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 و اهمیت آن در تشخیص سرطان پستانماموگرافی  انواع

 1، محمدعلی تاجیک منصوری2، زهرا کریمی2*نیلوفر اسبقی پور

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایرانکمیته تحقیقات دانشجویی، .2*

 گروه فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران. 1

با توجه به اهمیت نقش بانوان در خانواده و با توجه به رشد بی رویه سرطان پستان در میان بانوان متخصصین بر آن شدند  زمینه و هدف :

با استفاده از تکنولوژی ماموگرافی بتوانند با تشخیص زودهنگام سرطان از عوارض جبران ناپذیر آن جلوگیری کنند . بنابراین در طی این 

انواع روشهای موجود در مامو گرافی معمولی و دیجیتال پرداخته شده است . در راستای ذیل به این هدف مقاالتی مقاله مروری به بررسی 

میالدی در پایگاه داده های ؟ و با کلید واژه های مرتبط به چاپ رسیده است مورد بررسی قرارگرفته  1024تا  1003که در بازه سالهای 

( و dm( و ماموگرافی دیجیتال )sfmصفحه ) –تومور بین سرطان های آشکار شده با ماموگرافی فیلم مقایسه ویژگی های  یافته ها :اند .

( برای ارزیابی های تکمیلی به منظور اعمال روشهای تهاجمی والگوهای پرتوشناسی مجزا در زنان فرا خوانده شده ppvارزیابی تغییرات )

 (sfm) ( و مقایسه ی آن باdmبررسی میزان آشکارسازی )-. 

معرفی و -و کاربردهای آن   DQEمعرفی  -، و ... در تعیین کاربرد سیستم  SNRمعرفی پارامترهای اندازه پیکسل ،تفکیک پذیری ، -

بررسی هزینه ها و میزان دز  -دارند و کاربرد گسترده ی آن   CCDگسترش دستگاه هایی که  -مقایسه ی انواع سیستم های ماموگرافی 

 بررسی کاربردهای ماموگرافی -بیمار در سیستم 

 که اخیرا کشف شده اند  CDMو  DTبررسی  -کاربردها و معرفی نرم افزارهای تصاویر دیجیتال  -

صورت گرفت  نتایج ذیل   SFM و  DMوگرافی به طور کلی در مقایساتی که بین مام نتایج :SFMو  FFDMروش  1مقایسه ی بین -

دارد . ماموگرافی دیجیتال تصاویر با کیفیت باالتر   SFMدقت تشخیصی یکسان و اثرات ناسازگار کمتری نسبت به   DM به دست آمد  :

اسیون مناسب است یفیکفیلم برای آشکارسازی کلس-از پوست ، بافت های زیر پوست و پارانشیم متراکم در اختیار قرار می دهد و صفحه

نوع ماموگرافی صورت گرفت برای  1.دقت ماموگرافی های دیجیتال بستگی به نوع لخته و تراکم سینه دارد . در مقایسه ای که بین این 

ویر به دلیل به دست آوردن و ذخیره تصا DMفیلم کمتر هم بود .  –تشخیص سرطان نرخ دیجیتال نه تنها بیشتر نبود بلکه کمی از صفحه 

استاندارد حداقل در این    SFMبه صورت کامپیوتری و راحتی و صرفه جویی در زمان انتخاب جذابی است .ضمن اینکه در مقایسه با 

ضمن اینکه در شناسایی بود. بسیار باالتر و دوز متوسط خیلی کمتری  PPVدارای درصد شناسایی بیشتر ، فراخوانی کمتر ، DMمطالعه 

 است .  SFMنیز عملکرد بهتری دارد و می شود گفت در کل جایگزین خوبی برای  کارسینوم های مهاجم

 ، سرطانماموگرافی کلمات کلیدی:
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