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MEDICAL IMAGING

 شاهده استفاده از ابزار و تکنیک هایی به ویژه به منظور مهدف کلی از عکس برداری پرشکی
لوژی بدن که به اطالعات قابل استفاده و مفید از اندام های بدن و فرآیند های فیزیوی درون 

.آن دست بیابیم

ی از بیماربررسی روند پیشرفت درمان یا و به طراحی فرآیند درمان بیماری، کمک تشخیص • 
.کاربرد های تصویر برداری پزشکی است



:اصول سیستمهای تصویرگر پزشکی

:د ازاصوال چهار روش کلی برای تصویر برداری در پزشکی وجود دارد که عبارتن
 اشعهX
فراصوت
تصویرگیری هسته ای
 مغناطیسیتصویرگیری به روش تشدید



Xاشعه 

- اشعهX نگتن کشف شدوبه گونه ای تصادفی توسط ر1895درسال.
 اشعهXداز امواج الکترو مغناطیسی و اشعه ای یون ساز می باش



 اساس اشعهX  تشکیل می شود( آند)و یک هدف ( کاتد)از یک منبع الکترون

آند و کاتد داخل یک حباب شیشه ای وخالی از هوا  قرار گرفته اند .

الکترون با ایجاد اختالف پتانسیل بین آند و کاتد و ایجاد میدان الکتریکی قوی حاصل از آن
(بمباران الکترونی)های سطح کاتد شتاب یافته و با سرعت به آند برخورد می کنند 

 نقطه کانونیfocal spot) :  ) آنسطحی از آند را که از

تشعشع ساطع می شود 

 با کوچکتر شدن اندازه آن احتمال صدمه آند

یابددلیل گرمای زیاد نیز افزایش می به 

Tungsten Target

Evacuated Envelope

Anode

Electrons

Cathode (heated tungsten filament)



رادیو گرافی
در تشخیص انواع شکستگی، در رفتگی، انواع تنگی و زخم ها در انــدام  هــای گــوارشــی، پــارگــی

.انــدام هــا، بـیـمــاری هــای مفصلـی و غیـره از ایـن نـوع تصویربرداری استفاده می شود

 و شرایط این دستگاه  ها به وسیله تولید اشعه ایکس در یک تیوپ و به کاربردن یک سری تکنیک هادر
های ظهور و الزم و عبور اشعه از بدن بیمار و برخورد آن با فیلم و سپس ثبت تصویر به وسیله دستگاه

.   ثبوت از اعضای مختلف بدن تصویربرداری می  شود

 مزایای آن میتوان به موارد زیر اشاره کرداز

 آنآشنایی رادیولوژیست ها با

 پیچیدگی کم دستگاه

سیستمیک بودن و خودکار بودن آن

 اجزاکنتراست قابل توجه





:اجزای سیستم رادیوگرافی

 مولد اشعهتیوب

 نگه دارنده تیوبستون

 ولتاژ باالکابل هایکالیماتور  ژنراتور و

 های تصویرو تشدید کننده آشکارسازها

 رادیولوژیتخت

 کنترلی دستگاهمدارات

 فرمان اپراتورمیز





ظاهر کردن عکس 

. وددستگاهی است که در قسمت رادیولوژی جهت ظهور فیلم رادیولوژی به کار می رپروسسور 
را از ظهور یک فیلم رادیولوژی الزم است که در محیطی تاریک معروف به تاریک خانه فیلمبرای 

کاست خارج کرده و ابتدا داخل محلول ظهور قرار داده و سپس از آن خارج کرده و وارد 
. محلول ثبوت قرار دهیم

پس از گذشت زمان معینی آن را از داخل محلول ثبوت نیز خارج کرده و وارد مخزن حاوی آب 
. کنیم و پس از آب کشیدن، فیلم را خشک کنیم

ت که بر یک تصویر رادیوگرافی ساده معموال بصورت یک ورقه پالستیکی یا سلوفان شفاف اس
ولوژی به آن عکس رادیولوژی یا فیلم رادی. روی آن تصویری سیاه و سفید نقش بسته است

به . دپزشک معموال این ورقه را در مقابل نور قرار داده و تصویر را نگاه میکن. هم میگویند
دستگاهی که نور الزم را برای این کار تهیه میکند نگاتوسکوپ میگویند







1985سال معرفی

Xپرتواشعه ی مورد استفاده

به بافتها نفوذ کرده و تصویر به دلیل Xپرتو چگونگی تشکیل تصویر
ل می ضرایب تضعیف و چگالی متفاوت بافتها شک

.گیرد

KeV/ 10 –0.01 nm 100– 0.1طول موج اشعه/ انرژی

کل بدنمنطقه ی مورد بررسی

بسیار باالرزولوشن

عات بیماریهای ریوی، ارتوپدی، دندانپزشکی، مطالکاربردها
-قلبی عروقی و دستگاه گوارش

استفاده از پرتو یونیزه کننده معایب
عدم وجود عمق در تصویر
تصاویر آن دو بعدی اند

تیاز بین رفتن عمق و ابهام در تصاویر دریاف



(CT)مقطع نگاری کامپیوتری

 ه                                    دستگاچرخش عرضی توسط این دستگاه تصویر برداری مقطعی و در
 گیردمورد نظر صورت می عضو به دور 

 ه اشعه ایکس از زوایای گوناگون بباریکه هزاران بار از زوایای گوناگون
خروجی آن در طرف مقابل اندام اندازه گیری شده و درون اندام تابانده 

.میشود

 تصویرگیری هر چرخش یک مقطع از عضو را در کوتاه ترین زمان در
.  توسط کامپیوتر بازسازی می  شوندمی  کند و تصاویر 









.م1972سال معرفی

Xپرتو اشعه ی مورد استفاده

در جهات مختلف، تنها به الیه ای از بدن  Xپرتو چگونگی تشکیل تصویر
نالهای بیمار تابانده می شود و سپس براساس سیگ

به دست آمده و الگوریتمهای موجود، تصاویر 
.بافتهای الیه های مختلف بازسازی می شود

KeV/ 0.1 –0.01 nm 100– 10طول موج اشعه/ انرژی

کل بدنمنطقه ی مورد بررسی/

بسیار باالرزولوشن

عروقی تصویربرداری از بافتهای نرم، مطالعات قلبیکاربردها
و دستگاه گوارش

ایین کنتراست پ+ استفاده از پرتو یونیزه کننده معایب
بافتهای نرم



آنژیوگرافی

در این روش یک ماده کنتراست زا به داخل بافت تزریق میشود

امروزه دستگاه های تزریق کننده بجای انسان ، عمل تزریق را انجام میدهند.

از این دستگاه ها عالوه بر آنژیو گرافی در تزریقات خاص مثل تزریق دارو های شیمی درمانی نیز
استفاده میشود





 د نظر نازك بسوی هدف مورپالستیکی کتتر یک از طریق یک شریان بزرگ به واسطه
(فلوروسکوپیهدایت .)حرکت میکنند

در این روش ابتدا ماده خاصی .سپس ماده حاجب ید دار به داخل رگ تزریق می شود
انع از این ماده م. به درون شریانی که قصد تصویربرداری از آنرا داریم تزریق میکنیم

عبور اشعه ایکس شده و در واقع موجب میشود خون هم مانع عبور اشعه شده و در 
شودنتیجه سایه شریان حاوی خون مانند استخوان بر روی فیلم دیده 

 پرتوهای ایکس از دستگاه سی آرم به ســمــــت نــــاحـیـــه هـــدف سپس
ارد تـــابـــانـــده مـــی شـــود و گـیرنده هایی در قسمت پایین دستگاه سی آرم وجود د

کنندکه این پرتوها را جذب می 

 م هنگام عکس برداری به علت اینکه بافت عروقی بدن جزء نسج نرم بوده و تراکدر
ان کمی دارد بنابراین اشعه به راحتی از همه آن ها عبور کرده و بر روی فیلم نمی تو

بـه همیـن علـت جهـت مشخص کردن ساختمان و وضعیت . هـیـچ تصـویـری داشـت
عروق بدن از مـواد حـاجـب اسـتـفـاده مـی کـنـند





اجزای دستگاه آنژیوگرافی

 تخت آنژیوگرافیAngiography Table

 سی آرمC-ARM

 اتوماتیک مواد حاجب انژکتورInjector

ژنراتور مولد اشعهGenerator

تیوب مولد اشعهX-Ray Tube x

 دوربین سینهCine camera

Digital Subtraction Angiography :برای نشان دادن واضح رگ

IntensifieRتشدیدکننده









فراصوت
Ultrasound                                         

 ها از بررسی انواع بیماری های مربوط به سیستم صفراوی، ادراری، عروق، قلب و زنان باردار و بچهجهت 
.سونوگرافی استفاده می  شود

 بوددر ابتدا فقط برای مـشـخـص کـردن خـط وسط مغز فراصوت

اغلب با نام سونوگرافی میشناسند

 20فراصوت به امواج صوتی گفته می شود که فرکانس آنها باالتر ازKhz یعنی آستانه باالی شنوایی
انسان است

موج صوتی یک موج طولی است که در حین عبور از درون ماده نواحی فشرده و رقیق حاصل می شود.



وتینحوه تصویر برداری با استفاده از امواج فراص



ا تا ممکن است از شما خواسته شود که بر روی تخت آزمایش دراز بکشید و دست هایتان ر
.کنار سرتان باال بیاورید

سپس یک ژل مخصوص را بر روی ناحیه ای که می خواهند عمل سونوگرافی را انجام دهند 
وتی این ژل باعث می شود تا مقاومت موجود در سطح پوست در برابر عبور امواج ص.می مالند

.می کندجلوگیری کاهش پیدا کند و از جذب امواج توسط پوست 



سونوگرافی





.م1952سال معرفی

(غیریونیزه کننده)امواج صوتی اشعه ی مورد استفاده

نال گسیل امواج اولتراسوند به بدن و ثبت سیکچگونگی تشکیل تصویر
ه بازگشتی از الیه های مختلف بافت، رسیدن ب

تصویر براساس تفاوت در
ر موج ضریب انعکاس الیه های مختلف بافت در براب

ارسالی

MHz / 1 –0.1 mm 10–1طول موج اشعه/ انرژی

سانتیمتر20کمتر از منطقه ی مورد بررسی/

باالرزولوشن

تصویربرداری از بافتهای نرم، مطالعات قلبیکاربردها
عروقی، شارش خون، بررسی شرایط جنین

؟معایب



MRI:Magnetic Resonance Imaging 

 بیمار تحت اثر یک میدان مغناطیسی بزرگ قرار میگیرد .

اتم های هیدروژن در این میدان با آرایش خاصی کنار هم قرار میگیرند

این آرایش بهم میخورد. سپس بوسیله امواج رادیویی صادر شده از دستگاه

با قطع موج ، در برگشت به حالت اول ، اتم ها از خود موج صادر میکنند

با تجزیه و تحلیل آنها ، شکل بدست می آید











.م1977و 1973، 1971، 1945سال معرفی

(غیریونیزه کننده RF(امواج اشعه ی مورد استفاده

MHz / 30 –3 m 100–10طول موج اشعه/ انرژی

کل بدنمنطقه ی مورد بررسی/

بسیار باالرزولوشن

تصویربرداری از بافتهای نرم، تصویربرداریکاربردها
کارکردی

معایب



تصویر گیری هسته ای

 رار ماده رادیواکتیو از طریق داخل رگی یا خوراکی یا استنشاقی مورد استفاده بیمار قیک
.   یابندبه علت اعمال متابولیک در بدن این مواد رادیواکتیو در محل خاصی تجمع می. می  گیرد

ع شده از سپس یک دوربین در این سیستم به نام دوربین گاما تعداد تشعشعات گامای ساط
.  تبیمار را شمارش می کند که نشان دهنده میزان جذب اکتیویته در آن عضو مورد نظر اس

ری در نتیجه یک بیماری خاص مثال تومور می تواند در شمارش تغییر به وجود آورد و بیما
. تشخیص داده می  شود

 توسط بکرل کشف شد1896رادیو اکتیو در سال خاصیت
 هسته ایتصویرگیری مزایای:

استفاده از رادیواتم ها برای نشانه گذاری
اندازه گیری عملکرد بیوشیمیایی وفیزیولوژیکی بدن

حساس بودن روشهای تصویر گیری



تصویر گیری هسته ای

 تصویرچگونگی تشکیل :

 بدنرادیو ایزوتوپ خاص به تزریق

 نظردر بافت مورد تجمع این دارو

 گسیل اشعه ی گاما

 آشکارسازی این پرتوها

 تصویرتشکیل





PET
 شود استفاده از این سیستم یک عنصر رادیواکتیو که پوزیترون تولید می کند، وارد بدن بیمار میبرای 

 یع و مورد تصویررداری میشود و با توجه به شرایط بیماری در ارکان مورد بررسی توزمحل رادیو دارو جذب این
شودجذب می 

د که این رادیوداروها از خود پوزیترون ساطع می کنند و پوزیترونها با الکترونها جفت شده و نابود می شون
.جهت مخالف می باشنددر حاصل نابودی هر جفت پوزیترون و الکترون دوپرتو پرانرژی 

بنابراین تعداد زیادی از جفت پرتوهای وابسته در جهات مختلف از بدن بیمار ساطع میشود.

 از توزیع در اطراف بیمار آشکارسازهائی قرار گیرد با آشکارکردن این پرتوها، میتوان تصویری سه بعدیچنانچه
رادیوداروها در ارکان مورد بررسی بدست آورد 

 استفاده از آن میتوان به وجود نارسائی و یا بیماری پی بردبا  .









(یونیزه کننده)پرتو گاما اشعه ی مورد استفاده

ل چرخاندن حلقوی آشکارساز حول بدن بیمار و تشکیچگونگي تشکیل تصویر

تصاویر براساس روابط بازسازی مربوطه 

MHz / 1 –0.1 mm 10–1طول موج اشعه/ انرژی

سانتیمتر20کمتر از منطقه ی مورد بررسی/

متوسط تا ضعیفرزولوشن

ی تصویربرداری کارکردی، تشخیص سرطان، بررسکاربردها

...فرایندهای متابولیک، عملکرد عضله ی قلب، 

ین بافتهای کنتراست پای+ استفاده از پرتو یونیزه کننده معایب

نرم




