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 3 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 ۹۰/۰۹/۱۹۰۰         دیپلوم انجنیرکریم عطائی

 از مطبوعات سویس

 یک نظر دقیق در قلب
 

 .شعاع ایکسری نیز در نظر گرفته شوندباید خطرات « کاردیولوژیک»در عملیه های جدید

رادیو اکتیف در طبابت چه در تشخیص و چه در معالجه به کار برده می شود. با آنکه وسایل مورد استفاده  ابش شعاعت

مهم  ابش شعاعحفاظت در برابر ت ،را آزاد می کنند (کمبود الکترون در اتوم یا مولکول)شده« یونیزی»همیشه کمتر انرژي 

 پنداشته می شود.

 

 ۱۹۰۰/  ۱۲/۹۰تاریخی  ،روزنامٔه اِن سـِت سـِت چاپ زوریخ

 Nicola von Lutterottiنویسنده: 
 

 
 «: heart-ct»توموگرافی قلب توسط کمپیوتر

 تیر روی فوتو یک شریان تنگ شدٔه قلب را نشان می دهد
 

می دهند که هراس از قدرت تخریبی در جاپان نشان  (دستگاه اتومی تولید انرژی)هاآکتورعکس العملها در برابر حادثٔه رِ 

"  . در این ضمن اکثرا ً فکر نمی گردد که تششعات "یونیزی شدهکه تصور می شود است تراز آن بزرگ "اکتویتی"رادیو

را نجات می دهند. اهمیت به سزا متوجه عملیه های رادیولوژیک در  یروزانه حیات انسان های بی شمار ،در طبابت

 می شود.برده ر این راستا رادیولوژي نه در تشخیص بلکه در معالجه نیز هرچه بیشتر به کار طبابت قلب می باشد. د

 

 توضیحات در مورد شرائین قلب

روی اساس تخنیک عکاسی از مقطع اوبیکت  ،(CT)دد این است که توموگرافی کمپوتریرمی گبه تشخیص مربوط آنچه 

کسب کرده است. "سی تی" از همه بیشتر  را در طبابت قلب اهمیت به سزای استوار بوده و  (radiation-X)ایکسری با 

مورد استفاده قرار می گیرد. برای محالت مهم کنار قرار گرفته   ( artery  coronary)در تشریح و توضیح شرائین قلب 

-Singleو هم از   Positron-Emissions-Tomografie (PET)از تخنیک طبابت هسته یی مانند  ،در توضیح امراض قلبی

Photon-Emissions-Computertomografie (SPECT) ،  می شود.استفاده 

 

 ،را اجازه می دهد bypassکه ثقل اختالل جریان خون در عضلٔه قلب و مؤفقیت عملیات توضیحاِت در این عملیه ها 

که  است هستٔه آنها به صورت رادیو اکتیف تجزیه می گردد("که ثبات  )انواع اتوم های بی radionuclide هاتششعات از "رادیونوکلید

 شریان تنگ شدٔه قلب

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=Ci4HO3kMAA&search=X-radiation&trestr=0x801
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=Ci4HO3kMAA&search=coronary&trestr=0x2001
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=Ci4HO3kMAA&search=radionuclide&trestr=0x2001


  

 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 منشأ می گیرد.   ـکه مواد ضعیف رادیواکتیف بوده و زود تجزیه می شود ۰۱مانند فلور –در جریانخون تزریق گردیده

". در این cathetertecnic عبارت است از "تخنیک کاتیتر ،یگانه عملیه که بر طبابت قلب تسلط دارد ،معالجهدر قسمت 

. برای برجسته شدن شرائین صورت می گیرد بدن از بیرون "ایکسری"توسط  ،"سی تی" تصویر مانندتولید هم ضمن 

 استفاده به عمل آید. contrastخون باید از مواد 

 

جهت صرف شته متود در گذ ایندر سالهای اخیر ساحٔه به کار بردن متود "کاتیتر" زیاد توسعه یافته است. در حالیکه 

سیستم   ازطریق ضمنا ً اکنون این نلچه های باریک ،به خدمت گرفته می شدپیداکردن و صاف نمودن شرائین قلب 

همچنان برای معالجٔه امراض مختلف قلبی و شرائین در استفاده قرار دارند. در جمله می توان از تعویض دریچٔه  ،رگها

و  cardiac septumمسدود کردن سوراخ در پردٔه قلب  ،یتنظیم کنندٔه تکان های قلبالکترودها در implantation ،قلب

 خشک کردن سلول قلب که بدون کنترول در لرزش آمده باشد و از آن اختالل تکان های قلبی منشأ می گیرند. 

 

 احتمال زیاد خطر سرطان

ژن ارثی را متضرر ساخته و از این نگاه به  ،رادوی لوژیک این است که انرژی یونیزی شده با آنمیکانیزمهای نقص 

در ه تشخیص و معالج یوجود آمدن سرطان را مساعد می سازد. طوریکه "حاتم الکادی" از مؤسسٔه رادیولوژی برا

وقتی می رود که گرفتن  ،ات رسیده استتا جائیکه به اثب ،احتمال چنین خطر" انٔه پوهنتون زوزیخ تأکید می کند:شفاخ

 ."تجاوز کند (mSv)رت میلیزیو   ۰۹۹"دوزیس" تقریباً   مقدار شعاع از

 

معلوم نیست. این موضوع به صورت  ،که آیا و چه مقدار پایانتر از آن برای انسان مضر تمام می شود ،الکادی می گوید

از لحاظ سلوکهای حیاتی و یک سلسله عوامل "سرطانزا" تحت  ساده هم تشریح شده نمی تواند. زیرا از یک جانب انسان

تأثیر قرار دارد و از طرف دیگر مواجه به خطر اساسی در برابر به وجود آمدن تومور می باشد. به این صورت احتمال 

کمی  به این اساس امکان احتمال و فیصد خواهد بود ۰۹در او سط  ،در طول حیات به سرطان دچار گرددانسان اینکه 

 بی تفاوت است. ،بیشتر خطر سرطان

 

بم اتوم در هیروشیما و نگاساکی  ه از انفجارمحاسبٔه خطر عمدتا ً از شمار مبتالیان به مرض ک ،نظر به قلت معلومات

از  ۰ ،قرار گرفتن   mSv ۰۹۹منشاء می گیرد. از این نگاه معلوم است که یک مرتبه در برابر تشعشع  ،زنده مانده اند

می گردد. تا چه حد عواقب دچار نفر به سرطان  ۰۹۹۹از  ۰ ،قرار داشتن  mSv ۰۹نفر و نظر به آن در برابر ۰۹۹

 کسی نمی داند. ،به گفتٔه الکادی ،بم اتوم در ار تباط به طبابت قابل انتقال است های صحی پرتاب

 

نباید به آنجا بکشد که ناچیز پنداشته شود و یا از آن منکر گردید. این  ،یک خطر که به صورت ثقه پیمایش  شده نتواند

یعنی "در خط اول به مریض  «Primum nil nocere »متعلق به قاعدٔه کلی "هیپوکراتیک" در طبابت است که می گوید: 

قدرت » ت تا صدمه نرسد". در این ارتباط قابل دقت است که در سال های اخیر کوشش های زیاد به عمل آمده اس

 در عملیه های رادیو لوژی تخفیف داده شود.« شعاع

 

هسته یی از رشتٔه  متود گروپ محققین در شفاخانٔه پوهنتون زوریخ در جمله فلیپ کاوفمن طبیب ،در این زمینه

ی )سینات "سی تی" شرائین قلب اضرر تشعشع مع دمی توان ،نقش بارز را داشت. طبق توضیح کاوفمن ،تحصیالت قلبی

در هر معاینه محدود گردد بدون اینکه تشخیص ناقص ماند. این   mSv ۱الی  ۰در ضمن به   کورونارانگیوگرافی( – تی

نباید قلب بدون وقفه  ،عکاسی می باشد. زیرا امروز طور دیگر نظر به سابقدوام پیشرفت عمدتاً مشکور کوتاه ساختن 

 است.ساکن بلکه وقت شعاع دادن قلب بر لحظٔه محدود می ماند که عضو خود مدت زمان کوتا  ،تحت شعاع قرار گیرد

 

سالها را در بر  ،پیشرفت های علمی یک موضوع و تجارب طبی موضوعی دیگریست. قراریکه عمال ً دیده شده است

ه عمل در آید. در حفاظت از تششعات نیز طور دیگر نمی باشد. بهر صورت می گیرد تا دست آورد های طبی از نظر ب

داده شده  از شعاع در مورد کنترول "دپارتمنت دولتی سویس برای صحت"معلوم می شود در هدایاتی که از طرف 

ریضان امور از دقت کامل کار گرفته نشده است. به این معنی که چندی از م این از طرف بعضی از مراکز در ،است

تششعات مواجه گردیده اند. عالوه بر آن  زیاد بدون موجب با مقدار )سی تی(شان در عمل "کاتیتر" قلب و در معاینات 

 نه صرف آن قسمت جسم که باید معاینه می شد بلکه انساج همجوار آن  نیز تحت شعاع قرار گرفته اند.  ،معلوم است

 

 کلینیک ها در مقایسه

حفاظت در برابر تششعات در این کشور هنوز هم مستلزم بهبود است. اما معلوم است در رشتٔه به نظر متخصصین  

کشورهای دیگر از این بهتر نباشد چه شاهد آن نتایج یک مطالعٔه بین المللی می باشد که "الکادی" نیز در آن حصه 

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=Ci4HO3kMAA&search=catheter&trestr=0x2001
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=Ci4HO3kMAA&search=contrast&trestr=0x8001
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=Ci4HO3kMAA&search=implantation&trestr=0x8001
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=Ci4HO3kMAA&search=cardiac&trestr=0x2001
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=Ci4HO3kMAA&search=septum&trestr=0x2001


  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

" شرائین سی تی –عکاسی رک برای "مرکز مشت ۰۹گرفته است. هدف از این پروژه تشریح سؤالی بود که کدام یک از 

  ۰،۰اقل  حدبین )قرار دادن مریض در شعاع چه مقدار تششعات را به کار می گیرد. قراریکه مالحظه گردید تحت  ،قلب

 در هر معاینه بوده است. mSv ۰۱ ( یک اوسطmSv ۰۹و اکثر

 

 ردر تمام مراکز از دقت الزم برخوردا عاتال بر این است که موضوع مقدار تششد ،"الکادی" وسعت ارقامقرار اظهار

در قدم اول تعلق می  ،اینکه چه مقدار شعاع برای تولید یک تصویر قلب ضرورت است ،نبوده است. "کاوفمن" می گوید

گیرد به پارامتر های تخنیکی وسایل و  به طرز عکاسی. تخفیف قابل توجه در تششع وقتی صورت پذیر است که ولتاژ 

عکاسی کوتاه گردد. عالوه بر آن عوامل خاص در اشخاص مهم اند. برای اینکه دوام قلیل داده شده و "چراغ ایکسری" ت

باید در اشخاص فربه و اشخاصیکه قلب شان غیر منظم و یا با سرعت زیاد حرکت می  ،تصاویر قابل اعتنا به دست آیند

 به مصرف برسد. شده بیشتر انرژی یونیزی ،کند

 

بهترین حفاظت  ،نورنبرگ" )آلمان( -ن اکسنبخ" از شعبٔه رادیولوژی در کلینیک پوهنتون "ارلنگینبه قرار اظهار "شتفا

از تششعات در آن نهفته است که عمیله های رادیولوژیک بدون موجب به کار گرفته نشوند. او خاصتا ً از اشخاص 

پیمانه نبایج تأثیرات سرطانزا بروز می جوان طالب خود داری می گردد. زیرا هرقدر اوسط عمر طویلتر باشد به همان 

باید متود های رادیولوژیک صرف وقتی به کار برده شوند که از آنها  ،کنند. ولی همچنان بدون در نظر گرفتن سن

 منفعت صحی انتظار برده می شود.

 

رد. اما چشمگیر به سادگی قضاوت شده نمی تواند. جای شک باز هم وجود دا ،آیا این پرنسیپ همیشه مراعات می شود

٪ معاینات کاتیتر در شریان قلب کدام عواقب معالجوی در پی ندارند و از این لحاظ ممکن بی هوده  ۰۹است که بیش از 

باشند. این دلیل که همرای کاتیتر می تواند معاینه و معالجه در یک دیدار اجرا  گردیده و مریض از یک عمل دومی 

 اهد بود که سکتٔه قلبی مبرم باشد.وقتی قسماً به جا خو ،رهائی یابد

 

اقدامات اضافی را در بر دارد: اگر معاینات کاتیتر و معالجه در ایجاب   ،منقدین به این نظر اند که چنین یک موقعیت

     این خطر عرض وجود می کند که هردو اکثرا ً مورد اجرا قرار گیرند. برای جلو                ،دست یک طبیب قرار داشته باشد

به کار برده شود که دیگر  CT-Coronarangiographyگیری از آن منطقی خواهد بود امکانات دیگری تشخیص از قبیل 

تحت شعاع قرار دادن مریض در مجموع دوام دکتوران متخصص آنرا اجرا می کنند. بهر صورت قابل دقت است که 

 .دنهردو عملی گرد متود های معاینه جایگر یک دیگر نبوده وتقلیل یافته و ازدیاد نیابد. غیر منطقی خواهد بود اگر 

 

 پایان

 

 

 

                                               

 
 


