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 مقدمه -1-1

لهم رونگتن در سال ياز بدن انسان توسط و xوگراف به کمک اشعه ير رادين تصويرداشته شدن اولب با   

زد عام زبان یکوریو مار ريپ یهاشرفتيد که پينكش يطول ن متولد شد.ينو يک پزشكيزيدانش ف ،1986

 و 1همگارتوسط  یبردارريزوتوپ در تصوياويش استفاده از رادين آزمايشد. اول يو خاص محافل علم

 انجام گرفت. يقيرادون تزر و یک اتاقک ابريبه کمک  1972در سال  2ويس

شاهد ساخت  1935دهه  .را اختراع نمود ين دستگاه اسكن خطياول 3کاسنبنديک ،1951در سال    

 یهاستميل سيرفته منجر به ساخت و تكمکه رفتهلورنس بود توسط ارنستكلوترون يشتاب دهنده س

هارپر باعث م پليتوسط ت1964در سال  m 99-ومسيتوپ تكنزويوايمدرن شد. استفاده از راد يوتراپيراد

-ستميس یبود که فناور یالديم 70دههد و باالخره در يگرد يک پزشكيزيخ فيدر تار يجاد نقطه عطفيا

 .افتيبه سرعت گسترش  MRI7 و PET4 ،5SPECT ،6CTی ها
                                

 اي چيست؟ پزشكي هسته -1-2

 یريشگيپ یزوتوپ( براياراديوو )ياکتويراد یهازوتوپيا استفاده از، یاهسته ياز اشكال پزشك يكي   

و درمان  ييشناسا یهاوهيها چند سال است که در شزوتوپياويهاست. از رادیماريص و درمان بي،تشخ

زوتوپ هم ياويها، استفاده از رادوهين شيا عةشتر و توسيب يدرمان یهاوهيش. با کشف شودياستفاده م

 .تر شده استگسترده

 

 يصيتشخ ياهسته يپزشك -1-2-1

ن مواد يشود . ايو وارد بدن ميواکتياز مواد راد ياندک، مقدار یاهسته يپزشك يصيتشخ یهاکيدر تكن   

  ياتيتواند اطالعات مهم و حياز استخوان و بافت م ييهاها و بخشبافت يل جذب شدن در بعضيبه دل
                                                 
1 - Bhumgart                  2 - Weiss                       3 - Benedic Cassen                 4 - Positron Emmisionomography                               

5 - Single Positron Emmision Computed Tomography                       6 - Computed Tomography                                         

7 - Magnetic Ressonanse Imaging 
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-جمع یاهسته يک پزشكين تكنيکه توسط ا ياطالعات ی ارائه کند.ماريا بيسرطان ي ازباره نوع خاصدر

را عالوه برساختار، عملكرد آن بافت از ياست، ز یبردارتصوبر یهانديگر فرايدتر از شود جامعيم یآور

ه قابل يها در مراحل اولطانرها و سیمارياز ب یاريشود که بسين ميجه ايدهد. نتيبدن را هم نشان م

عمر مهيزوتوپ با نياز ا يار اندکي، مقدار بس یاهسته يند پزشكيجا که در فراص خواهند شد. از آنيتشخ

افت شده در بدن يرد، مقدار اشعه دريگيچند ساعت اشعه دارند( مورد استفاده قرار م يکوتاه )که فقط ط

شود، کل بدن و يق ميده تزريب ديزوتوپ فقط به بافت آسياويست. چون رادا xا هم اندازه اشعه يکمتر 

از  ي، مقدار اندکیاهسته يپزشكص يتشخ یهاکيدارند. در تكننر قرار يسالم چندان تحت تاث یهابافت

از موارد  يها و در بعضبافت ياين مواد به دليل جذب شدن در بعضشود. يو وارد بدن ميواکتيمواد راد

را از ساختار درون بافت  يتواند اطالعات مهم و حياتياز استخوان و گسيل پرتو گاما، م يهايدر بخش

 ها برد.به وجود تومورها در آن بافت يشود پيارائه کنند که با تحليل اين اطالعات م
 

 يدرمان ياهسته يپزشك -1-2-2

ن يها صورت گرفته است. در ازوتوپيق اياز طر یماريدر درمان ب یاشرفت عمدهيدر دهه گذشته، پ   

از انواع سرطان  یاريمقابله با بس یرند و از آن برايگي، مورد استفاده قرار ميپزشك یهازوتوپيدرمان، ا

کند که يم ينيبشيگران پکند و پژوهشيم یاديشرفت زيهر سال پ يوه درمانين شيشود. اياستفاده م

ن موارد يتردرمان باشند. در حال حاضر، معمولها قابل زوتوپين ايها با ااز انواع سرطان 80ش از %يب

-است. در اروپا مهم يپروستات و سرطان استخواند، سرطان يروئي، درمان تيپزشك یهازوتوپياستفاده ا

د نشده يدرمان آرتروز تائ یوه هنوز براين شيكا ايامر ن مورد استفاده آن درمان آرتروز است، اما دريتر

سرطان با استفاده از  یهان درمانيزتريانگجانياز ه يان است، بعضيکه در جر یريقات اخياست . تحق

زوتوپ ياويبرراد يمبتن يدرمان یهاوهين شيش، ايش آزمايدهد. با افزايدست مرا به يپزشك یهازوتوپيا

ن يانجام ا یه مراکز معتبر برايدييأفته رفته صدور مجوز و ترها، و دانشگاه يقاتيتحق یهامارستانيدر ب

که اند دهيرس یريگت چشميبه چنان موفق يتجرب یهان درمانياز ا ي. بعضشده است یها اجبارشيآزما

با  يمارانياز موارد ب یاريدر بس وار کرده است.ديام يشتر از قبل به زندگيسرطان را ب يان کنونيمبتال

 اند.افتهيوه از مرگ نجات ين شيبا هم يسرطان یهاو غده یبار مغزمرگ یتومورها
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 د شده بودند،يگر نااميد يدرمان یهانهيکه از همه گز يماران سرطاني، بيتجرب یهاکينياز کل يدر بعض   

در « ق و وارد کردنيو منحصر به فرد تزر مؤثر یهاستميس»دا کردند. اختراع يوه نجات پين شيبا ا

منحصر به فرد، به  یهاستمين سيداشته است. ا یارير بسيتأث يزوتوپيد ايجد يدرمان یهاوهيشرفت شيپ

 یهاوهيمار وارد کنند. شيبافت بدن بم به يق و مستقيها را به طور دقزوتوپيکند تا ايپزشكان کمک م

 مبتال به سرطان ها نفرونيليم یش رويپ یدينده جديها آزوتوپياويانواع سرطان با استفاده از راد يماندر

 .دهديا قرار ميدر سراسر دن

باشد لذا الزم است يريه م یتومورها تشخيص یتئور يبررس با توجه به اينكه هدف اين تحقيق   

 یبعد یهادر بخش تومور اين بافت داشته باشيم. یگيرمختصر در مورد اين بافت و شكلاطالعات 

 پردازيم.يبيشتر به اين مطلب م

 

 1ينا -3-1

ست شكل ا Cحلقه غضروفي  20تا  15 یی دارانا .غشايي -ياست غضروف یالولهيا لولة هوا،  ینا   

در فرد  یطول ناوسيله رباط ارتجاعي پوشيده شده است. هکه بخش عقب آن فاقد غضروف است و ب

ميليمتر بوده و  3ساله  3در بچة  یقطر نا ميليمتر است. 12آن نيز  يسانتيمتر و قطر داخل 12بالغ حدود 

حل م ميليمتر برسد. 12سالگي  به  12گردد تا در آن اضافه ميبه ازاء هر سال افزايش سن يک ميليمتر به 

به دو برونش  یتقسيم ناو موجب  داشته یاکارينا حالت تيغهنامند، را کارينا مي یدو شاخه شدن نا

تر و بيشتر تر ، کوتاهو پهن بوده یراست در امتداد نا ينش اصلتقريباً بروگردد. اصلي راست و چپ مي

 يو تحتان ي، ميانيفوقانسانتيمتر طول دارد و به سه شاخة برونكوس لوب  5/2حدود است،  یعمود

سانتيمتر( و حدوداً افقي است و به دو  3تر و بلندتر)گردد، ولي برونش اصلي چپ باريکيتقسيم م

راست مواد وارد  يبرونش اصل يبه خاطر وضعيت عمومگردد. يتقسيم م يو تحتان يلوبار فوقان شاخة

 .[1379، ي]امين عمدتًا به داخل ريه راست وارد مي شوند یشده به نا

 

 2هاريه -4-1

 ،ياسفنج  بافتي  دارند.  قرار  توراکس که در طرفين قلب و در داخل   تنفسي هستند یهاها اندامريه   

                                                 
1-Trachea                               2 - Lung 
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-تر از ريه چپ ولي کوتاهريه راست بزرگ دارند. يمتمايل به صورت یخاکستر يو رنگ يشكلي مخروط 

 )زيرا تحدب کبد در سمت راست است(. تر از آن است

 یر که روگيرد و يک قاعدة مقعانتيمتر باالتر از ترقوه قرار ميس 5/2يک قله که حدود  یهر ريه دارا   

که  يدر مجاورت قفسه سينه است و يک سطح قلب یايک سطح دنده یداراباشد. ديافراگم قرار دارد، مي

ک منطقه ي در سطح داخلي ريه شود.به نام سطح داخلي نيز ناميده مي فرو رفته و با قلب مجاورت دارد و

که محل ورود و خروج عناصر عصبي، عروقي و برونكوسي است. ريه راست  به نام ناف ريه وجود دارد

شود، ولي ريه يتقسيم م يو تحتان ي، ميانيفوقانبه سه لوب  يافق يكمايل و ي يوسيلة دو شيار يكهب

ريه چپ  ير قدامکتاردد. گيتقسيم م يو تحتان يفوقان یهاوسيلة يک شيار مايل طويل به لوبهچپ ب

در اين پروژه ريه به همراه نای،  ما .[1379، ي]امين قلبي است يبه نام بريدگ يعميق ييک برآمدگ یدارا

طور به یبعد یهاايم که در بخشکرده یسازشبيه یبه روش کامپيوترها را از نايژک یها و تعدادنايژه

 پردازيم.يمفصل به اين موضوع م

 

 1سرطان -5-1

د سلول که رش يسلول یهاديگر ژن ينوعي فعال شدن غير طبيعيا  جهشارد بر اثر وسرطان در کلية م   

سرطاني يا  یهاموسوم به ژن يطبيع يرغ یهاژن آيد.کنند به وجود ميو ميتوز سلول را کنترل مي

وجود  هااونكوژنآنتيها همچنين در سلول اند.کشف شدهنكوژن مختلف وتا صد ا ها هستند.نكوژنوا

-يان يا غير فعال شدن آنتبنابراين، فقدکنند. ويژه را تضعيف مي یهادارند که فعال شدن اونكوژن

  .[1996 ،2]گايتون ها گشته و منجر به بروز سرطان شودتواند موجب فعال شدن اونكوژنها مياونكوژن

چندين دليل  شوند.منجر به بروز سرطان ميکنند پيدا مي جهشها که در بدن از سلول یفقط تعداد ناچيز

 اين موضوع وجود دارد: یبرا

داشته و  يطبيع یهااز سلول یکمتر یکنند قدرت بقاپيدا مي جهشکه  يهاياوالً، قسمت اعظم سلول

 ميرند.يبنابراين صرفاً م
                                                 
1- Cancer                              2 - Guyton 
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زيرا حتي بيشتر شوند مي يطانمانند سرپيدا کرده که زنده مي جهش یهااز سلول یثانياً، فقط معدود

 یکه از رشد بيش از حد جلوگير هستند يطبيع يفيدبك یهاکنترل یيافته کماکان دارا جهش یهاسلول

  کنند.مي

قبل از آن که رشد هستند، غالباً اگرچه نه به طور معمول،  يکه بالقوه سرطان يهايثالثاً، آن عده از سلول   

اين امر به روش  شوند.بدن منهدم مي يوسيلة سيستم ايمنهب صورت سرطان درآيند معموالًهپيدا کرده و ب

غير  یهاهايشان پروتئينپيدا کرده به علت تغيير ژن جهش یهات اعظم سلولقسمشود: زير انجام مي

بدن را تحريک کرده و  يها سيستم ايمنگاه اين پروتئيندهند و آنيي در داخل جسم خود تشكيل مطبيع

و از  کننديم يسرطان یهاحساس شده بر ضد سلول یهاکورها يا لنفوسيتيتشكيل آنتها را وادار به آن

-وجود دارد که در اشخاصي که سيستمدر تأييد مطلب فوق اين حقيقت سازند. ياين راه آنها را منهدم م

کنندة فتضعي یکه به دنبال پيوند کليه يا قلب داروها يآنها تضعيف شده، از قبيل کسان يايمن یها

 کنند، احتمال بروز سرطان تا پنج برابر افزايش مي يابد.يمصرف م يسيستم ايمن

عنوان  به ايجاد سرطان مورد نيازند. یزمان برارابعاً، چندين اونكوژن فعال شدة مختلف به طور هم   

ا سلول شود امبرد توليد مثل سريع يک نوع ها ممكن است موجب پيشمثال، يكي از اين قبيل ژن

زمان به طور هم يخون یهاتشكيل رگ یيافتة ديگر براجهشآيد زيرا يک ژن يسرطاني به وجود نم

 .وجود ندارد

 هادر نظر بگيريم که هر سال تريليوناگر شود؟ تغيير يافته مي یهااما چه عاملي موجب توليد ژن   

مطرح  اين پرسش را به صورت زيرشود، احتمااًل بهتر اين است که سلول جديد در يک انسان ساخته مي

پاسخ در اين است که سازيم؟ سرطاني نمي جهش يافتها سلول هها يا بيليونکنيم: چرا ما عماًل ميليون

شوند و نيز به اين قت غير قابل تصوری تكثير ميقبل از انجام ميتوز با د يکروموزوم DNA یرشته ها

 DNA يهرگونه رشتة غير طبيععلت که قبل از آن که به روند ميتوز اجازة انجام داده شود روند تصحيح، 

، احتمااًل يک سلول تازه تشكيل يموروث يسلول یهابا وجود تمام اين احتياطکند. را بريده و ترميم مي

 است. يجهشارز ب یهايويژگ یداراميليون سلول کماکان شده در هر چند 

از  یتصور کنيم که تعداد زيادتوانيم بستگي به تصادف دارد و لذا ما ميتنها  جهشبه اين ترتيب بروز    

 هستند. ياز يک بدشانس يصرفاً ناشها سرطان
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قرار گيرد  خاص ييا بيولوژيك ي، فيزيكيبا وجود اين هرگاه شخصي در معرض بعضي عوامل شيمياي   

 از اين عوامل به قرار زيرند: یايابد. پارهبه ميزان چندين برابر افزايش مي هاجهشاحتمال بروز 

اشعة گاما و ذرات کننده از قبيل اشعة ايكس، بي معلوم شده است که اشعة يونيزهبه خو -1

 یتوانند انسان را نسبت به ابتالبنفش مي یوراتشعشعي صادره از مواد راديواکتيو و حتي نور ما

ها تحت تأثير اين قبيل تشعشعات بسيار تشكيل شده در بافت یهايون مستعد سازند. به سرطان

 یهاجهشده و به اين ترتيب موجب را پاره کر DNA یهاتوانند رشتهواکنش پذير بوده و مي

  متعدد شوند.

کنندة لولة گوارش مفروش یهاز قبيل خراشيدگي مداوم اليها يکنندة فيزيكمواد تحريک -2

منجر به  هاآسيب وارده به بافت توانند منجر به سرطان شوند.سيلة بعضي از انواع غذاها نيز ميبو

 جهشتر انجام شود احتمال بروز هرچه ميتوز سريع شود.ها ميتعويض سريع ميتوزی سلول

 بيشتر است. 

اين امر احتمااًل  متعدد يک تمايل ارثي قوی نسبت به بروز سرطان وجود دارد. یهادر فاميل -3

ها قبل از آن که بتوانند به وجود آيند نه به ين حقيقت است که قسمت اعظم سرطانناشي از ا

به  یکه به ويژه مستعد ابتال يهايدر آن فاميلنياز دارند.  جهشبلكه به دو يا بيشتر  جهشيک 

 جهشرسيده دچار به ارث  ها در ژنومشود که يک يا بيشتر از ژنسرطان هستند چنين فرض مي

ايجاد شود تا  يهايبايستي در افراد چنين فاميل یمتراضافي بسيار ک یهاجهشبنابراين  اند.شده

 .سرطان شروع به رشد کند

 يحدود معمولبه  يسلول سرطان -1عبارتند از:  يول سرطاني و طبيعلالف عمده بين ستاخ   

 یظاهراً به فاکتورها يسرطان یهاسلول. دليل اين امر آن است که رسدينم يواقع يرشد سلول

 يسرطان یهاسلول -2 ندارند. یالزمند نياز يطبيع یهاايجاد رشد در سلول یکه برا یرشد

ها اين سلول ،بنابراين دارند. يطبيع یهابه يكديگر در مقايسه با سلول یترچسبندگي بسيار کم

منتقل شوند و يان خون شوند، به سراسر بدن ا سرگردان شوند، وارد جرهتمايل دارند در بافت

بعضي از  -3 ل دهند.متعدد جديد تشكي يسرطان یهاد غدهرش یبرا يهايآشيانهدر آن نقاط 
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دی خوني جديد متعد یهاگکنند موجب رشد رمولد عروق توليد مي یيز فاکتورهاها نسرطان

-رشد سرطان را تأمين مي ینياز برامورد  ييشوند و به اين ترتيب مواد غذاميبه داخل سرطان 

 .[1996]گايتون،  کنند
 

 هيعوامل سرطان ر -1-6

در اياالت متحده ساالنه  باشد.کشنده در دنيا مي یهاها و بيماریترين سرطاناز شايع يريه يك سرطان   

تشعشع  .[2009و همكاران،  1کيائو] دهندسرطان ريه جان خود را از دست مي نفر بر اثر 175000حدود 

نمک های  سيگار کشيدن، زا برای سرطان ريه قرار داشته است.از ديرباز در فهرست عوامل سرطان

کروميوم، گاز خردل، هماتيت و مشتقات آسفالت نيز در اين فهرست قرار دارند. افزايش بارزی از 

م در ومعادن اوراني م در صحرای کلرادو در اياالت متحده، دروسرطان ريه در بين کارگران معادن اوراني

م در سوئد و معادن فلورسپار در نيوفوندلند مشاهده شده است. تفكيک وچكوسلواکي، معادن غير اوراني

چيان باشد زيرا تعداد بسيار کمي از معدنها مشكل ميجاد سرطانمشارکت آثار سيگار و گاز رادون در اي

يری معموالً بين گزمان متوسط تابش گرفتند.غيرسيگاری به عنوان گروه شاهد مناسب مورد بررسي قرار 

يابد. در هر هويه به طور قابل توجهي تغيير ميباشد که طي آن استانداردهای ايمني و تسال مي 20تا  15

رادون در هوای تنفس شده های بحراني در الية بازال اپيتليوم ريه از تراکم ن دز دريافتي سلولمورد تخمي

د مبني بر ايجا -خالصه شده است BEIR VIکه در گزارش  -باشد. همچنين شواهدیمشخص نمي

سه ايزوتوپ  .[2002، 2هال] ها وجود داردگيری گاز رادون در خانهموارد اضافي سرطان ريه از تابش

)تورن( در زنجيرة U235 ،Rn220در زنجيرة  )اکتينون( Rn219رادون عبارتند از:  یعنصر پرتوزا يطبيع

Th232,  Rn222 رادون( در زنجيرة(U238 .يبه دليل کم بودن غلظت پرتوزاي U235 و نيمه عمر کوتاه اکتينون

 يتورن نيز به دليل داشتن نيمه عمر کوتاه تنها زمان افراد ندارد. یدر پرتوگير ياين ايزوتوپ تأثير چندان

، يداشتن نيمه عمر نسبتاً طوالنرادون به دليل زياد باشد.  Th232گيرد که غلظت يمورد توجه قرار م

ر قابل يمقاد یحتوماالت متحده و اروپا ياز خانه ها در ا یاريبس شود.يمهمترين ايزوتوپ محسوب م

-يها من وارد ساختمانيرزميق زيرد و از طريگين سرچشمه مين گاز از زمياز گاز رادون است. ا يتوجه

                                                 
1- Qiao et al.                      2- Hall                                    
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مسألة رادون را  1970گرما در دهة  ینة سوخت برايهزش يز از افزايپره یها براخانه یکارقيعا شود.

را با خارج  یکمتر ييشده تبادل هوا یبندقيک خانه کاماًل عاين امر آن است که يعلت ا د کرد.يتشد

را در يز ،ستيز نيآمخود مخاطره یشود. رادون به خوديشتر ميجه تراکم رادون بيدر نتسازد، يسر ميم

ک مكان بسته، يبه هر حال در شود. يه ها خارج ميها از ربا بازدمورت تنفس، بدون جذب شدن ص

شود که عالوه بر جامد بودن، به يه مية رادون باعث تجمع عناصر محصول تجزين تجزيرزميمانند ز

و با تابش ذرات  ل دارنديها تماژهيال نايتليره شدن در اپين عناصر به ذخيچسبند. ايذرات گردوغبار م

 شوند.يم يد موضعيشد یريگابشآلفا، باعث ت

ن يدر ب  BEIRVI تةين کميبنابر تخم دهد.يم یها رویگاريه وابسته به رادون نزد سير یهاشتر سرطانيب

هال،  ]باشد يمورد وابسته به رادون م 2900ا ي 1200ه در هر سال، ياز سرطان ر يمورد مرگ ناش 11000

2002].  

شود. يها میگارين سية مشاهده شده در بيو تعداد موارد سرطان ر يتابشش دز يگار باعث افزايدود س   

نشان داد  يقاتيج تحقينتا در تنباکو و محصوالت آن مشاهده شده است. Pb210و  PO210 یدهايونوکلئيراد

در خاکستر و دود  نيچناست. هم  mBq22.5-9.7گار، يس یدر تنباکو po210تة يويمتوسط غلظت اکتکه 

 PO210از  svμ193ها یگاريس ین دز متوسط ساالنه برايانگير ميمقاد .است 7/74و 6/4ب يبه ترت

 .شودين زده ميتخم Pb210از  svμ251و

 

 يبا عمر نسبتاً طوالن یدهايونوکلئياز راد يكيو  يعيطب 238-وميک عضو از گروه اوراني 210-ميپلون   

 باشد.ين ميموجود در تنباکو، زم 210-سربو  210-ميپلون يچشمة اصل رادون است. يمحصول واپاش

-هب %35شود، يل ميگار به دود تبديس یموجود در تنباکو  210-مياز پلون %50باًيبه طور متوسط، تقر

 .[2004، 1]خاطر شوديدا ميدر خاکستر پ %15 باًيشود و تقرين مينشصورت رسوب ته

 

وجود  ييگار با غلظت بااليس یدر تنباکو، که  210-و سرب 210-ميپلون يگار جذب داخليسدود    

شوند باعث ين ميه ته نشير یهابافت که استنشاق شده و دردها يونوکلئيادرن يا دهد.يش ميدارد، را افزا

تة يوي، مقدار متوسط غلظت اکت یگار مصريس یر رويقات اخيدر تحق شود.يم يداخل يش دز تابشيافزا

                                                 
1- Khater                                               
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ق از ين تحقيدر ا ن زده شد.يتخم mBq/cigarette 16.3 یمصر یگارهايس یدر تنباکو 210-ميپلون

در  210-ميها متوسط مقدار پلونن روشيبه عمل آوردن تنباکو استفاده شد، اما ا ید برايجد یهاروش

 .را کاهش نداد یگار مصريس یتنباکو

 

 تشخيص سرطان ريه يهاروش -1-7

 یها برادر حالت کلي، مقياس کليد درمان آن است. رشد تومور، يابتدايسرطان ريه در مرحلة  تشخيص

، X ،CTقفسه سينه با استفاده از اشعة  یهاسرطان ريه به طور عمده شامل فيلمتشخيص زودهنگام 

MRI، PET، يمهم تشخيص یگيراندازه عالوه بر آنها، در يکباشد، ايزوتوپ، برانكوسكوپي و غيره مي 

تشخيص داده وجود تومور د تا نکندست آمده از بدن را آناليز ميبهگرامافون  يبيوپس یهاپاتولوژی نمونه

 شوند.آناليز مي گرامافون معموالً توسط آسيب شناسان باتجربه يبيوپس یهادر حال حاضر، نمونه شود.

کمياب نيز شناسان باتجربه آسيب از ريه بسيار مشكل است و عالوه بر آن یبردارنمونه که يجاياز آن

 .[2002، 1و همكاران ]ژيو موثق هميشه امكان پذير نيست یتشخيص پاتولوژ لذا هستند،

 یپردازيم و در نهايت روش بكارگيرتشخيص سرطان ريه مي یهااز روش يهاينمونه بهدر اين بخش 

 دهيميراديوايزوتوپ را تشريح م

 

1-7-1- CT اسكن 

است که به عنوان استاندارد  ی( يک روش مؤثر CT)يمحاسبات يمعاينة ريه با استفاده از توموگراف   

تقريباً در  يکلينيك 2یتزريق وريد یگيراندازه .سرطان ريه پذيرفته شده است یي برااز نظر علم يطالي

در  يمهم یهابيش از ده سال است که آزمايشمختلف انجام شده است.  یهاها با روشهمة بافت

در  یات زيادمطالع .[2006، 3و همكاران يکال] دست آمده استهب MRIو  CTبا  يديناميك یگيراندازه

زمان انجام  -چگالي یهاريه در روابط منحني یهاخون ندول دياگرام جريان یهانمونه يزمينة ارزياب

                                                 
1- Zhou et al.                  2- Perfusion                                                                                       

3- Calli et al.                           
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سينه يک روش  یتزريق وريد  CTشوند.ها استفاده ميتوصيف خصوصيات ندول یرفته که براگ

اين تصاوير  .[2003، 1]مايلز و همكاران دهدارزيابي کارکرد ريه فرصت ميه به است ک یجديد

شار متابوليسم و مايكرو انت يارزياب در تشخيص و درمان سرطان ريه دارند. يمهم ينقش خيل یراديولوژ

، یتزريق وريد CTجديد،  یتصويربردار یهاروش باشد.مهم مي يها خيلتومور با استفاده از اين روش

تزريق  CTآزمايش تسريع کرده است.  یتا حدود را یريو یو پاتولوژ یآشكارساز یما برا يتواناي

-يافزار انجام مبا کمک يک نرم يفاست که در مقايسه با توموگرا ييک آزمون به روش ديناميك یوريد

است، يک اصل  يتابع يارزياب یاز پارامترها ي، که يكیتزريق وريد [.2003مايلز و همكاران، ] شود

 یتزريق وريد باشد.يدر مورد تشخيص بافت غير نرمال م ياست که شامل اطالعات يکمي فيزيولوژيك

تزريق ها از بافت ييک نياز متابوليك کند.حجم يک بافت عبور مي دست که از ميان هر واحوني امقدار خ

خون در واحد زمان، حجم  يانجرسرعت  بافت است. يمالک غيرمستقيم اکتيويتة متابوليك کي و یوريد

 یگيراندازه یتزريق وريد CTتواند با استفاده از آزمايش يکند، ميکل خوني که از ميان بافت عبور م

 .[2000مايلز وهمكاران، ] شود

 (MRI) پرتونگاري با استفاده از تشديد ميدان مغناطيسي -1-7-2

-س جهت عكسياز مغناط x تابش اشعه یجا ن تفاوت که بهياسكن است با اCT ش مشابه ين آزمايا   

ن ورقه به طور ساکن ديدق 30مار به مدت يش بين آزمايشود. در ايبدن استفاده م یاز اعضا یبردار

 شود.يه مياز بدن او ته ير مقطعيماند و تصاوين دستگاه مياتاقک ا
  

 اسكن PETتوموگرافي با نشر پوزيترون يا  -1-7-3

   PET  2باF18-FDG باشدسرطان مي يتشخيص یتصويربردار یراويژه ببه  یروش تصويربردار يک 

مي تواند در تشخيص سرطان ريه  PETدر تومور ريوی،  FDG[. به علت 2004، 3]رهرن و همكاران

را با  FDGراديوداروی  )NSCLC)4های ريه سلول غير کوچکاستفاده شود. بيشتر سرطان استفاده شود

  PETالعاده شديد هستند.از نظر ديدن فوق PETکنند و در تصاوير يباال انباشته م يک آهنگ متابوليكي

                                                 
1- Miles et al    2- Fluoro Deoxy Glucose                              

3- Rohren et al.    4-None Small Cell Lung Cancer                     
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دقيقه  60باشد. اسكن در حدود مي 1پايا و ايستاتشخيص سرطان در کلينيک، از نوع  یاسكن رايج برا

 FDG-PETشود. را دريافت کردند، انجام مي FDG یکه بيماران يک تصفية داخل وريدبعد از اين

پروتكل  یدقيقه و برا 60حدود  يمطالعات سرطان انجام شده است. اسكن ديناميك ینيز برا يميكدينا

 [. 2009دقيقه زمان الزم دارد ]کيائو و همكاران،  30کوتاه حداقل  یتصويربردار

به  شود.يماستفاده  يپزشك یيص در فرآيند تصويربردارتشخ ديگر نيز جهت یهاروش یتعداد زياد   

را اتخاذ کرد تا حرکت امبوليک را آناليز  ISODATAعنوان مثال، دينگ روش الگوريتم آناليز داده ها 

 يمولكول یدر تصويربردار یايلمن و مور از اصول آناليز مؤلفهه[. 2004، 2و همكاران گدين] کند

بهبود يافت  ISODATAيک الگوريتم بر پاية در اين مطالعه،  .حيوانات کوچک استفاده کردند يديناميك

استفاده از تصاوير الگوريتم با  کاربرد در تشخيص سرطان ريه بسط داده شد. یبرا یو برنامة کامپيوتر

جسم بر پاية مدل جنبشي جسم و ت يديناميك FDG-PETتصاوير  .شده تأييد شد یسازشبيه يديناميك

چنين اختالل ريه اضافه شده هم ، يک تومور کوچک بهیسازدر شبيهشد.  یسازشبيه FDG يمتابوليك

ز مختلف و جداگانة تومور را ا یهاتواند بافتبرنامه مي افزوده شد. واقعي يمطابق با وضعيت کلينيك

  ص دهد.يدقيقه تشخ 10در  يديناميك یهااطراف بافت با استفاده از داده

PET    تشخيص سرطان ريه نسبت به  یبرا یحساسيت ويژه و باالترCT یاسكن در آشكارساز 

NSCLC رسد متمم يدارد و به نظر مCT اسكن و اشعةx  يين محل تومور به ويژه قفسة سينه در تع

به دو طريق نقش داشته  يممكن است در تابش درمان PET[. 2004، 3]تونسند کم باشد یهاآسيب یبرا

 پيش از يبامكان يک ارزيا کند. دوم،يدر تعريف حجم هدف تهيه م یزياد اطالعات PETباشد: اول، 

بيمار سرطان ريه که  5 یکه نتيجة آزمايش رو یامنتشر شده یهاکند. گزارشيواکنش درمان فراهم م

 نقش دارد واکنش درمان، ي، در ارزياب PETدهند يوجود دارد نشان م FDG يقبل و بعد از تابش درمان

 [.2000، 4]يوسوف و همكاران
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Abestract:  

 

   The MCNP4C code was used for simulating lung. In this work, lung incompetence was 

theoretically investigated. Lung and trachea tissues were simulated using MCNP4C code 

and assumed they contained 99mTc as a radioactive source with 140KeV energy. We 

defined phantoms that had a lung and spherical ‘tumor’ (the lung has 0.296 g/cm3 

density).  We could recognize tumor in lung when ρ= 1g/cm3, radius= 0.1cm.  

Because at location of tumor photon counts were decreased from 7.32979E-04 to 

7.32214E-04. It means that this tumor recognizable by MCNP code. Detecting process 

was repeated for various densities from tumor= 1 to tumor=5 g/cm3 and various depths 

from 12mm to 24 mm. it was obtained that tumor density, gamma energy, tumor depth 

and tumor size are important parameters that effect on tumor detection. 
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