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فلُرسکُپی
تاریخچً
اّلیي عیغتوِبی فلْسّعکْپی کَ ثَ ػٌْاى آؽکبسعبص ثْد یک پشدٍ فلْسّعکْپی ثْد کَ
پضؽک هغتمیوبً آى سا هی¬دیذٍ اعت .دس ایي عیغتوِب فْتًِْبی اؽؼَ ایکظ کَ ثَ پشدٍ
هی سعٌذ تجذیل ثَ فْتًِْبی ًْس هشئی هیؾْد کَ تْعو هؾبُذٍ کٌٌذٍ لبثل سؤیت ثْد.
جٌظ پشدٍ ُب عْلفیذ کبدهین سّی ثْدًذ ّ ًْسعجض هتوبیل ثَ صسد هتؾؼؾغ هی کشدًذ .یک
ؽیؾَ عشثی اص پشتْدُی صیبد اؽؼَ ایکظ هذبفظت هی کشد ّ دسجَ تفکیک سا هی کبعت.
ّلی ػیت آى ایي ثْد کَ چْى پشدًٍْ ،س مؼیفی سا تبثؼ هیکشد،پضؽکبى ثبیذ دس اتبق تبسیک
کبسهی کشدًذ ّ لذست تؾخیـ کٌتشاعت آًِب کن ثْد .دس عیغتوِبی هذسى  ،یک لْلَ تؾذیذ
کٌٌذٍ تمؼ آؽکبسعبص سا داسد .لْلَ تؾذیذ کٌٌذٍ داسای یک پشدٍ فلْسعٌت ،کبتذ ًْسی
(فْتْکبتذ) ّ پشدٍ فغفْسی اعت .فْتًِْبی اؽؼَ ایکظ پظ اص ثشخْسد ثَ پشدٍ فلْسعٌت ثَ
فْتًِْبی ًْسی تجذیل هی ؽًْذ.
الکتشًِّبی ًْسی سا ثب پتبًغیل  kV 25ؽتبة هی دٌُذ ّ تْعو یک لٌض الکتشّاعتبتیکی سّی
یک پشدٍ فغفْسی کْچک هتوشکض هی کٌٌذ .عپظ تقْیش ثب یک دّسثیي تلْیضیًْی ّ یک
عیغتن ثضسگ کٌٌذٍ لبثل هؾبُذٍ اعت .گبُی ثَ جبی دّسثیي تلْیضیًْی اص دّسثیي
عیٌوبیی  mm 16اعتفبدٍ هیؾْد کَ دسجَ تفکیک ثِتشی داسد ّلی ثشای هؾبُذٍ دس هْل
آصهبیؼ دّسثیي تلْیضیًْی ثِتش اعت.

فلُرَسکُپی
تجٍیسات فلُرَسکُپی:
عبدٍ تشیي ؽکل دعتگبٍ فلْسّعکْپی
ؽبهل هیض سادیْگشافی ،تیْة صیشیي تخت
ّ ففذَ تؾذیذ کٌٌذٍ دس ثبالی هیض هی
ثبؽذ .ففذَ دبّی هبدٍ ای ًظیش
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عْلفیذ کبدهین اعت کَ ثش سّی ّسلَ ًبصک پْؽؼ دادٍ ؽذٍ ّ پبییي ففذَ هذبفع
پالعتیکی دس ّعو ثیوبس ّ ففذَ ؽیؾَ ای عشة داسد دس هشف ثیٌٌذٍ لشاس گشفتَ اعت ایي
هجوْػَ داخل لبة فلضی کَ اص ففذَ هذبفظت هی کٌذ ّ دشکت تیْة صیشیي سا ثب ففذَ
ُوبٌُگ هی کٌذ،لشاس هی گیشد .
سّؽٌبیی ففذَ فلْسعٌت سا هی تْاى ثب افضایؼ جشیبى تیْة امبفَ کشد
چَ تقْیش هغتمین سّی ففذَ فلْسعٌت ّ چَ تْعو تمْیت کٌٌذٍ ّ عیغتن تلْصیًْی هذاس
ثغتَ دیذٍ ؽْد هغلوب ثبیذ تیْة اؽؼَ ایکظ ّ عیغتن ثجبت ثِن هتقل ثبؽٌذ ّ ُوضهبى
دشکت کٌٌذ.
تؼْیل کٌٌذٍ عشیبل (ّعیلَ ثشای اعپبت فیلن ):
ایي لغوت کبعت سا ثَ هذلی کَ آهبدٍ پشتْدُی اعت هی آّسد .عیغتن ایٌتشالک اهویٌبى
هی دُذ تب صهبًی کَ تیْة صیش تخت اص دبلت اعکی ثَ سادیْگشافی تجذیل ًؾذ ّ ًتْاى پشتْ
تْلیذ کشد،اًذاصٍ ّ هیذاى پشتْ ثغتَ ثَ فبفلَ هؼیي تب کبًْى ثَ هْس اتْهبتیک هذذّد هی ؽْد .
ثَ کوک علکتْس لبلت ُش اًذاصٍ دلخْاٍ اص فیلن سا هیتْاى تذت تبثؼ لشاسداد یب تْعو پْؽؼ
ُبی عشثی هی تْاى دس لغوتِبی هختلف یک فیلن پشتْدُی ُبی هتؼذد داؽت یؼٌی یک
فیلن سا هی تْاى ثَ دّ چِبس ؽؼ یب ُؾت لغوت کْچک تمغین کشد .
تغییر از َضعیت فلُرَسکُپی بً رادیُگرافی :
ٌُگبم ایي تغییش ّمؼیت صیش اتفبق هی افتذ:
1اثتذا ثب فؾبس دادى کلیذ اکغپْژس هذاسُب ثشای اکغپْژسُب آهبدٍ هی ؽًْذ .2هذاسات فلْسّعکْپی اص هذاس خبسج هی ؽًْذ .3هذاسات سادیْگشافی هْسد ًظش دس هذاس لشاهی گیشًذ.4کبعت ثَ هذل اکغپْژس کؾیذٍ هی ؽْد .5ثب اداهَ فؾبس کلیذ اکغپْژس ثب فؾبس هجذد کلیذ ،اکغپْژس اًجبم هی ؽْد .تبیوش فلْسّعکْپی:
دس اغلت ثخؼ ُب ثَ هذاس فلْسّعکْپی تبیوشی ّفل اعت کَ صهبى فلْسّعکْپی ُش ثیوبس سا
ًؾبى هی دُذ .کبسثش هذت ُش آصهبیؼ سا سّی تبیوش اًتخبة هی کٌذ .
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اوذازي گیری دَز بیمار:
ّعیلَ ای کَ دّص پشتْ ثیوبس سا هی آصهبیؾبت تؾخیـ اًذاصٍ گیشی هی کٌذ Diamentor
اعت .ایي ّعیلَ ؽبهل اتبلک یًْیضاعیْى هغطخ ،پیؼ آهپلی فبیشّ ،عیلَ اًذاصٍ گیشی ّ
ًوبیؾگش اعت .ثب ُش ؽوبسػ ػالین فْتی اص هیکشّفْى پخؼ هی ؽْد .صهبًی کَ ؽوبسًذٍ
دّص آصهبیؾی سا دس یک آصهبیؼ ًؾبى داد ،ثب فؾبس یک دکوَ هی تْاى آى سا ففش کشدُ .ن
چٌیي دّص ثیوبس سا هی تْاى ثب اعتفبدٍ اص دیغک ُبی تشهْلْهیٌغبًت اًذاصٍ گیشی کشد .
ثضسگ ًوبیی:
ثب اػوبل اًشژی ثَ الکتشّد هتوشکض کٌٌذٍ ثبًْیَ هی تْاى عطخ کْچکی اص فغفش ّسّدی سا تبدذ
صیبدی ثشای آًکَ توبم عطخ فغفش خشّجی سا ثپْؽبًذ ثضسگ ًوْد .
ثَ ػلت کبُؼ اًذاصٍ هیذاى ّسّدی ،تؼذاد الکتشّى کوتش ثشای پْؽؼ فغفش خشّجی هْجْد
خْاُذ ثْد .
رَیت تصُیر خرَجی:
ثَ چٌذ هشیك هیتْاى تقْیش کْچک خشّجی سا هؾبُذٍ یب ثجت کشد:
1سّیت هغتمین ثب چؾن(اهشّصٍ کوتش فْست هی گیشد)2سّی هبًیتْس تلْصیًْی ثب اعتفبدٍ اص عیغتن هذاس ثغتَ تلْصیًْی3فْتْگشافی تقْیش سّی فیلن ُبی ثشیذٍ ّ یب فیلن ًْاسی4ثجت تقْیش سّی عیٌَ فیلن5دّسثیي ُبی تلْصیًْیدس تقْیش ثشداسی پضؽکی هؼوْال اص دًّْع دّسثیي تلْیضیْى اعتفبدٍ هیؾْد:
1دّسثیي ّیذیکْى2دّسثیي پالثیکْىکیىسکُپی:
ثب اعتفبدٍ اص عیٌَ دّسثیي هیتْاى تقْیش کْچک سّی هبًیتْس تلْیضیْى سا مجو کشد .ؽبتش دّسثیي
ثبیذ ثب ثبسیکَ الکتشًّی کَ ففذَ هبًیتْس سا جبسّة هی کٌذ ُوبٌُگ ثبؽذ .
هضیت سّػ مجو عیٌوبیی آى اعت کَ الصم ًیغت ثیوبس پشتْی ثیؼ اص آًچَ ثشای مجو
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تلْصیًْی الصم اعت دسیبفت کٌذ.
هؼبیت ایي سّػ ػجبستٌذ اص:
1اص دعت سفتي اهالػبت،صیشا ؽبتش دّسثیي عیٌوبیی تب ّلتی کَ لغوت جذیذ اص فیلنکؾیذٍ ؽْد ثغتَ هی هبًذ.
2ادتوبال سّی تقْیش لکَ ظبُش هی ؽْد،صیشا دس ُش فشین فیلن عیٌوبیی اص دّص کوتش اعتفبدٍهی ؽْد .
3اگش دّسثیي ّ عیغتن تلْصیًْی کبهال ُوبٌُگ ًجبؽذ هوکي اعت خطْه افمی سّی عیٌَفیلن ظبُش ؽْد
ساختار تیُپ تشذیذ کىىذي تصُیر:
کبس ایي تیْپ :
تجذیل تقْیش اؽؼَ ایکظ ثَ یک تقْیش ًْسی
لبثل دیذى کَ ؽذت سّؽٌبیی آى ثَ دذ کبفی
ثْدٍ ّ ثتْاى آًشا ثَ سادتی هؾبُذٍ کشد.
اجضاء تیْپ :
یک آًذ یک کبتذ ّ یک یب دّ الکتشّد هتوشکض
کٌٌذٍ کَ ُوگی دسّى یک هذفظَ ؽیؾَ ای
ًبلْعی ؽکل لشاس داسًذ.
کبتذ ُوبى ففذَ ثضسگ فغفش ّسّدی (input
) ،phosphorآًذ ُوبى ففذَ فغفش کْچک
خشّجی ) ّ (output phosphorالکتشّد ُبی ُوبى لٌضُبی الکتشّ اعتبتیکی ُغتٌذ کَ ثیي
آًذ ّ کبتذ دسّى هذفظَ ؽیؾَ ای لشاس داسًذ.
توبم عطْح تیْپ ثبیذ داسای کوی اًذٌب ثبؽٌذ تب دس ثشاثش اختالف فؾبس ثیي دسّى (خالء) ّ
ثیشّى هذفظَ (ُْا)همبّهت هی کٌٌذ.
ففذَ فغفش ّسّدی اص یک هبدٍ فلْس عبًظ کَ ثقْست رسات ثخبس دس آهذٍ ّ سّی یک ففذَ
ًبصک آلْهیٌیْهی سعْة دادٍ ؽذٍ تؾکیل ؽذٍ ّ لطش آى ثیي  15تب  20عبًتیوتش اعت.
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هبدٍ فلْس عبًظ دس ّالغ یذّس عضین ) (csiاعت .دس دعتگبُِبی لذیوی تش عْلفْس کبدهین ّ
سّی تمْیت ؽذٍ اعتفبدٍ هی ؽذ .جِت گیشی ػوْدی ثلْسُبی، csiتشاکن ثیؾتش ّ ػذد
اتوی ثبالتش اص خْاؿ خْة  csiهی ثبؽذُ .وچٌیي ایي هبدٍ داسای ثِشٍ ثبالتش ثْدٍ ّ سصّلْؽي
یب دلت تقْیش ایجبد ؽذٍ تْعو آى ثیؾتش اعت .تجذیل تؼذاد ثیؾتش فْتْى ُبی اؽؼَ ی
ایکظ ثَ فْتْى ُبی ًْسی ثبػث کبُؼ ًْیض تقْیش هی ؽْد .کبس ففذَ فغفش تْلیذ ًْس
هتٌبعت ثب ًْسّى اؽؼَ تبثیذٍ ؽذٍ اعت.
فْتْکبتذ یکی دیگش اص اجضاء تیْپ اعت ّ اص هجوْػَ ای اص تشکیجبت آًتیوْاى ّ عضین تؾکیل
ؽذٍ اعت تب تقْیش فْتًْی ایجبد ؽذٍ تْعو ففذَ فغفش ّسّدی سا ثَ یک تقْیش الکتشًّی
تجذیل کٌذ ،یؼٌی ثب ثشخْسد ًْس ،اص خْد الکتشّى عبهغ ًوبیذ.
ایي الکتشًِّب ثب اختال ف پتبًغیل  25تب  35کیلْ ّات (کَ ثیي آًذ ّ کبتذ اعت) ثَ هشف آًذ
ؽتبة هی گیشًذ .دس هْل هغیش تْعو لٌشُبی الکتشّعتبتیکی سّی ففذَ فغفش خشّجی
هتوشکض هی ؽًْذ .لطش ففذَ فغفش خشّجی  15تب  25هیلیوتش اعت .ایي ففذَ اص ثخبسات
سعْة عْلفبت کبدهین فؼبل ؽذٍ ثب ًمشٍ ،سّی یک ففذَ آلْهیٌیْهی ًبصک تؾکیل ؽذٍ
اعت .تقْیش تؾکیل ؽذٍ سّی ففذَ خشّجی ؽذت سّؽٌبیی ثغیبس صیبدتشی ًغجت ثَ
تقْیش ففذَ ّسّدی داسد.
هذفظَ ؽیؾَ ای تیْپ  2تب  4هیلیوتش مخبهت داسد ّدس یک هذفظَ فلضی پْؽؼ عشة لشاس
گشفتَ اعت .
دَ رَش برای دیذن تصُیر خرَجی َجُد دارد:
1اعتفبدٍ اص اص عیغتن ًوبیؼ آیٌَ ای2اعتفبدٍ اص دّسثیي فیلوجشداسی ّ ففذَ ًوبیؼ تلْیضیًْیدسعیغتن آیٌَ ای تقْیش خشّجی تیْة تْعو تؼذاد ػذعی ّ آیٌَ ثَ چؾن فشد هی سعذ.
هضیت ایي سّػ عبدگی ّ ُضیٌَ پبئیي آى ًغجت ثَ عیغتن ًوبیؼ تلْیضیًْی اعت.ػیت آى
ایي اعت کَ دس ُش لذظَ یک یب دّ ًفش هی تْاًذ تقْیش سا هالدظَ کٌٌذ.
دس عیغتن ًوبیؼ تلْیضیًْی تقْیش خشّجی تیْة تْعو یک دّسثیي فیلوجشداسی هی ثبؽذ ّ
تْعو یک ففذَ ًوبیؾگش تلْیضیًْی ثَ فْست ثالدسًگ ًوبیؼ دادٍ هی ؽْد .هضیت ایي سّػ
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هؾبُذٍ ُوضهبى چٌذ تقْیش اعت .هضایبی دیگش اهکبى ثِجْد کٌتشاعت تقْیش ّ اهکبى رخیشٍ
عبصی ّ اًتمبل تقبّیش ثَ هذل دیگش هی ثبؽذ.
ػیت آى پیچیذٍ ثْدى ّ ُضیٌَ ثبالی تجِیضات آى اعت .
اّلیي هغئلَ دس هْسد ایي عیغتن کْپل کشدى تقْیش خشّجی ففذَ فغفش خشّجی ثَ
دّسثیي تقْیش ثشداسی اعت .
ایي ػول ثَ دّسّػ لبثل اًجبم اعت :
1عیغتن فیجش ًْسی2عیغتن ػذعیدس عیغتن فیجش ًْسی یک ففذَ فیجش ًْسی ًبصک یک استجبه خْة ثیي فغفش خشّجی ّ تیْة
تؾذیذ کٌٌذٍ ّ دّسثیي تلْصیًْی ثشلشاس هی کٌذ.
دس عیغتن ػذعی دّ ػذعی ّ یک آیٌَ ًیوَ ؽفبف ثَ کبس هی سّد.ػذعی اّل ثَ آى
ػذعی ؽیئی هیگْیٌذًْ ،س عبهغ ؽذٍ تْعو ففذَ فغفش خشّجی سا هی گیشد ّثَ یک
دعتَ ًْس هْاصی تجذیل هی کٌذ .آیٌَ ًیوَ ؽفبف دس هغیشایي ًْس ثبػث هی ؽْد تب دعتَ ًْس
ثَ دّ دعتَ تمغین ؽْد .یک دعتَ ثَ ػذعی دّسثیي سفتَ ّ ثؼذ اص ُوگشایی ثَ ّسّدی
دّسثیي تقْیش ثشداسی هی سعذ .دعتَ دّم ًیض هی تْاًذ ثَ ّسدی یک عیغتن تقْیش ثشداسی
دیگش هثل دّسثیي اعپبت فیلن یب دّسثیي عیٌوبیی تذْیل دادٍ ؽْد .ثب تؼییي هذل ػذعی
ُبی چؾوی ثب تْجَ ثَ اًذاصٍ ففذَ فغفش خشّجیّ ،سّدی دّسثیي هی تْاًذ کْپلیٌگ
هٌبعت سا ثیي ایي دّ ایجبد کٌذ.
تشذیذ کىىذي ٌای تصُیر مسطح :
دس ایي دبلت یک تقْیش ثب اًذاصٍ ّالؼی ّ غیش هؼکْط ایجبد هی کٌذ .ثَ جبی تقْیش ثشداسی
الکتشًّی – ًْسی اص سّؽی ثَ ًبم توشکض ًضدیک فْتْ الکتشًّی اعتفبدٍ هی ؽْد .دسایي سّػ
فْتْکبتذُب ّ ففذبت فْلْسعبًظ دس همبثل ُن ّ ثَ فْست هْاصی لشاس هیگیشًذ ّ اختالف ّلتبژ
15کیلْ ّات ثیي آًِب ثشلشاس اعت.آًگبٍ یک هیذاى الکتشیکی یکٌْاخت ایجبد هی ؽْد ّیک
تقْیش یک ثَ یک ثب لجَ ُبی تیض ایجبد هی ؽْد .
اؽؼَ ایکظ تبثیذٍ ؽذٍ ثَ ففذَ ّسّدی تجذیل ثَ فْتًِْبی ًْسی هی ؽْد .اص ثشخْسدُبی
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فْتًِْبی ًْسی ثب فْتْکبتذ اّل الکتشّى تْلیذ هی ؽْد .الکتشًِّب تذت اثش هیذاى اًشژی جزة
هی کٌٌذ ّ ثَ ففذَ فلْسعبًظ اّل ثشخْسد کشدٍ ّ تقْیشی سّؽي تش اص تقْیش لجلی ایجبد هی
کٌٌذ .ایي تقْیش ففذَ فلْسعبًظ دّم سا تذشیک هی کٌذ .ففذَ دّم ُوبى ففذَ خشّجی
اعت کَ ًْسی دس هذذّدٍ عجضایجبد هی کٌذ .
درَبیه ٌای تلُزیُوی:
دًّْع دّسثیي تقْیش ثشداسی ّجْد داسد :
1دّسثیي ّیذیکْى ) (vidiconکَ هتذاّلتش اعت .2دّسثیي استیکْى(orthicom).اجضا افلی یک دّسثیي ّیذیکْى :یک هذفظَ ؽیؾَ ای تخلیَ ؽذٍ اص ُْا ؽبهل یک ففذَ
عیگٌبل ) (signal plodeیک ُبدی ًْس ) ّ (photo condoctorیک تفٌگ الکتشًّی (electon
)gonهی ثبؽذ .
ثب تبثؼ ًْس ثَ ففذَ ُبدی،همبّهت الکتشیکی لغوتِبی هختلف ففذَ هتٌبعت ثب ًْس
تبثیذٍ ؽذٍ تغییش هی کٌذ .تغییش دس همبّهت ثبػث ؽبسژ ثبس ثیي ففذَ عیگٌبل ّ الیَ ُبدی
ًْس هی ؽْد .یک تفٌگ الکتشًّی یک ؽؼبع الکتشًّی ایجبد هی کٌذ کَ الیَ ُبدی ًْسی
ساجبسّة هی کٌذ .ؽؼبع الکتشًّی ُش ًمطَ اص الیَ ُبدی ًْس سا دّثبسٍ تب همذاس اّلیَ ؽبسژ هی
کٌذ .همذاس جشیبى الصم ثشای ؽبسژ اًذاصٍ گیشی ؽذٍ ّ پظ اص تمْیت ثَ هًْیتْس اسعبل هی
ؽْد ،عپظ داهٌَ عیگٌبل ّیذئْیی دبفل دس ُش لذظَ هتٌبعت ثب جشیبى الصم ثشای ؽبسژ
هجذد یک ًمطَ اص الیَ ُبدی ًْس ّ دس ًتیجَ هتٌبعت ثبؽذت ًْس تبثیذٍ ؽذٍ ثَ آى ًمطَ هی
ثبؽذ .

تیْة دّسثیي یک هٌجغ جشیبى ثب همبّهت ثبالعت ّ همبّهت داخلی آى چٌذ هگب اُن اعت .
ثشای داؽتي تطجیك اهپذاًظ خْة همبّهت ّسّدی Riثبال الصم اعت .ففذَ عیگٌبل ّ الیَ
ُبدی ًْس تیْة هؾبثَ یک خبصى هْاصی ثب ایي همبّهت ػول هی کٌٌذ (Ci).ثب افضایؼ فشکبًظ،
ّلتبژ دس ّسّدی تمْیت کٌٌذٍ کبُؼ هی یبثذ .اگش پبعخ فشکبًغی تمْیت کٌٌذٍ ػکظ پبعخ

radiologyha.com

فشکبًغی ّسّدی ثبؽذ ،دس خشّجی یک پبعخ فشکبًغی هغطخ داسین .ثِشٍ هتٌبعت ثب
دبفلنشة  Ri*Ciافضایؼ هی یبثذ .
هًْیتْس :
هًْیتْس یک عیغتن ًوبیؼ تلْیضیًْی اعت کَ دس ّالغ عیگٌبل ّیذئْیی هشکت (کَ ػجبست
اعت اص عیگٌبل ّیذّئی تمْیت ؽذٍ کَ پبلغِبی ُوضهبى افمی ّ ػوْدی سّی آى عْاس
ؽذٍ اًذ) سا اص هشیك یک کبثل کْاکغیبل ثب اهپذاًظ  75اُن دسیبفت هی کٌذ .دّ ًْع هًْیتْس
دس عیغتن ًوبیؼ تلْصیًْی اؽؼَ ایکظ ثکبس هی¬سّد :
ً1وًَْ اعتبًذاسدً2وًَْ ثب سصّلْؽي ثبال یب  1249خودس ًوًَْ اعتبًذاسد ًغجت ػشك ثَ استفبع هًْیتْس  ّ 4:3دس ًوًَْ ثب سصّلْؽي ثبال  1:1اعت.
کٌتشاعت ّ ؽذت سّؽٌبیی هًْیتْس ثبیذ لبثل کٌتشل ثبؽذ .کٌتشاعت ثب ثِشٍ تمْیت کٌٌذٍ ّ
ؽذت سّؽٌبیی ثب ایجبد کٌتشاعت ّ ؽذت سّؽٌبیی هًْیتْس ثبیذ لبثل کٌتشل ثبؽذ .کٌتشاعت
ثب ثِشٍ تمْیت کٌٌذٍ ّ ؽذت سّؽٌبیی ثب ایجبد ثبیبط هٌفی سّی گشیذ اثتذایی هًْیتْس ًغجت
ثَ ّلتبژ کبتذ تأهیي هی ؽْد.
عیغتن کٌتشل سّؽٌبیی اتْهبتیک:
ؽذت سّؽٌبیی یک تقْیش فلْسّعکْپی ثغتَ ثَ ایٌکَ اص کذام ًبدیَ ثذى تقْیش ثشداسی کٌین
ّ مخبهت ّ چگبلی آى ًبدیَ ،تغییش هی کٌذ .ثشای ثبثت ًگَ داؽتي هیضاى سّؽٌبیی دّ ساٍ
ّجْد داسد :
1کٌتشل ثِشٍ عیغتن تمْیت کٌٌذٍ تلْیضیًْی (کٌتشل اتْهکبتیک ثِشٍ یب)AGC2کٌتشل هیضاى اؽؼَ تبثیذٍ ثَ ؽخـ( کٌتشل اتْهبتیک سّؽٌبیی)ABCکىترل بٍري سیستم تقُیت کىىذي:
ثَ سادتی ّ ثبُضیٌَ کن لبثل اجشاعت .اؽکبل ایي سّػ ایي اعت کَ افضایؼ ثِشٍ ثذّى
افضایؼ هیضاى اؽؼَ ّسّدی ًغجت عیگٌبل ثَ ًْیض سا کبُؼ هی دُذ .دس ایي سّػ ثِشٍ
عیغتن تمْیت کٌٌذٍ تقْیش ّ پبساهتشُبی لبثل تٌظین دّسثیي تقْیش ثشداسی ثَ هْس اتْهبتیک ّ
ثب گشفتي فیذثک اص همذاس ؽذت سّؽٌبیی تقْیش خشّجی کٌتشل هی ؽًْذ ،ثَ هْسی کَ ؽذت

radiologyha.com

سّؽٌبیی تقْیش ثبثت ثوبًذ .
دس سّػ کٌتشل هیضاى اؽؼَ ّسّدی ABC :ثب افضایؼ یبکبُؼ هیضاى اؽؼَ ّسّدی ثَ تیْة
تؾذیذ کٌٌذٍ تقْیش سّؽٌبیی تقْیش سا تغییش هیذُین .ثشای اًجبم ایي سّػ عَ ساٍ ّجْد داسد:
1عیغتن کٌتشل اتْهبتیک کیلْ ّاتدس ایي سّػ ّلتبژ اّلیي ژًشاتْس ّلتبژ ثبال تْعو عیگٌبلی کَ هتٌبعت ثب هیضاى سّؽٌبیی تقْیش
اعت تغییش دادٍ هی ؽْد .سّؽٌبیی کوتش ثبػث افضایؼ هیضاى  ّ kvسّؽٌبیی ثیؾتش ثبػث
کبُؼ هیضاى kvهی ؽْد .تغییش  kvثب ثبثت ًگَ داؽتي هیضاى  mAفْست هی گیشد.
هضیت افلی سّػ :داهٌَ ّعیغ دیٌبهیکی دذّد  20:1یب ثیؾتش ّ اصدعت ًشفتي کٌتشاعت دس
تقْیش ثشداسی اص لغوتِبی مخین ّ چگبلتش ثذى اعت.

2سیستم کىترل اتُمکاویک میلی آمپردس ایي سّػ هیضاى  kvدّ عش تیْة اؽؼَ ایکظ ثبثت اعت ّ ثبتغییش جشیبى فیلوبى،کٌتشل
سّؽٌبیی تقْیش فْست هیگیشد .گشم ّعشد ؽذى فیلوبى هْل هی کؾذ ّدس ًتیجَ صهبى
ّاکٌؼ کٌذ اعت .
هضیت ایي سّػ:پیبدٍ عبصی آعبى ّ کن خشج آى اعت .
تٌظین ُوضهبىkV , mA:
اهشّصٍ ثؼنی اص دعتگبُِب اص تشکیت دّ عیغتن فْق ثِش ٍ هی گیشًذ ،هثال  mAدس دذاکثش
همذاس خْد ّ  kVاص همذاس کن ثَ صیبد افشایؼ هی یبثٌذ تب ثَ سّؽٌبیی دلخْاٍ ثشعین.
ضبط تصاَیر فلُرَسکُپی:
تطبثك تقبّیش هبًیتْس ثب چؾن هؾبُذٍ کٌٌذٍ ّسّؽٌبیی اتبق کوتش اعت ّ ؽذت سّؽٌبیی
)(brightnessهبًیتْس ثبیذ لبثل کٌتشل ثبؽذ .هبًیبص ثَ مجو تقبّیش ثَ ػٌْاى هذسک دس پشًّذٍ
پضؽکی ثیوبسداسین.
سّؽِبی هختلفی ثشای مجو تقبّیش فلْسّعکْپی ّجْد داسد:
1مجو کٌٌذٍ اعپبت فیلن)(spot film recordersتجِیضات اعپبت فیلن ثیي ثیوبس ّ تؾذیذ کٌٌذٍ ّ تقْیش لشاس هی گیشًذ ّ یک یب چٌذ لذظَ
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اصتقْیش صًذٍ فلْسّعکْپی سا سّی فیلن سادیْلْژی مجو هی کٌٌذ .داسای هذلی ثشای لشاس دادى
کبعت فیلن اعت .دس هْلغ فلْسّعکْپی سادیْ لْژیغت هوکي اعت ُش صهبًی ثخْاُذ
کبعت سا اص هذل اعتمشاس خْد ثَ هذل آهبدٍ تبثؼ دشکت دُذ.
دشکت کبعت اص هذل اعتمشاس اّلیَ تب هذلی کَ کبعت ثَ هْس کبهل ثیي ثیوبس ّ تؾذیذ
کٌٌذٍ تقبیش لشاس گیشد دذّد یک ثبًیَ هْل هی کؾذ .صهبًی کَ کبعت ثَ هذل تبثؼ ثشعذ
ثبثغتَ ؽذى یک کلیذ فشهبى تبثؼ فبدسهی گشدد .دس هْل ایي یک ثبًیَ چٌذیي ػول هی
ثبیغت اًجبم گیشد.
1هذاسات کٌتشل  ّ kV,mAصهبى اص دبلت کٌتشل فلْسّعکْپی ثَ دبلت کٌتشل سادیْگشافی تغییشّمؼیت دٌُذ.
2جشیبى فیلوبى هتٌبعت ثب mA ّ kVدس خْاعتی سادیْلْژی تغییش کشدٍ ّ گشهبی فیلوبى ثَ دذًِبیی خْد ثشعذ.
3آًذ دّاس تیْة ؽشّع ثَ چشخؼ ًوْدٍ ّ ثَ عشػت ًِبیی خْد ثشعذ.ثَ دلیل ًیبص ثَ صهبًی جِت اًجبم آهبدٍ عبصی ُب سادیْگشافی ُب داسای دّ ًمطَ مؼف
اعبعی اعت.
1صهبى تبثؼ ّ گشفتي ػکظ سادیْ گشافی دذّد یک ثبًیَ اص صهبًیکَ سادیْلْژیغت تقوین ثَمجو تقبیش سّی فیلن هی کٌذ ػمت تش اعت ّهوکي اعت دسایي یک ثبًیَ تقْیش تغییش کشدٍ
ثبؽذ.
2دشکت هکبًیکی کبعت اص دبلت اّلیَ ثَ دبلت تبثؼ ثبػث ایجبد لشصػ خفیفی دسعشیْگشاف ؽذٍ ّ ایي اهش ثبػث تبسؽذگی دس تقْیش هی ؽْد.
3دّسثیي فْتْ اعپبت):(photospot cameraدّسثیي فْتْاعپبت تقْیش خشّجی تؾذیذ کٌٌذٍ تقْیش سا سّی فیلن مجو هی کٌذ.
تیْة ُبی تؾذیذ کٌٌذٍ تقْیش ثب لطش فغفش گیشًذٍ تب  16ایٌچ اجبصٍ هی دٌُذ ًْاس ثضسگ ثذّى
دشکت تیْة تؾذیذ کٌٌذٍ ّ تقْیش اصیک ًمطَ ثَ ًمطَ دیگش دس یک تقْیش ثَ ًوبیؼ دس آیٌذ.
یک هضیت دّسثیي فْتْاعپبت کبُؼ لبثل هالدظَ هیضاى اؽؼَ تبثیذٍ ؽًْذٍ دس یک یب چٌذ
ػول تبثؼ سادیْگشافی فْست گشفتَ اعت ّ ًوی گزاسد اؽؼَ صیبدی ثَ ثیوبس تبثبًذٍ ؽْد .
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یک ػیت ایي سّػ ّصى صیبد تجِیضات فیلوجشداسی اعت ّ ثبیذ تؼبدل هجوْػَ دّسثیي ّ تؾذیذ
کٌٌذٍ سا ثَ فْستی ثَ ّجْد آّسد .
3سّؽِبی دیگش مجو تقبّیش فلْسّعکْپی ػجبستٌذ اص:مجو تقبّیش ثش سّی فیلن عیٌوبیی یب عیٌَ فلْسّسّگشافی
مجو تقبّیش ثش سّی ًْاسُبی هغٌبهیغی ّ دیغک ُبی ًْسی

