرق
میکرد .اآلن دیگه  largeو  X-largeو اینا هستن! پلیس جوکار سایزش به همراها نمی خورد و باهاشون تبادل انرژی نمیکرد ،در نتیجه قدرت
نفوذش زیاد بود.
اما یک پلیس دیگه سایزش کوچیک بود .با همراها تبادل انرژی میکرد و نمیتونست اتفاقات رو خوب مدیریت کنه! ....
***
امواج الکترومغناطیسی:
بر اساس حرکت شتابدار یک بار الکتریکی که در
یک هادی تولید میشود .عموماً عرضی هستند.
حرکت ذرهی شتابدار باعث تولید موج مغناطیسی و
الکتریکی میشود .معموالً در امواج الکترومغناطیسی ،موج
الکتریکی و موج مغناطیسی برهم عمودند.
آنتن:
ابزار سادهای شامل یک قطعه رسانا است که درونش بار الکتریکی
باال و پایین میشود.
حرکت این ذرهی شتابدار و باردار باعث تولید موج مغناطیسی و به
تبع آن موج الکتریکی میشود.
زمانی که یک موج الکترومغناطیسی به آنتن برخورد میکند ،بار
الکتریکی داخل آنتن حرکت عمودی میکند و وقتی به دو سر آنتن سیمی
وصل کنیم متوجه اختالف پتانسیل درون آن میشویم.
مفهوم دوالیته و دوالیسم:
دوالیته = زمانی که فکر میکنید دو چیز جداست اما درواقع یک چیز است (مانند اسم علیرضا).
دوالیسم = وقتی دوچیز بودن آن را میپذیریم.
دوالیتهی موج  -ذره = یعنی نه موج است و نه ذره .گاهی رفتار موجی دارد و گاهی ذرهای.
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شیخ الرییس (ابن سینا) درنظریهی ذرهای نور بیان میکند که نور یک
ماهیت ذرهای دارد که با بیشینهی سرعت حرکت میکند.
در شکل روبهرو ،دو مورد بازتابش و شکست برای ذره نیز وجود دارند.
 اینشتین در اواخر مقاالت خود اشتباهات محاسباتی زیادی داشت (مثالً رادیکال
مخرج کسر نسبیت را فراموش کرده بود) که مکس پالنک (سردبیر مجلهای که اینشتین
مقاالتش را در آن چاپ میکرد) آنها را اصالح میکرد.
مکس پالنک مسئلهای بسیار مهم را به ما یاد میدهد ،بهطوریکه دیدگاه ما
را نسبت به دنیا با کشف خود تغییر داده است .ما در مورد دنیا فکر دیگری
میکردیم .اکنون دیگر زمان برایمان هیچ ارزشی ندارد .یعنی ما مطمئنیم که زمان
یک چیز کامالً دستکاری شده است؛ یعنی کش میآید ،کوتاه میشود و ول
میشود؛ در یک سیستم به حالتی است ،در سیستم دیگر به حالتی دیگر؛
مثالً در خورشید یک وضعیت را دارد ،اما در مریخ وضعیت دیگری دارد و
عاملش گرانش است که زمان را کش میآورد .بنابراین زمان چیز بی ارزشی
شده ،ایضاً مکان؛ مکان هم مثل زمان یک چیز کامالً بیارزش شده است.
بدین ترتیب است که تصورات ما از جهان که مبتنی بر زمان و مکان است
کامالً به هم میریزد .در کشفیات آلبرت اینشتین و مکس پالنک به جای
زمان و مکان چیزی جایگزین شده که کمیت اصلی شده است.
کمیت اصلی در عالم چیست؟
 111سال پیش مالصدرا به این کمیت اصلی گفته «حرکت» .که به
آن حرکت جوهری میگویند .ولی حرکت جوهری با  Brownian motionهیچ ارتباطی ندارد که جوهر را در آب میریزید و طبق حرکت براونی
پخش میشود .حرکت جوهری یعنی جوهرهی وجود ،حرکت است؛ یعنی برای این که چیزی به وجود بیاید باید حرکت کند .به عبارت دیگر مهمترین
چیز بین عدم و وجود ،حرکت است و جهان از حرکت درست شده است .پس زمان و مکان خیلی مهم نیستند بلکه حرکت است که خیلی مهم است
که در فیزیک به آن  actionمیگوییم .به آن  motionنمیگوییم؛ زیرا  motionیک مفهوم وابسته به زمان و مکان است در حالی که action

حرکتی است که وابسته به مکان و زمان نیست.
در اینجا سؤالی مطرح است که دنیا چگونه خلق شد؟ در قرآن هم خداوند از لفظ «کُن» (= باش) یا  actionاستفاده میکند .پس الزمهی
شروع جهان این است که در جهان  actionباشد .نکتهی دیگر آن که actionهایی که در جهان هستند اندازه دارند و مثل آجرهایی هستند که آنها
را کنار یکدیگر قرار میدهیم.
هر  Actionچقدر است؟
پس ما واحد ژول و ثانیه نداریم .پس به جای اینها چه واحدی میتوانیم داشته باشیم؟ ژول×ثانیه .پس به همین دلیل است که وقتی ژول را
زیاد میکنیم ،ثانیه کم میشود و برعکس وقتی ثانیه را زیاد میکنیم ،ژول کم میشود که نشان میدهد این دو کمیت تحت عنوان یک کمیت واحد
بودهاند که به صورت حاصلضرب این دوکمیت ظاهر میشود .در فیزیک اگر فرض کنیم که  A×Bیک مقدار ثابت شود؛ در تعبیر فلسفی آن ،مفهوم
این است که  Aمستقالً وجود ندارد و همچنین  Bنیز مستقالً وجود ندارد .یعنی یک عبارتی هست به نام  A×Bکه شما این را به دو مفهوم جداگانه
تبدیل کردهاید .در مورد ژول و ثانیه نیز همان طور که گفته شد چیزی به نام ژول و ثانیه به صورت جدا وجود ندارد.
آیا میتوانیم بگوییم که همهی عالم از نور درست شده است؟
اجزای عالم متشکل از ژولثانیه یا همان اکشن است .فوتونها میتوانند کوانتومهای انرژی را حمل کنند .فیلسوف دیگری به نام شهابالدین
سهروردی در قرن چهارم بود که طرفدار حکمت خسروانی بود؛ حکمتی که پیش از اسالم در ایران وجود داشته است .اینان معتقد بودند که جهان کالً
از نور تشکیل شده است و آن چه شما میبینید تعامل و تراکنشهای نور با نور است .به عبارت دیگر کل عالم نور است و این مطلب در قرآن هم
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هست :اهلل نور علی نور .خداوندگار خودش نوریست که نورهای دیگر تحت کنترل اویند .غیر از نور هم نمیتواند باشد؛ یعنی حتی اگر عالم را متشکل
از ذرههای پروتون و الکترون یا هر چیز دیگری در نظر بگیریم بر اساس رابطه ی  E=mc2به نور تبدیل میشود.
موج پوینتینگ ()Poynting
موج الکترومغناطیسی یک موج عرضیست که متشکل است از یک موج الکتریکال ( )Eو یک موج مگنتیک ( )Bکه این دو بر هم عمودند.
جهت  propagationانرژی عمود بر هر دوی اینهاست (که با ضرب خارجی بین  Eو  Bنشان داده میشود)[ .ضرب خارجی بین دو بردار ⃑ و ⃑ برابر
با حاصلضرب اندازهی این دو بردار و سینوس زاویهی بین آنهاست .جهت بردار حاصلضرب ،با قانون دست راست مشخص میشود؛ در نتیجه ،بردار
حاصلضرب ،بر هر کدام از بردارهای ⃑ و ⃑ عمود است؛ پس عمود بودن جهت انتشار انرژی بر هر دو موج الکتریکی و مغناطیسی توجیه میشود،...
توجه به تصویر بخش آنتن در ص  21که در آن عمود بودن بردار انرژی بر دو بردار دیگر واضح است].
در اینجا کمیتی وجود دارد به نام permeability

نسبت به موج مغناطیسی .کمیت مشابهی نیز وجود دارد به
نام اپسیلون که  permeabilityنسبت به موج الکتریکی
است .سرعت نور در محیط را  permeabilityبه موج
الکتریکال و موج مغناطیسی تعیین میکنند .بنابراین برای
این که بفهمیم سرعت نور در یک محیط چهقدر است باید
ببینیم موج الکتریکی و موج مغناطیسی با چه سهولتی از
 λاز نظر من

آن محیط رد میشوند .معادلهی

قشنگترین معادلهی دنیاست! لویی دوبروی ( Louis de

 )Broglieبا این سیبیل قشنگی که داره ،در معادلهی بسیار
مهم و زیبایی میگوید همهی ویژگیهای موجی از جمله ( λطول موج) ضربدر همهی ویژگیهای ذرهای؛ یعنی اندازهی حرکت ذرهای یا  mvمقدار
یا همان ثابت پالنک .از این معادله نکات گوناگونی میتوان برداشت کرد از جمله این که  λنمیتواند صفر

ثابتی میشود؛ یعنی

باشد؛ پس ما هیچ ذرهای نداریم که طول موجش صفر باشد .به عبارت دیگر هیچ ذرهی بدون طول موج نداریم .معادلهی دیگری که به این شکل
ظاهر میشود

است .پس  λو ( Pاندازهحرکت) نمیتوانند صفر باشند؛ یعنی  mvنمیتواند صفر باشد؛ یعنی سرعت هیچ ذرهای در عالم

λ

صفر نیست .به عبارت دیگر همهی ذرات عالم مشغول حرکتند و این همان چیزیست که قبالً هم ذکر کردیم .مفهوم «حرکت ،مایهی هستی» در ادبیات
فارسی [شعر از اقبال الهوری ،که میتونید شعر فریدون مشیری رو هم در پاسخ به این دو بیت بخونید:].
ساحل افتاده گفت :گرچه بسی زیستم  /هیچ نه معلوم شد ،آه! که من کیستم
موج ز خود رفتهای ،تیز خرامید و گفت« / :هستم اگر میروم ،گر نروم ،نیستم!»
خب ،میخواهیم طول موج دوبروی کرهی زمین را حساب کنیم؛ یعنی ،اگر کرهی زمین بخواهد موج تلقی شود ،چه طول موجی میتواند ایجاد
کند؟ فرض میکنیم وزن کرهی زمین حدوداً
(تکانه) برابر

کیلوگرم و سرعت آن در حرکت اوربیتالی

متر بر ثانیه باشد؛ پس اندازهحرکت آن

کیلوگرممتر بر ثانیه میشود.
m
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همانطور که مشاهده کردید ،طول موج کرهی زمین مقداری بسیار کوچک است .به همین ترتیب میتوان طول موج هرچیزی را محاسبه کرد؛
فقط کافیست سرعت و جرم آن را داشته باشیم.
انرژی فوتونها :انرژی فوتونهای مرئی در حد الکترونولت میباشد؛ حاال چرا انرژی فوتونها مهم است؟
بعضیها معتقدند که پرتو ایکس بیخطر است؛ در جواب این افراد باید گفت:
اگر وزن پشهای را یک گرم درنظربگیریم و آن را معادل  9 eVقرار دهیم ،اگر پشهای به ما برخورد کند ،مثل آن است که به ما یک فوتون نور
مرئی برخورد کردهاست .در صورتی که انرژی پرتو ایکس  911 keVاست و برخورد یک فوتون از آن به ما ،مانند برخورد یک جسم  911کیلوگرمی
میباشد؛ پس بسیار خطرناک میباشد.
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یکی از سرگرمیهای پزشکی (!) دیدن ته چشم افراد است ( )ophthalmoscopyکه واقعاً صحنهی بینظیری میباشد و میتوان در آن
رگهای زنده را دید که پالس) (pulseمیزنند.
گوش را هم میتوان با نور مرئی نگاه کرد ( .)otoscopyاستاد فرمودند« :حتماً یا نگاه کنید یا اصالً نگاه نکنید! و هیچگاه تظاهر به نگاهکردن
نکنید!» برای مثال مریضی که به استاد مراجعه کردهبود و دانهای تسبیح در گوشش گیر کردهبود و اطراف آن را سرم و جرم گرفتهبود و التهاب کردهبود و با وجود مراجعه
به  01پزشک تشخیص دادهنشدهبود! در صورتی که استاد آن را به راحتی به صورت دانهای سیاهرنگ مشاهده کردند! در مشاهدهی درون گوش با نور مرئی باید
 tympanic membraneو مایع پشت آن را دید.
 :Laryngoscopyفرایندی است که در آن لولهگذاری در نای انجام میشود ،که در عملهای جراحی کاربرد فراوان دارد که در آن باید دقت
شود لوله به جای نای وارد مری نشود؛ چون راه مری در ابتدا قرار دارد و گشاد و باز است؛ به همین دلیل به طور معمول هرچه بلعیده شود ،وارد مری
میگردد .اگر لولهگذاری اشتباهاً و بدون توجه به ورودی مثلثی شکل نای وارد مری شود ،اکسیژن به جای شُش وارده معده میشود .مثال :کودک
خردسالی که از بیماران استاد بود ولی به دلیل کوچکی قادر به الرینگوسکوپی وی نبودند و از متخصص اطفالی کمک خواستند و ایشان لوله را وارده مری کرده و اکسیژن وارد
معدهی کودک گردید .در نهایت هم به دلیل کوچکی دستگاه گوارش نوزاد ،هوای وارد شده به سرعت از انتهای دستگاه گوارش خارج میشد!
درصورتی که مشکلی در تشخیص محل نای وجود داشته باشد ،میتوان برای قرار دادن لوله به جای ورود از طریق حفرهی دهانی ،برشی در
ناحیهی گردن (که التیام مییابد و کشنده نیست) ایجاد کرد و لوله را از این طریق قرار داد.
در روش  nasoscopyدرون بینی مشاهده میگردد.
اساس روش  fiberopticsبازتابش کلی میباشد .این روش سبب تغییر بسیاری از روشهای درمانی از جمله (،proctoscopy ،endoscopy
 cystoscopyو  )...شده است .به صورتیکه دیگر نیازی به برش گستردهی بدن نیست و یک میله را که در انتهای آن دوربین قرار گرفته است ،وارد
بدن میکنند .در دوران دانشجویی استاد ،ایشان یک سیم را وارد بدن بیمار میکردند و انتهای آن را خارج کرده و از ناحیهی  sternumبدن را برش میدادند که به
علت گستردگی منطقهی برش ،این روش ،روش مناسبی نبود.
جراحی سهسوراخه :از یک سوراخ دوربین و از دو سوراخ دیگر ابزار وارد بدن میشود.
جراحی دوسوراخه :از یک سوراخ دوربین و یکی از ابزارها و از سوراخ دیگر ابزار دوم وارد میشود.
ابعاد این سوراخها در حد  9سانتیمتر میباشد .برای مثال برای عمل کیسهی صفرا از روش  laparoscopyاستفاده میشود و دیگر روش
( laparotomyبرش بدن) کارآمد نیست.
در پزشکی جدید افراد حاضر به انجام  laparoscopyنیستند و از )Natural Orifice Translumenal Endoscopic Surgery( NOTES
استفاده میشود .در  NOTESاز حفرات طبیعی بدن استفاده شده و دیگر نیازی به ایجاد حفره در بدن نیست .برای مثال برای خروج کیسهی صفرا،
یکی از روشها ورود از طریق حفرهی دهانی ،مری ،معده ،سپس برش معده و برداشت کیسهی صفراست که کیسهی صفرا از راه دهان درآمده و به
 Pathologistفرستاده میشود ،برش معده هم بخیه شده و بیمار میتواند مرخص شود.
مثال دیگر :استاد امینشریفی که در رشتهی  urologyتحصیل کردهاند( nephrectomy ،خروج کلیه) را از طریق  transvaginalانجام
میدهند (حتی پیوند کلیه را) .دراین روش بدون ایجاد برش در سطح بدن ،کلیه خارج شده و بیمار مرخص خواهد شد.
بنابراین ،سزارین روش نادرستی برای خروج نوزاد تلقی میشود ،چون نوزاد به صورت طبیعی میتواند از  natural orificeخارج شود و در
مقابل عمل سزارین سبب برش دیوارهی رحم،بخیهی  3الیهی دیواره ،خونریزی و  ...میشود.
مطلب بعد دربارهی colorotherapyاست که برای بچههای تازه متولد شده که مبتال به ( jaundiceیرقان نوزادی) هستند صورت میگیرد.
کروموتراپی)colorotherapy - colorology - chromotherapy( :
شیوهی درمان بیماریها توسط رنگ است .بنا به گفتههای کارورزان رنگدرمانی ،علت بروز هر بیماری را میتوان در فقدان رنگ خاصی در
بدن جستجو کرد .رنگدرمانی با به کار بردن نور رنگی در درمان بیماریهای مختلف کاربرد دارد.
زردی نوزادان یا هایپربیلیروبینمی نوزاد یا ایکتر نوزادی( :)neonatal jaundiceبه معنی زرد شدن رنگ پوست نوزادان میباشد .تمام نوزادانی
که به دنیا میآیند دچار درجاتی از یرقان نوزادی میشوند.
هایپربیلیروبینمی برای مغز سمی و آسیبزاست .برای درمان این بیماری از فوتوتراپی استفاده میشود.
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در حالت عادی هموگلوبین جنینی یا هموگلوبین  Fتبدیل به بیلیروبین کونژوگه شده و از طریق ادرار دفع میشود .حال اگر بیلیروبین
غیرکونژوگه باشد در آب حل نمیشود و محلول در چربی است؛ پس از سد خونی  -مغزی عبور میکند و به بافت پرچربیِ مغز رفته و سلولهای مغز
را از بین میبرد .نمود وجود بافت چربی فراوان در مغز در ادبیات فارسی ،مولوی:
بی علم ،نمیتانی کز پیه ،کشی روغن  /بنگر تو در آن علمی کز پیه ،نظر سازد
درواقع نور  UVبا طول موج 4111
انگستروم بیلیروبین غیر کونژوگه را به به
بیلیروبین کونژوگه تبدیل میکند .در این
حالت از تشتهای  UVاستفاده میشود که
نوزاد را در آن قرار داده و تنها روی چشم و
اندام تناسلی آن برای جلوگیری از آسیب
پوشانده میشود .همچنین برای جلوگیری از
دیهیدراته شدن ،نوزادان باید از شیر تغذیه
کنند (به نوزاد نباید آب خالص داد) یا در تشت
 UVحاوی آب باشند (که به گفتهی استاد ،در ایران
به جای استفاده از این تشت ،از دستگاههای با تکنولوژی قدیمیتر استفاده میشه .)...
اشعهی  UVمضر و جهش زا در طول موج زیر  201نانومتر است که به نام  UV-Cشناخته میشود.
ترموگرافی در پزشکی:
در این روش با استفاده از دوربینهای حساس به حرارت ،طیف مادون قرمز حاصل از سطح جسم را ثبت و روی فیلم ظاهر میکنند .میدانیم
که تمام اجسام از خود طیف حرارتی ساطع میکنند و به همین دلیل در این روش بر اساس تفاوت طول موج دریافتی ،رنگ جسم تغییر میکند .با
این دوربینها که به دید در شب هم معروفند میتوان همهی موجودات زنده و اجسام داغ را به وضوح تشخیص داد .ترموگرافی یا حرارتسنجی کاربرد
ویژهای در تشخیص بیماریها از جمله سرطان و شناسایی غدد سرطانی پوستی یا نزدیک به پوست دارد.
در این حالت به عنوان مثال یک بافت تومورال اگر خوشخیم باشد ،شامل بافت چربی یا یک بافت کلسیفیه شده یا سایر بافتهای فاقد عروق
خونی است؛ در نتیجه این بافت تومورال سرد است و به رنگ آبی دیده میشود .حال اگر بافت تومورال بدخیم باشد دارای رگهای خونی فراوان و
گرم است و به رنگ قرمز دیده میشود.
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در بررسی آناتومی چشم چند الیهی ( opticalنوری) دیده میشود .منظور از الیهی اپتیکال این است که نور از کجا وارد چشم میشود .این
الیهها از قرنیه (  ،)corneaزاللیه (  ،)aqueous humorعدسی ( ،) lensزجاجیه ( )vitreous bodyو شبکیه ( )retinaتشکیل شده اند .همهی این
الیه ها شفاف بوده و نور از دورن آنها عبور میکنند .در نتیجه اگر عیبی در شفافیت ،ضریب شکست یا شکل این الیهها ایجاد شود ،باعث
بیماریهای انکساری چشم میشود که درصد زیادی از افراد را درگیر میکند ؛ زیرا اگر به سنین پیری برسند طبیعتاً دچار پیرچشمی خواهند شد.
در فیزیولوژی یک الیه بیشتر از آناتومی دیده میشود( .در بررسی یک موجود از لحاظ آناتومی یا فیزیولوژی تفاوتهایی دیده میشود ؛ زیرا وقتی
موجود مردهای را مورد مطالعه قرار می دهیم از لحاظ آناتومی شبیه زمانی است که زنده بوده  ،اما در فیزیولوژی در موجود مرده تغییراتی به وجود
میآید ).این الیه ی اضافه در فیزیولوژی اشک است که اگر موجود بمیرد ترشح آن متوقف میشود .الیهی اشک در چشم بسیار مهم است؛ زیرا
اکسیژن موجود در هوا در اشک که آب است حل شده و اینگونه به قرنیه میرسد .از آنجا که قرنیه باید فاقد ر گ خونی باشد تا برای عبور نور شفاف
بماند ،رساندن غذا و اکسیژن به آن کار دشواری است که اشک در این امر مشارکت دارد.
خارش سطح چشم به دلیل کمبود اشک است .وقتی سطح قرنیه خشک میشود ،احساس درد و خارش ایجاد میشود که به نوعی این آگاهی را
به ما می دهد که مشکلی به وجود آمده و ما با کمک اشک مصنوعی یا باز کردن مجرای اشک ،اشک را به سطح قرنیه باز میگردانیم .در غیر این
صورت قرنیه به دلیل نرسیدن اکسیژن کافی به آن از بین می رود و سلولهای آن میمیرند .سیگنالهای درد و خا رش برای جلوگیری از چنین وقایعی
فرستاده میشوند .این مشکل در افراد پیر یا نوزادان بیشتر مشاهده میشود زیرا ممکن است مجرای اشک آن ها بسته شده باشد و اشک به میزان
کافی روی چشم آنها جمع نشود.
بعد از الیه ی اشک ،قرنیه قرار دارد .شکل قرنیه مانند عدسی مقعر [عدسی واگرا] است ،یعنی وسط آن از کنارههایش نازکتر است .اگرچه
عدسیهای محدب [همگرا] بیشترین همگرایی را دارند ،قرنیه [که یک عدسی واگراست] قوی ترین عنصر همگراکننده در بدن است که قدرت آن
برابر با  +24دیوپتر می باشد .در حالیکه قدرت همگرایی عدسی  +44است.
؟ سؤال :چگونه قرنیه با وجود شکل مقعرش همگرایی ایجاد میکند؟
 در دو طرف قرنیه دو محیط متفاوت وجود دارد .از بیرون با هوا و از درون با آب در ارتباط است؛ در نتیجه ضریب شکست دو محیط مجاورش
با هم تفاوت دارد و به همین دلیل به جای آن که از شکلش که مقعر است پیروی کند از فرمول همگرایی (

) تبعیت میکند؛ به طور مثال

اگر در زیر آب چشمان خود را باز کنید قرنیه رفتار واگرایی خود را نشان خواهد داد؛ زیرا محیط دو طرفش آب است .همچنین افراد نزدیکبین در آب
بهتر میبینند ؛ زیرا تصویر اشیا ی دور که قبالً در جلوی شبکیه تشکیل می شده ،به دلیل خاصیت واگرایی قرنیه عقب تر رفته و روی شبکیه میافتد.
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به کرهی چشم یک کابل وصل است که سرخرگ میآورد و سیاهرگ میبرد و درون آن  nervous systemهست که سیستم جالبی دارد.
رگهای خونی در جلوی گیرندههای نوری قرار گرفتهاند؛ یعنی ابتدا نور به کابل برخورد میکند سپس به گیرندهها ،که در ظاهر به نظر میرسد در
ساختن آن اشتباهی رخ داده است ،اما در فیزیولوژی مشخص میشود که این تنها راهحل ممکن است .این کابل به مغز میرود و فقط جنبهی کابل
دارد؛ یعنی میتوان آن را کشید یا دراز کرد .دلیل این ساختار این است که تعداد سلولهای گیرنده زیاد است و به دلیل اینکه از طریق انتشار غذای
خودشان را دریافت میکنند ،باید در سطح پایینی ( )basalقرار بگیرند که غذا به آنها برسد .اگر در سطح باالیی باشند ،غذا به آنها نمیرسد؛ چون
[در سطح باالیی] از طریق انتشار باید غذای خودشان را دریافت کنند و خیلی سریع میخواهند متابولیسم کنند که برای آنها مشکل ایجاد میکند.
تصویر نیمهی راست دنیا در نیمکرهی چپ تشکیل میشود و بالعکس .همچنین دستورات نیمکرهی راست توسط نیمکرهی چپ صادر میشود.
احتماالً چیزی که ما به عنوان چپ و راست میشناسیم ،وجود خارجی ندارد .جهات چپ و راست که ادراک میکنیم ،ناشی از سیستم بینایی خودمان
است و ساختار دیگری (مثالً  )MRIاگر جایگزین میشد ،چپ و راست مفهومی نداشت.
محل مهمی به نام کیاسما وجود دارد که در آن نیمی از تصویر چشم چپ با نیمی از
تصویر چشم راست قاطی میشود و نیمی از تصویر هر چشم به طور مستقیم به نیمکرهی
سمت همان چشم میرود (شکل روبهرو) .پس با نیمی از تصویر هر چشم این اتفاق میافتد
که نیمهی چپ میدان بینایی به راست میرود و بالعکس.
میدان بینایی یعنی وقتی به جلو و مستقیم نگاه میکنید تا کجاها را میبینید .میدان
بینایی بر حسب سرعت انسان محدودتر میشود؛ یعنی وقتی انسان سوار ماشین میشود،
میدان بینایی آن کمتر میشود .میدان بینایی بسیار حائز اهمیت است و خطر میدان بینایی
بسیار بیشتر از حدّت بینایی است.
میدان بینایی انسان
حدود  811درجه است
(شکل سمت راست).


نوشتن

گفتار

طنزآمیز استاد به زبون معیار،
یه جور جنبهی طنز رو زیاد کرده!
به نظر استاد باید در
هنگام دادن گواهینامه در
جمهوری

اسالمی

ایران،

میدان بینایی چک بشود .استاد
بدون عینک شیشهی جلوی
ماشین را به زحمت و اگر خدا بخواهد میبینند .حاال تصور کنید که با سرعت  061الی  071کیلومتر بر ساعت
حرکت میکنید ،تا  01متر جلوتر هرکسی باشد میمیرد ،چون به اندازهی این فاصله طول میکشد تا خودرو بایستد .پس نیاز دارید که تا  611متر جلوتر را ببینید .استاد زمانیکه
عینکی هم نبودند تا  011متر را نمیدیدند ،امروز که دیگر جای خود دارد .استاد با عینک چشمشان خوب میشود .افرادی که میدان بیناییشان محدود است فقط نوک
کاپوت ماشینشان را میبینند .پس عابر پیاده تا وقتی نیاید جلوی کاپوت آن را نمیبینند ،در آنجا هم بهتر است که نبینند چون دیگر فایدهای ندارد و فرد به آش تبدیل
میشود و به پرداخت  01نوع دیه محکوم میشوند برای تک تک اجزا ،ولی اگر ترمز نگیرید یک دیهی کامل میدهید (تا حاال تو عمرم اینجوری قانع نشده بودم) .از بین
دویست و اندی کشور ،فقط در ایران حدت بینایی اندازهگیری میشود و در کشور مهم موزامبیک هم این کار انجام نمیشود (انشاءاهلل کسی از موزامبیک این متن را
نخواند) .آنهایی که میدان دیدشان کم است میتوانند جراح بشوند چون شخصی تصادفی نمیپرد وسط فیلد .البته یک بنده خدایی به همین دلیل نتوانست فوق تخصص
قلب بگیرد .همسر استاد  tunnel visionدارند و آن هم بسیار شدید ،ولی جراح عمومی هستند .استاد عادت دارند کتابهایشان را موقع خواندن پهن کنند که متأسفانه
همسرشان از وسط آنها رد میشدند و همچنین از وسطِ سفره .ایشان همچنین بسیار تصادف کردهاند .استاد تدابیری اندیشیدهاست از جمله خرید یک میز بزرگ ....این
مشکل [ ]tunnel visionبرای جراحی بسیار خوب است چون باعث میشود فرد توجهی به اطراف نکند و در انجام جراحی متمرکز شود.
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در  field of viewچشم چپ و راست باید حدود  814تا  811درجه را ببینیم؛ یعنی اگر گوشهی چشم خود را بکشید مقداری از پشت سر خود را
میبینید .بنابرین موجودات ببینی هستیم و محدودیتهای جغرافیایی باعث میشود مثالً پایین یا باالی بدن را به دلیل حضور لپ و ابرو مشاهده نکنیم.
 para ،Periو پیرا همگی به معنی حاشیه و اطراف هستند .در روش [ perimetryروشی که میتواند اختالل در بینایی مرکزی و محیطی را (که
ممکن است در شرایط مختلف پزشکی مانند گلوکوم ،سکتهی مغزی ،تومورهای
مغزی و یا دیگر اختاللهای عصبی ناشی از آن باشد) تشخیص دهد ،ویکی پدیا] .در
جلو شما یک صفحه قرار میدهند و یک سری نقاط قرمزرنگ روشن میشود .شما
در صورت مشاهدهی این نقاط ،دکمهای که در دستتان هست را میفشارید و دستگاه
برای شما یک مثبت ثبت میکند .اگر چراغهایی را که روشن میشوند نتوانید مشاهده
کنید ،یک منفی ثبت میشود .در نهایت نقشهای تعیین میشود از نقاطی که شما
میتوانید یا نمیتوانید مشاهده کنید .این روش میتواند مرزهای بینایی ما را تعیین
کند .در بعضی بیماریها این امکان وجود دارد که شما نتوانید وسط صفحه را مشاهده
کنید (همهی ما از دوران جنینی یک جزیرهی نابینایی داریم) .اگر فردی دچار بیماری آب سیاه یا  glaucomaشده باشد نمیتواند وسط صفحه را
مشاهده کند (جزیرهی نابیناییاش بزرگ شده است) .برای مشاهدهی پیشرفت این بیماری از این روش برای تعیین میدان دید فرد استفاده میشود.
حیوانات شکارچی بینایی دقیق و  tunnelدارند و فقط field

کوچکی را مشاهده میکنند ،اما شکارشوندهها برای محافظت از خود در
برابر عوامل تهدید کننده  field of visionبیشتری دارند و کیفیت
کمتری را مشاهده میکنند .برای مثال حیوانی مثل گاو میتواند حدود
 414درجه را مشاهده کند ،در صورتی که انسان زاویهی کمتری را
میتواند به خود اختصاص دهد.
شرط اول برای مشاهده این است که سیستم بینایی ( refractive

 )systemما بتواند تصاویر شفافی را ایجاد کند و در صورت هرگونه
اشکال در تنظیم شفافیت ،بینایی ما دچار آسیب میشود....
کاتاراکت (آبمروارید :)cataract ،اگر سیستم بینایی شفافیت خود را از دست دهد ،دیگر شما نمیبینید .برای دیدن  3شرط الزم است:
 :transparency -8یعنی باید اجزای قرنیه ،لنز ،زجاجیه و زاللیه شفاف باشند :Imaging on fovea -4 .یعنی تصویر روی لکهی زرد تشکیل
شود .اگر تصویر جلو یا عقب  foveaتشکیل شود ،به درد نمیخورد .برای شخص نزدیکبین تصویر در جلوی  foveaو برای شخص دوربین یا
پیرچشم تصویر در پشت لکهی زرد تشکیل میشود .در بیماری آستیگماتیسم امکان دارد بخشی از تصویر در جلو و بخش دیگر در پشت و یا همهی
تصویر در پشت و یا همهی تصویر در جلوی لکهی زرد تشکیل شود .به هر حال در هر سه بیماری تصویر روی شبکیه تشکیل نشده استIntact -3 .

 :Visual Pathwayاز همه مهمتر این است که سیستم عصبی که میخواهد پیام را به مغز ببرد ،سالم و برقرار باشد .در حدی که اگر سیستم عصبی
مشکل داشته باشد ،هر چقدر هم عدسی خوب کار کند و تصویر روی شبکیه بیفتد ،باز هم تصویری تشکیل نمیشود.
لفظ «پیوند چشم» غلط است؛ در حقیقت «پیوند قرنیه» است (تعویض قرنیه) .تا کنون پیوند هیچیک از سلولهای عصبی ممکن نبوده است.
 Total refractive power :Schematic eyeیا زوم کلی چشم برابر با
 51.82دیوپتر یا حدوداً  84دیوپتر است .قدرت همگرایی چشمهای همهی ما 84
دیوپتر است که قدرت یک عدسی قطور است .پاور قرنیه  24و پاور لنز بین  44تا
 34دیوپتر است (در بچهها .)34
بیشترین تطبیق ( )accommodationوقتی است که یک جسم در فاصلهی
بسیار نزدیک نسبت به چشم شما قرار گرفته باشد .در این حالت پاور چشم به 04
دیوپتر هم میرسد که با افزایش سن قدرت همگرایی کاهش پیدا میکند.
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 :Reduced eyeاگر یک لنز  84دیوپتری را بین قرنیه تا پشت لنز (یعنی به جای
همهی elementهای قرنیه ،لنز ،زاللیه و زجاجیه) قرار دهیم ،فاصلهی کانونی این لنز برابر با
 88.88یا حدوداً  80میلیمتر است .ضخامت خود لنز هم  0میلیمتر و فاصلهی لنز تا fovea

هم  80میلیمتر است؛ پس قطر کل چشم تقریباً  42میلیمتر و دقیقا  44.8میلیمتر است.
 وظیفهی پزشک بیشتر از این که درمان بیماری باشد حفظ سالمتی است .در واقع فلسفهی
هر رشته و شغلی بسیار مهم است .در فلسفهی پزشکی اولین چیزی که تعریف میشود تعریف سالمت و
بیماری است .این که چه کسی سالم است و چه کسی بیمار .مثالً یک فرد عینکی صبح که از خانه خارج شده است پیش پزشک نرفته که بگوید من بیمارم و شکایتی نکرده
 ،پس سالم است .از طرفی بیمار است چون عینکی است! این مسئله وقتی که شما به سندرم داون نگاه میکنی خیلی پیچیدهتر میشود .به نظر شما کسی که سندرم
داون دارد در تمام طول عمرش سالم است یا بیمار؟ میتوانیم بگوییم چون شکایتی ندارد سالم است ،اما شما قطعاً نمیتوانید به این فرد به عنوان یک فرد سالم نگاه
کنی چون سندرم داون دارد! یا مثالً فردی که یک پایش قطع شده است ،به نظر شما این فرد سالم است یا بیمار؟ شما میتوانید تا این فرد شکایتی ندارد بگویید سالم
است ولی این فرد از لحاظ آناتومی با یک فرد عادی فرق دارد چون یک پا ندارد! دربارهی این موضوع فکر کنید .پس ما اینجا اول باید وضعیت سالمت را ذکر کنیم.
کلمهی  Emmetropiaاز  3بخش  Euو  Metrو  Opiaتشکیل شده است Eu .پسوند «خوب» است .مثل یوکاریوت ،یوکروماتین و  ....مثالً اگر
نگاه کنید اآلن به کشور های عضو شینگن  Euمیگویند .چون زبان این کشورها بر مبنای التین است و  Euهم یعنی خوب! بعد جالب اینجاست که قبل از شکلگیری
اتحادیهی شینگن هم اینها در متونشان از  Euاستفاده میکردند! در واقع منظورشان کشور آمریکا بوده است چون در فرانسوی به آمریکا  Euمیگفتند!  Metrیعنی
اندازهگیری کردن و  Opiaیعنی بینایی .پس کسی که بینایی خوبی دارد  Emmetropiaدارد و  emmetropicنامیده میشود .در این شخص تصویر
روی  foveaتشکیل میشود .اما افرادی که بینایی خوبی ندارند  Ammetropiaهستند .که « »Aپیشوند نقضکننده است.
 Accomodationیا توان تطابق بسیار مهم است .این یعنی چشم شما اگر توانش  84دیوپتر باشد فقط اشیای در فاصلهی  80میلیمتری یا در
فاصلهی بینهایت دور را میتواند ببیند! اگر بخواهد تصویری نزدیکتر از بینهایت دور را ببیند باید توانش را زیاد کند و برای زیاد کردن توان باید
عدسی را محدبتر کند .به این عمل توان  Accomodationمیگویند .توان  Accomodationبا افزایش سن کاهش پیدا میکند بنابراین توان
تطابق بچهها از شما و شما از من بیشتر است.
***
 هم تایپش ،هم ویرایشش زجرآور بود! بریم به زندگی مردم شیراز نگاه کنیم:
 +شیرازی کیه؟ هاای شیرازیه به نّظّرُم میاد! جوجه کبابو چجوری باید باد بزنیم؟  -استاد در این حد + ...نه ,خب این درسته ....بعد کجا رو نیگا کنیم موقعی که داریم باد
میزنیم؟  -سیخارو دیگه!  +آخ! این شیرازی نیس .این ویزاشو باطل کنین .اگر به سیخا نیگا کنیم ،دو تا اتفاق بد میفته! -0 :دود و اینا میره تو چشتون -2 .چشمتون خسته
میشه -3 .اونایی که اون بغل وایسادن ،فک میکنن شما حرفهای نیستین و بعد ،از خوردن جوجه کبابی که شما پختین به اندازهی کافی لذت نمیبرن[ .قرار بود 2
اتفاق بیفته مثالً  ...تا  3نشه بازی نشه!  ] :/شما وقتی دارین جوجه کباب باد میزنین به عنوان یه شیرازی اصیل ،باید گوشهی آسمون رو نگاه کنین (صدای خندهی
دوستان!) افق نه ها  ...گوشه ی آسمون! چون بعضی جاها متأسفانه افق وجود نداره مثالً دیوار وجود داره؛ تو حیاطی تو تراسی اینا  ...پسندیده نیس .بعد ممکنه یه نفر از
افق رد شه بعد فک کنه تو داری اونو نگاه میکنی .برای اینکه هیچ شکی ایجاد نشه ،شما میری گوشهی آسمونو نیگا میکنی ,اول دود و اینا تو چیشت نمیره ،دوم چیشت
خسته نمیشه و سوم از همه مهمتر این که  Accommodationصفره؛ یعنی تنها وضعیتی که عضالت چشم درش ریلکس هستن.
بنابراین یه فعالیت تفریحی مثل باد زدن جوجه کبابو با یه فعالیت اضافه که بش میگن اعمال شاقه خراب نمیکنیم! کاری که تو میکنی اعمال شاقهست ،چون
داری به فاصلهی نزدیک نگاه میکنی ،مگر اینکه سیخ کبابا رو ببری بذاری گوشهی آسمون که اونم دیگه بادا افکتی نداره .یه مدل باد زدن هس که انرژی مصرف
نمیکنه یعنی در اثر تناوبه ،نگا ...پاندول رو بار اول که میبری دیگه الزم نیس دستش بزنی دیگه خودش تا مدتی حرکت میکنه .این باد زدن ما هم همینجوریه ،شما
اگه یه دوره آموزشی بیای میبینی .کسی این جوری ...مثالً رآکتور که نمیخوایم روشن کنیم! میخوایم دودا بره ،گوشته بو دود نگیره .بنابراین یه بار اینو تکون بدی ،این
خودش تا یه مدتی به شکل پاندولی نوسان میکنه .انرژی مصرف نمیشه .بعد از این دستهایا و نمیدونم برقیا و اینا هم هیچ وقت استفاده نکنین ،چون اصالً پسندیده
نیس .اینا یه جاییش رو خیلی گرم میکنه ،یه جایی رو ...بعد کبابتون مغزپخت و اون جوری که باید و شاید نمیشه .برای یه شیرازی زشته که جوجه کبابش بد بشه کالً! اگه
من بودم حتماً یه مرحله جوجهکبابپزی بعد از امتحان پریاینترن ،برای شماها میذاشتم و اگه جوجه کبابتون خوب نمیشد بشون مدرک پزشکی دانشگاه شیراز نمیدادیم!
پس تطابق باید صفر باشد (به همین دلیل ما میریم گوشهی آسمونو نیگا میکنیم) .هرچه یک شیء نزدیکتر باشد به تطابق بیشتری احتیاج دارد.
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از مایوپیا شروع میکنیم که دوسش داریم .آااا مایوپیا یعنی نزدیکبینی .نزدیکبینی بیماری آدمای جوونه ،آدمایی که اینجا نشستن همهشون نزدیکبینن.
اونایی که سالم نیستن یا اِمتروپن یا اَمتروپن .اونایی که اِمتروپن که اِمتروپن! اونایی که اَمتروپن بیشترشون یعنی  %99/9شون نزدیکبینن .خب بیماری آدمای جوونه.
 :Myopiaنزدیکبینی در افراد جوان شایع است .عوامل ایجاد نزدیکبینی -8 :بزرگ بودن اندازهی کرهی چشم -4 .قوی بودن لنز (زور
لنزشون زیاده!)  -3ضریب شکست زیاد.
درمان با لنز مقعر .پس این بیماری تیپیک آدمای جوونه! در نزدیکبینی چه اتفاقی میافتد؟ فرد نزدیک را خوب میبیند اما دور را خوب نمیبیند.
خیلی بیماری خوبیه! یعنی من تبریک میگم! (یکی از ته کالس فریاد می زند :من دارم! ((() :
خانما صب از خواب پا میشن برای آرایش کردن از چه متدی استفاده میکنن؟ طبیعتاً نمیتونین بگین (اشاره به سمت چپ کالس!)؛ یعنی امیدوارم شما نتونین
بگین 2 .تا کار مهم انجام میدن :یکی افزایش  .contrastیکی دیگه هم .bluring
یعنی یه سطوحی رو  smoothمیکنن ،یه سطوحی رو با پنکیک و نمیدونم  ...یه خوردنیای دیگه رو میمالن[ .اینجا استاد اسم لوازم آرایشی رو بردند که من
متوجه نشدم ]:/ .منم اولش نمیدونستم بعدش که ازدواج کردم فهمیدم این  smoothnessایجاد میکنه ،یعنی چی؟ یعنی اگر واریانس نور این شکلی بوده( ...یه
شکلی!) واریانس نور رو چی کار می کنه؟ از بین میبره .درواقع  bluringایجاد می کنه و تصویر مات میشه[ .این موارد مربوط به کانتراست و بلور و اسموث رو
میتونید توی فوتوشاپ روی یه پورتره امتحان کنید ].این به آن معناست که ابتدا تک تک پیکسلها سیگنال میفرستادند ،با مات کردن ،تک تک پیکسلها
سیگنال نمیفرستند ،این پیکسلها همگی با هم یک سیگنال میفرستند .بنابراین مات کردن در آرایش و گریم کاربرد زیادی داره .شما تلویزیون هم که برین
به محض اینکه بخواین بشینین رو صندلی یه نفر میاد میگیرتون یه مشتی پودر میماله به سر و صورتتون و اینا .بهترین کرم پودر دنیا میدونین چیه؟ یکی از پسرا از ته
میفرمایند :مای! نه عزیزم ،مارکشو نمیگم! من خودم فک میکردم مای و  Orealو این مزخرفات! اما اولین بار که رفتم تو صدا سیما یه نفر اومد از این کرم پودرا
زد و اینا .گفتم این مارک کرم پودرتون چیه لطفاً؟ خواستم هدیه بخرم واسه خانومم ،الاقل بدونم نرم مثالً چاب سگی بخرم فحش بخورم! گفت این گیر داره! نمیتونیم
بتون بگیم .چون ....اینا مهر (مهر نماز) رو با تیغهی موکتبری میخراشن ،یه پودر خاک خیلی نرم در میاد .خاک مهر ،خیلی ذراتش  oil freeهم هس .یعنی تو این
مدتی که اونجایی و پروژکتور روت روشنه عرق نمیکنین .این خیلی جالبه در حالی که کرم پودر عادی تا اون جایی که من میدونم بعضی  oil freeنیستن ،بعضی هستن.
پس این تکنیک دوم ،تکنیک افزایش

contrast

هس .افزایش  contrastرو چجوری انجام میدیم؟ ابرو هامونو سیاهتر میکنیم ،موهامونو ،اگه داشته باشیم،

سعی میکنیم یه جوری رنگشو مشخص کنیم .لبمون سعی میکنیم رنگش با بغال یکی نباشه ،سیبیلمون مثالً اگه هس،

contrast

ایجاد کنه ....ما اآلن به افزایش

 contrastکاری نداریم ،اما شما عینکتونو بر میدارین ،به عنوان یه  Myopicچه اتفاقی میفته؟ تصویری که میبینین مات میشه .یعنی  smoothمیشه .انگار همهی
آدما چی کار کردن؟ کرم پودر زدن .افزایش  contrastنیست %01 .آرایش آدمارو من میتونم براشون انجام بدم ولی  %01بقیه رو باید خودشون زحمت بکشن،
بنابراین  %01رو من با برداشتن عینکم میتونم انجام بدم .پس دوستانی که نزدیکبین هستن بهتره در انتخاب همسر دقت بیشتری کنن .حتماً عینکتونو بزنین و نگاه
بکنین و اگه عینکتونو نزنید بیاریدش در فاصلهای که میبینید .در غیر این صورت میره تو پاتون و بعد دیگه به ما ربطی نداره .بنابراین myopicها دنیا رو خوشگلتر از
چیزی که هست میبینن ،بخشهایی از دنیا رو الاقل بهتر میبینن [ادامهی مبحث انتخاب همسر رو می تونید در ویس دنبال کنید!] .طبق گفتهی استاد فاصلهی
مناسب برای افراد بستگی به شمارهی چشم آنها دارد [مثلن چشم نوای یار ششه ،حد نزدیکش میشه ده سانت] و افراد آستیگمات کالً باید ظرف رو بچرخونن.
 Hyperopia :Hyperopiaبرعکس  myopiaمیباشد .افراد دوربین ،دور را خوب میبینند ولی نزدیک را خوب نمیبینند .دالیل ایجاد-8 :
کوچک بودن کرهی چشم -4 .کم شدن زور لنز!  -3ضریب شکست کم .یکی از این سه تا عامل که به عالئم پیری نزدیکه .درمان :لنز محدب.
یه جک میگن در مورد آدمای پیر که مثالٌ دو تا آدم پیر نشستن کنار هم .یکی گفت :اون درخت نمیدونم د ...نمیدونم  ...درخت ...اسم درخت بگین دیگه–( .
سکویا + .درخت چیچی؟  -سکویا  +بابا بیخیال! کاجی ،سروی ،گردویی ،سیبی چیزی بگین منم بلد باشم - .بزرگترین جاندار روی زمینه!  +آآآ این درخت بزرگترین
جاندار رو زمینه؟  -بله ).آقا این درخت سکویا رو سرکوه میبینی؟ اون بغلی میگه آره .تازه یه کالغم روش نشسته .بعد اینا بلند میشن پاشون میره تو یه چاله میافتن.
این جک نیست .واقعیته .اینا واقعاٌ اون درخت سکویا رو میبینن و رفیقشم اون کالغه رو میدیده .اینا دوربینن و به همین دلیل پاشون رفته توی جوب .چون اینا
نزدیک رو نمیبینن ،بنابراین این یکی از عالئم  Hyperopiaاست.
اگه بخوایم یه آدم پیرو شکنجه کنیم چی کارش میتونیم کنیم؟ نخ بدیم با سوزن بگیم اینا رو نخ کن .این دقیقاٌ سختترین کاریه که در پیری میشه انجام داد .هرکاری
بگن ...بگن باالنس معلق بزنین خیلی سادهتره تا بگن مثالٌ سوزن نخ کن و تمایل عجیبی هم دارن به این کار .نمیدونم چیه داستان ....
***
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آستیگماتیسم (:)Astigmatism
معروفترین آستیگمات دنیا تلسکوپ هابل (چشم خارج جوی ما) بود که مدتی پیش بازنشسته شد .هزینهی ساخت این تلسکوپ بالغ بر 44
میلیون دالر شد .اولین تصاویر دریافتی از این تلسکوپ واضح نبودند که دلیل آن اشتباه در نصب واشر نگهدارندهی آیینههای تلسکوپ و جابهجایی
میکرومتری آیینهی تلسکوپ بود که منجر به تشکیل تصویری نامنظم میشد.
در ناهنجاری آستیگماتیسم ،ما به جای یک نقطهی کانونی ،دو نقطهی کانونی داریم .در حالت نرمال عدسی ،یک لنز کروی با قدرت یک اندازه
در همهی جهات است ولی در افراد آستیگماتیسم به علت مسطح نبودن سطح عدسی شاهد تفاوت قدرت لنز در جهات مختلف هستیم که باعت
تشکیل تصویر ناواضح و غیرشفاف بر روی شبکیه میشود.
نوع عینک در افراد آستیگمات :برای همسانسازی قدرت عدسی در همهی جهات باید از شکلی از عدسی استفاده شود که در جهات مختلف
قدرت مختلف دارد؛ پس از شکل فضایی استوانه برای ساخت عدسی عینک استفاده میشود .برای به وجود آوردن یک سطح کروی برای ساخت این
نوع عینک از دو استوانه با زاویهی تقاطع  04درجه استفاده میشود.
انواع آستیگماتیسم:
) :Simple Myopic Astigmatism (SMAیکی از تصاویر
روی شبکیه و دیگری جلوی شبکیه تشکیل میشود .برای درمان
این عارضه از یک عدسی استوانهای منفی استفاده میشود.
) :Simple Hyperopic Astigmatism (SHAیکی از تصاویر
روی شبکیه و دیگری پشت شبکیه تشکیل میشود .برای درمان این
عارضه از یک عدسی استوانهای مثبت استفاده میشود.
) :Compound Myopic Astigmatism (CMAهر دو
تصویر جلوی شبکیه تشکیل میشود .برای درمان این عارضه از یک
عدسی استوانهای منفی استفاده میشود تا دو تصویر بر یکدیگر
منطبق شوند و با استفاده از یک عدسی مقعر (واگرا) کل مجموعهی
تصویر بر روی شبکیه متمرکز میشود.
) :Compound Hyperopic Astigmatism (CHAهر دو تصویر پشت شبکیه تشکیل میشود .برای درمان این عارضه از یک عدسی استوانه-
ای مثبت استفاده میشود تا دو تصویر بر یکدیگر منطبق شوند و با استفاده از یک عدسی محدب کل مجموعه تصویر بر روی شبکیه متمرکز میشود.
) :Mixed Astigmatism (MAیکی از تصاویر جلوی شبکیه و دیگری پشت شبکیه تشکیل میشود .برای درمان آن راههای مختلفی وجود
دارد؛ برای مثال میتوان با استفاده از یک عدسی محدب (همگرا) تصویر پشت شبکیه را بر روی شبکیه متمرکز کرد سپس با استفاده از یک عدسی
استوانهای منفی تصویر جلوی شبکیه را با تصویر دوم منطبق کرد.
پیرچشمی(:)Presbyopia
در این بیماری قدرت تطابق عدسی کاهش مییابد :نقطهی دید دور در بی نهایت است ولی نقطهی دید نزدیک با افزایش سن تغییر میکند.
بدین ترتیب نقطهی تطابق به تدریج از  0سانتیمتری در  84سالگی به  44سانتیمتری در  24سالگی میرسد.
دوبینی (لوچی) ):(diplopia
در افراد مبتال به این بیماری دو تصویر دریافت شده از دو چشم بر هم منطبق نمیشوند و شخص دو تصویر را جداگانه میبیند .دوبینی علل
مختلفی دارد (بعضی از دالیل آن چشمیاند ولی معموالً بیشتر دالیل آن سیستمیکاند؛ یعنی در مغز اتفاقی افتاده است که نمیتواند دو تصویری را که
از چشمها میگیرد روی هم تشکیل دهد ).که از آنها میتوان ضربه به چشم ،خونریزی مغزی ،سکتهی مغزی و مصرف الکل را نام برد.
شایعترین دلیل آن خوردن مشروبات الکلی است .استاد ابراز تعجب خود را نسبت به افراد الکلی بیان میکنن و می فرمان که طرف یعنی اون الکلیه
مغزش ازکار افتاده خوشحالم هست و خیلیم حال میکنه که مغزش اونقدری کار نمیکنه که نمیتونه حتی دو تا تصویرو رو هم بندازه! تصادف ،ضربهی مغزی و بعضی
سمها هم از دیگر دالیل دیپلوپیا هستند .همچنین بوتولیسم از عوامل دوبینی است که به این علت اتفاق میافتد که ماهیچهها از کار میافتند و ایراد
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سیستمیک و مغزی نیست .دیپلوپیا یک عالمت شایع در پزشکی است .استرابیسموس که در فارسی به آن لوچی نیز میگویند عارضهای است که
در آن چشمها هم محور نیستند .در حالت عادی اگر یک فرد سالم به نقطهی دوری نگاه کند محور دو چشم وی تقریباً موازیاند اما اگر محور دو
چشم همدیگر را قطع نکنند استرابیسموس داخلی و در حالت واگرایی محور دو چشم استرابیسموس خارجی وجود دارد .فردی که دچار این عارضه
است باید ماهیچهی چشمش را کشید ،یک کم کوتاهش کرد و آن را برید! (به لفظ خود استاد) (به لفظ استاد در چشم چپ استرابیسموس داخلی خوشگل و
آرتیستیک است و اگر مراجعه کنندهی استرابیسموس داشتید چشمش را تا ته صاف نکنید!) راه دیگر معالجهی استرابیسموس استفاده از منشور است که تصویر را
به سمت قاعدهی خود جابجا میکند .زیرا فردی که در منشور نگاه میکند باید به سمت دیگری نگاه کند تا تصویر سمت دیگری را ببیند و در مورد
بیماران مبتال به استرابیسموس این روش میتواند کمک کند تا برای دیدن ،محور چشمشان در راستای صحیح قرار گیرد .میتوان از منشورهای بسیار
ریز و کوچک در عینک افراد مبتال استفاده کرد و این عارضه را بدون جراحی درمان کرد.
آمبلوپیا (تنبلی چشم) :این عارضه در سنین کودکی شایع است .دیده شده در نوزاد میمون اگر یکی از چشمها را  5روز ببندیم آن چشم کور
میشود( .این به این علت است که مغز کوپن میدهد .یعنی مغز یک سری سیگنال از بافتی خاص میگیرد و دستور خونرسانی به آن بافت را میدهد .حال اگر
سیگنالی به مغز فرستاده نشود خونرسانی به آن بافت کم میشود تا این که رگ آن بافت به طور کامل بسته میشود و بافت از بین میرود .این مسئله ممکن است
برای تمامی بافتها حتی خود مغز هم اتفاق بیفتد که آتروفی مغز در سنین پیری شایع است).
(استاد در این قسمت خاطره تعریف میکنند راجع به خودشان و طرحشان که به مهد کودکها میرفتند تا کودکان با عیوب انکساری را تشخیص دهند که نوشتن این
خاطرهی نه چندان مهم از حوصلهی شخص بنده در ساعت  02:31شب خارج است! منظور استاد از تعریف این خاطره این بود که عیوب انکساری اگر از سنین کودکی
تشخیص داده شوند قابل درماناند[ .کودکان هم تعامل خیلی بهتری با همکالسیهای مؤنث استاد داشتن تا با خود استاد ،نوای یار در حال ویرایش ،ساعت یک و نیم
شب!])
اگر یک چشم تصویر خوب بدهد و یک چشم تصویر بد ،بعد از مدتی مغز از گرفتن سیگنالی که تصویر بد داده صرف نظر میکند ،اما اگر عیوب
انکساری چشم در سنین پایین تشخیص داده شود ،چشم خوب میشود .برای شناسایی عیوب انکساری چشم از  snellen chartاستفاده میکنند .این
جدول شامل چنگکهایی است در اندازههای مختلف که سر آنها در جهات مختلف قرارگرفته و فرد باید تشخیص دهد سر چنگک در کدام جهت
قرار دارد .امروزه از این روش در مهدکودکها برای تشخیص عیوب انکساری کودکان استفاده میشود .قدیمیترین  snellen chartشامل مربعهای
سفید کوچک است که به ترتیب بزرگ شده و در آن تعدادی لکهی سیاه وجود دارد؛ مثل تاس .در این روش از شخص میپرسند چند لکه روی تاس
است یا تاس چه عددی را نشان میدهد .هرچه در این جدول پایینتر بیاییم تاسها بزرگتر و خواندن آنها راحتتر میشود.
در خرید  contact lensباید به درصد آب پلیمر سازندهی لنز توجه کرد .هرچه پلیمر سازنده آب بیشتری داشته باشد اکسیژن راحتتر به قرنیه
میرسد .به قرنیه باید اکسیژن برسد و از آنجایی که لنز روی چشم چسبیده ،اگر آب کافی نداشته باشد امکان آسیب به قرنیه و خراش آن وجود دارد.
لنز باید باالی نصف (بیش از )%54آب داشته باشد.
نسخهنویسی چشم:
عالمت  RXبه منظور افتراق نسخههای دارویی از سایر دستورات
پزشکی است .بسیاری از پزشکان فرایند نسخهنویسی را با درج این
عالمت در سمت چپ باالی نسخه آغاز میکنند .این عالمت به معنی
 recipeیا دریافت کنید است .این عالمت از تغییر یک عالمت
باستانی رومیان است به این معنی که شفا دست ما نیست ،دست
خداوند است .وقتی پزشک  RXرا باالی نسخهی خود مینویسد به
این معنی است که من تالش خود را کردهام و شفای بیمار در دستان
خداست .استاد نوشتن  RXدر نسخه را واجب میداند.
 OD :oculus dexterچشم راست OS :oculus sinister ،چشم چپ ،اسفر ) :SPH(sphereشماره اسفر است که بر اساس دیوپتر اندازهگیری
شده و مقدار نزدیکبینی و دوربینی آن چشم را نشان میدهد CYL(clinder) .سیلندر :این عدد نشاندهندهی مقدار آستیگماتیسم است.
برای مشاهدهی ته چشم  4روش وجود دارد:
834

 :Direct ophtalmoscopy -8از فاصلهی  ،5cmتصویر در چشم پزشک تشکیل میشود field of view .در این روش کوچک است؛ بنابراین
دقت افزایش مییابد؛ زیرا همهی منطقه را با هم میبینیم .پزشکان عمومی بیشتر از این روش استفاده میکنند .در این روش بهتر است با چشم
راست ،چشم راست مریض را معاینه کنیم و برعکس.
 :Indirect ophtalmoscopy -4از فاصلهی  24cmبیمار .از یک لنز  44دیوپتر استفاده میشود که اثر لنز خودمان را از بین ببرد .تصویر هم
بین ما و مریض تشکیل میشود .با  field of viewبزرگ میتوان دورتادور چشم را گشت و نگاه کرد و دقت کمتر است .چشمپزشکها چون می-
خواهند چشم را به طور کامل بررسی کنند تا اگر شبکیه کنده شده یا خونریزی دارد تشخیص دهند از این روش استفاده میکنند.
برای دیدن شبکیه ophtalmoscopy ،انجام میدهیم اما دقت کنید در  retinoscopyشبکیه دیده نمیشود .درواقع  retinoscopyیا
 skiascopyبرای دیدن شبکیه نیست بلکه برای زمانی است که مریض نمیتواند همکاری کند ،مثالً وقتی بیهوش است .در این روش سایه را نگاه
میکنیم؛ نور را روی شبکیه میاندازیم .این نور بر میگردد و چون از سیستم  opticalرد شده دچار تغییر شکل میشود .از روی تغییر شکل میتوان
فهمید که سیستم  opticalآن شخص چه مشکلی دارد .اگر نور خطی را تکان دهیم ولی تصویر توی مردمک تغییر نکند؛ یعنی چشم شخص سالم
است و تصویر روی  foveaشکل گرفته .اما اگر حرکات نور و تصویر ضد هم باشد یعنی نور را میبریم به چپ بازتابش نور به راست جابهجا میشود
در اینصورت شخص مبتال به ( myopiaنزدیکبینی) است .لنز قویتر از حالت عادی است ،نقطهی کانونی داخل کرهی چشم است به همین خاطر
تصویر روی شبکیه عکس حرکت نور رفتار میکند .در ( hyperopiaدوربینی) جهت حرکت نور و بازتابش مشابه هم است نور به راست برود تصویر
هم به راست میرود و برعکس.
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نکات کلیدی آزمایشگاه فیزیک پزشکی
 جلسهی  :1اصول حاکم بر پرتوزایی:
مقدمات رادیواکتیویه ،واپاشیها و فرمولها را در بخش  2خواندهاید.
شدت نفوذپذیری پرتوها :گاما > بتا > آلفا.
اگر چشمهی پرتوزا نقطهای باشد ،شدت فوتونهای تابشی از چشمه با
مجذور فاصله نسبت عکس دارد ( ) ،اما اگر چشمه نقطهای نباشد ،شدت
پرتوها با افزایش فاصله کاهش مییابد ،ولی نه دقیقاً با نسبت .
پاسخ به سؤاالت ( -1 :)1چرا شمارش صورت گرفته در ،1 min
علیرغم ثابتبودن تمام عواملی چون فاصله نسبت به منبع ،جرم چشمه و...
متفاوت هستند؟ پاسخ :درعمل نمیتوان به دقت میزان شمارش را پیشبینی
کرد؛ زیرا معادالت ( ) برای نقطه کاربرد دارند ،در صورتی که نمونهی مورد
نظر ما یک توده است .همچنین میزان پرتوزایی به صورت رندوم است و از
قاعدهی خاصی پیروی نمیکند .خطاهای آزمایش نیز مؤثرند.
 -2چرا فاصلهی بین چشمه و آشکارساز ،نقش مهمی در تعیین میزان
شمارشها دارد؟ پاسخ :زیرا با افزایش فاصله ،شدت پرتوها کاهش مییابد.
مثالً اگر منبع نقطهای باشد ،شدت با عکس مجذور فاصله رابطه دارد.
 -3اثر افزایش فاصله از منبع رادیواکتیو بر شدت پرتوگیری را اثبات
کنید .پاسخ :با توجه به این که پراکنش پرتوها در یک فضای کروی رخ
میدهد (مساحت کره برابر  4πr2میباشد) ،میزان خوانش با عکس مجذور
فاصله نسبت دارد.
 -4چرا تغییرات شمارش نسبت به فاصله ،دقیقاً از قانون عکس مجذور
فاصله تبعیت نمیکند؟ پاسخ :در عمل نمیتوان به دقت میزان شمارش را
پیشبینی کرد؛ زیرا معادالت ( ) برای نقطه کاربرد دارند ،درصورتیکه
نمونهی مورد نظر یک توده است.
پاسخ به سؤاالت ( -1 :)2چرا با افزایش جرم خاک ،میزان خوانش
دستگاه و همچنین اکتیویته افزایش مییابد؟ کدام رابطهی ریاضی به درک
این مطلب کمک میکند؟ پاسخ :خوانش دستگاه با میزان اکتیویتهی نمونه
رابطهی مستقیم دارد .اکتیویته از رابطهی

محاسبه میشود که N

تعداد اتمهای رادیواکتیو نمونه است .هرچه جرم نمونه افزایش یابد ،تعداد هستههای رادیواکتیو نیز بیشتر میشود؛ بنابراین
اکتیویته و درنتیجه خوانش افزایش مییابد.
 -2نقش فاصلهی منبع تا آشکارساز در میزان شمارش چیست؟ پاسخ :در حالت ایدهآل (قدیمیبودن و فعال بودن منبع،
منبع نقطهای ،پخش پرتو به همهی جهات) رابطهی فاصله و میزان خوانش به صورت زیر است ( ،Pتعداد پرتوهاست):
اکتیویته با خوانش متناسب است ،پس هرچه فاصله بیشتر باشد ،میزان اکتیویته و درنتیجه خوانش کمتر است.
 -3عواملی را که بر میزان خوانش آشکارساز مؤثر است مشخص کنید .پاسخ :فاصلهی نمونه تا پروب ،جرم نمونه ،نیمهعمر،
کارایی دستگاه خوانش ،سطح نمونه ،محافظ ،ارتفاع نمونه (پرتو هستههای موجود در پایین نمونه به خوبی به پروب نمیرسد) و...
 جلسهی  :2کار با اسیلوسکوپ (محاسبات مهماند .در امتحان ولتاژ و فرکانس سیگنال متناوب مطرح شد)
محاسبهی ولتاژ مؤثر سیگنال متناوب :طی  3مرحله ،ولتاژ  ،Peak to Peakولتاژ
بیشینه و در نهایت ولتاژ مؤثر را حساب میکنیم -1 .مقدار ضریب  Volt/Divبرابر با
 5است؛ پس هر خانهی بزرگ عمودی ،مقدار  5ولت را نشان میدهد .برای محاسبهی
ولتاژ  Peak to Peakموج ،تعداد خانههای عمودی بین قله و درهی موج ( )4 = nرا
در ضریب  )5 =( Volt/Divضرب میکنیم.
 -2ولتاژ بیشینه ( )Vmaxبرابر با نصف ولتاژ  Peak to Peakاست.

√

 -3ولتاژ مؤثر از طریق رابطهی زیر به دست میآید:

√

√

محاسبهی فرکانس سیگنال متناوب :مقدار ضریب  Time/Divبرابر با  5 msاست .دورهی تناوب موج برابر با
حاصلضرب  5در تعداد خانههای بین دو قله یا درهی متوالی ( )4 = nاست.

فرکانس با دورهی تناوب رابطهی عکس دارد:
محاسبهی ولتاژ مؤثر سیگنال مستقیم :ولتاژ مؤثر برابر با حاصلضرب تعداد خانههای عمودی (تصویر در گزارش کار) (= n
 )1.1در مقدار  Volt/Divاست .در اینجا  Volt/Divرا برابر  5ولت قرار میدهیم:
پاسخ به سؤاالت -1 :اگر کلید  Volt/Divرا افزایش دهیم چه تغییری در ولتاژ موج روی صفحهی اسیلوسکوپ ایجاد
میشود؟ چرا؟ در این حالت فرکانس موج چه تغییری میکند؟ پاسخ :واحد نمایش ولتاژ (مقدار ولتاژ هر خانه) افزایش مییابد؛
درنتیجه شکل موج به صورت عمودی فشرده میشود (قله و درهی موج نمایشی کوچکتر میشوند) .فرکانس موج ثابت است و
تغییری نمیکند (در واقع فرکانس به دورهی تناوب (محور افقی) وابسته است ،نه به دامنهی موج یا ولتاژ (محور عمودی)).
 -2اگر کلید  Time/Divرا افزایش دهیم چه تغییری در صفحهی اسیلوسکوپ ایجاد میشود؟ در این حالت چه تغیری در
ولتاژ مشاهده میشود؟ پاسخ :ولتاژ و فرکانس تغییری نمیکنند؛ تنها قلههای موج در راستای افقی به هم نزدیک میشوند (شکل
موج به صورت افقی جمع میشود) .تغییر ولتاژ وابسته به دامنهی موج (محور عمودی) است ،نه دورهی تناوب (محور افقی).
 -3در زمان مشاهدهی ولتاژ  DCاگر در انتخابگر  GND ،DC ،ACوضعیت  ACرا انتخاب کنیم ،چه تفاوتی حاصل
میشود؟ پاسخ :همان خط صاف را نمایش میدهد ،اما در مرکز صفحه؛ در واقع چیزی نشان نمیدهد .در حالت  ،ACتنها
سیگنال  ACقابل نمایش است و نمیتوان شکل موج سیگنال  DCرا در صفحهی نمایش اسیلوسکوپ دید ،اما در حالت  ،DCهر
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دو سیگنال متناوب و مستقیم در صقحهی نمایش نشان داده میشوند .فرکانس ولتاژ  DCصفر است (در صفحهی  6گزارش این
جلسه ،از نظر ریاضی ثابت شده که فرکانس ندارد ،اما از نظر فیزیک ،فرکانس  DCصفر است .برای مسئوالن آزمایشگاه
وجودنداشتن یا صفربودن تفاوتی ندارد).
 جلسهی  :3عملکرد دستگاه الکتروکاردیوگرام
تئوری بیماریهای قلب به نظر مهم نمیآید (در گزارش کار میتوانید بخوانید) .بسیاری از مطالب این جلسه را در مبحث
فیزیولوژی قلب خواندهاید .محاسبهی تعداد ضربان قلب از روی یک نمودار در امتحان مطرح شد که به سادگی و با روشهای
مختلف میتوان این محاسبه را انجام داد (

تعداد مربعهای کوچک

تعداد مربعهای بزرگ

) .همچنین در قسمت دوم سؤال،

پرسیده شد که نمودار مربوط به کدام بیماری قلب است که پاسخ  atrium flutterبود .الزم است با نمودار بیماریهای مختلف
قلبی آشنا باشید؛ شکل.

پاسخ به سؤاالت -1 :یک موج  ECGنرمال را در نظر بگیرید .تعداد ضربان در دقیقه ( )HRرا با استفاده از مربعهای
کاغذ  ECGبه دست آورید .روی محور عمودی ،دامنهی موجهای  QRS ،Pو  Tرا به دست آورید .روی محور افقی ،فاصلهی
زمانی  PRو  P-QRS-Tرا به دست آورید .پاسخ :با توجه به توضیحات (گزارش کار) ،فاصلهی بین دو موج متوالی  8.1 ،Pثانیه
است .پس ضربان قلب برابر است با:

= ( 75ضربه در دقیقه) .برای اندازهگیری فاصلههای زمانی و ولتاژ ،میتوان از شکل

استاندارد کتاب فیزیولوژی گایتون ( )2816استفاده کرد .دامنهی  8.15 = Pمیلیولت 8.0 = QRS ،میلیولت ( 1.85میلیولت
باالرو و  8.15میلیولت پایینرو) و 8.3 = T
میلیولت .فاصلهی  8.16 = PRثانیه و دورهی P-

 8.14 = QRS-Tثانیه.
 -2دستگاه سیموالتور را در حالت غیر طبیعی
قرار دهید .چگونه به غیر طبیعی بودن موج پی
میبرید؟ پاسخ :با مقایسهی نوار قلب با نوار قلب
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طبیعی و مشاهدهی فواصل زمانی و ولتاژ قسمتهای مختلف الکتروکاردیوگراف میتوان به غیر طبیعیبودن نوار قلب پی برد.
 جلسهی  :4آفتالموسکوپی
جدول  :1ویژگیهای افتالموسکوپی غیر مستقیم

دوربین
نزدیکبین
سالم

در روش غیر مستقیم ،اگر عدسی همگرا را
نزدیک چشم قرار داده و کم کم دور کنیم ،اگر

نوع پرتو خروجی
واگرا
همگرا
موازی

عدسی اصالحکننده
همگرا
واگرا
-

نوع تصویر
مستقیم و بزرگتر
وارونه و کوچکتر
مشابه چشم

اندازهی تصویر چشم تغییر نکند ،هنجار است؛ اگر تصویر کوچک شود ،چشم دوربین و اگر بزرگ شود نزدیکبین است.
در افتالموسکوپی مستقیم ،فاصلهی بین پزشک و بیمار بسیار کم است .محدودهی دید کمتر از افتالموسکوپی غیر مستقیم
است ،اما تصویر به دست آمده از ته چشم بسیار بزرگتر است .پرتو بیرونرونده از ته چشم بیمار ،به طور مستقیم وارد چشم
معاینهکننده میشود.
جدول  :2ویژگیهای افتالموسکوپی مستقیم.

*

توان عدسی

اصالحکننده بیانگر میزان دوربینی یا نزدیکبینی چشم بیمار است.
در هنگام معاینه باید توجه داشت که بیمار اگر از عینک استفاده

دوربین
نزدیکبین
سالم

نوع پرتو خروجی
واگرا
همگرا
موازی

عدسی اصالحکننده
همگرا
واگرا
-

میکند ،عینک خود را درآورد ،اما درصورتیکه معاینهکننده عینکی باشد ،حتماً باید با عینک معاینه کند.
نور خارج شده از افتالموسکوپ میتواند برای چشم مضر باشد؛ باید معاینهکننده با چشم راست (چپ) ،چشم راست (چپ)
بیمار را معاینه کند و بیمار نیز به گوش راست (چپ) معاینهکننده نگاه کند.
در مقابل روزنهی افتالموسکوپ ،یک دیسک چرخان شامل یک دسته عدسی واگرا و یک دسته عدسی همگرا با توانهای
متفاوت وجود دارد .با چرخاندن دیسک ،عدسی مناسب برای مشاهدهی تصویر واضح از شبکیه در مقابل چشم معاینهکننده قرار
میگیرد .بدین ترتیب ،نوع ناهنجاری تشخیص داده میشود و تصحیح میگردد.
پاسخ به سؤاالت -1 :در افتالموسکوپی ،پرتوهای بیرونرونده از یک چشم دوربین چگونه است؟ پاسخ :واگرا.
 -2در افتالموسکوپی ،پرتوهای بیرونرونده از یک چشم نزدیکبین چگونه است؟ پاسخ :همگرا (تصحیح با عدسی واگرا).
 -3در افتالموسکوپی ،پرتوهای بیرونرونده از یک چشم هنجار (سالم) چگونه است؟ پاسخ :موازی.
 -4اندازهی تصویر بهدستآمده از ته چشم در کدام یک از روشها بزرگتر است؟ پاسخ :افتالموسکوپی مستقیم.
 -5میدان دید در کدام یک از روشهای افتالموسکوپی وسیعتر است؟ پاسخ :افتالموسکوپی غیر مستقیم.
 -6در افتالموسکوپی غیر مستقیم ،اگر عدسی همگرا را از چشم بیمار کم کم دور کنیم و اندازهی تصویر کوچک شود،
ناهنجاری چشم بیمار از چه نوعی است؟ پاسخ :دوربینی.
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