
 (9)95: دوره 9311بهار و تابستان جله دندانپزشکی کودکان ایران/ م

57 
 

 

 

 ضرر ایسود  ؛یوگرافی:راد رینامه به سردب
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 ماندانا صاحبزاده

1
 

 ،یپزشکک یو اطالعرسان تیریدانشکده مد ،یدرمان یخدمات بهداشت تیریو اقتصاد سالمت، گروه مد تیریمد قاتیمرکز تحق ،یندهپژوهیآ یدکترا  2

و  تیریدانشکککده مککد ،یدرمککان یخککدمات بهداشککت تیریارشککد، گککروه مککد یکارشناسکک یدانشکک ز   را یککاصککاها ، اصککاها ، ا یدانشککهاه عمککزش پزشککک 1

  را یا 2اصاها ، اصاها ،  یدانشهاه عمزش پزشک ،یپزشک یاطالعرسان

 صیکبکه منوکزر تشک   یدر دنکدا  پزشکک  یزگرافیراد ریاستااده از تصاو را یکزدکا  ا یمحترش م مه دندانپزشک  ریسردب

دنکدا  تنهکا از  ی هایدگیاز پزسک یمکین بکا  یبکزده اسکتت تقر ریدهکا  و دنکدا  همکزاره ااتنکاپ ناپک  ی هایماریب هریو د ی دگیپزس

 نکاتیمعا ،یمکاریب صیتشکخ یا روش بکر نیکا دیوازد و با در نور گرفتن فزا نیت با اشزدیداده م صیتشخ یگراف زیراد قیطر

دارد و اسککتااده نککا بککه اککا و نککا  مککاریب یبککرا یقابککل انکککار ریککغ یخطرهککا زا یزنیککاسککتااده از اشککعه  لیککبککه د  یگرافکک زیککراد

از  شکتریدر برابکر اشکعه در کزدککا  پ  تیک] ، از آن کا ککه حسکا   دهکدیم شیخطرات را افکزا نیاز آ  احتمال ا1مناسب   ت[

همکزاره بکه  سکتیبا یکننکد مک یاستااده نمک زنسازی یکه از پرتز ها یبردار ریتصز یبزرگ ساال  است آ  دسته از روش ها 

حسکا  بطکزر  یقرار داده شکزد ککه از بافکت هکا  یبه گزنه ا دیبا یحااظت زاتیت و ت هرندیقرار گ نیهزیروش اا کیعنزا  

 یطکیت تنهکا عامکل خطرنکاح محدیکهکا ااتنکاپ ورز یگکرا   یضکرور ریاز تکرار غ ستیبا یم نی چنمزثر حااظت کنند هم

 یکننکده مک2ت[   زهیزنیک یپرتکز هکا ادیکقرار گرفتن در معرض دوز متزسک  تکا ز ،یمغز  یو تزمزر ها  دیروئیسرطا  ت یبرا

مستعد ابتال بکه  اریبس یگراف زیتشعشعات راد ابردر بر دیروئیکه غده ت دهاندیرس  هینت نیبه ا یقیتحق یباشد ] پژوهشهرا  ط

  313مبکتال بکه  مکارینکز  سکرطا  گکزارش شکده   ب نیا  ادیعامل ا نیتریبا دوز باال، اصم زا ی ز ی یسرطا  است و پرتزها 

کککه قککرار گککرفتن در  دهککدیان ککاش شککده اسککت، نشککا  م دیککروئیکککه در سککال سککرطا  ت یپژوهشکک ی افتههککایاسککتت  2212 یبککر رو

سککر و  یککه در نکزاح یابکتال بکه  ت[در مطا عکات بیضکر یبکه طکزر قابککل تکزاه یدنکدا  پزشکک یزگرافیکتشعشکعات راد عکرضم

و الرنکژ بزدنکد ان کاش  دیکغکده پاروت یغکدد بزاقک یدر نکزاح ییتزمکزر هکا یگرد  که دارا دهدیم شیرا افزا دیروئی] سرطا  ت3

 ] شزد یم دهید یسرطا  غدد بزاق  4دها  و ت[  لکام کسیاشعه ا نیب یارتباط مشخص یشد، از نور آمار 

سکه دهکه گ شکته در  یبروز آ  ط زا یسرطانها نسبتا  اندح است، اما م هریدر برابر انزا  د دیروئیسرطا  ت یسهم کم اگرچه

ز از پژوهشکهرا  ککه در سکال اسکت، اسکتااده ا یگروهک ی افتههکایاسکتت طبکق  2212منتشر شده   افتهی شیسراسر اها  افزا

شکدهاند،  یطراحک یعککس بکردار نیحک 42مخرپ آ  را ککم  ری% تأث عاتتشعش نیکم کرد  اثر ا یمناسب که برا یصاحهها

به مقدار قابکل  ت[بکا تزاکه بکه مکزارد دککر شکده اسکتااده از  د،یروئیبه سرطا  ت ماریب یتا کرده و در کاهش احتمال ابتال تزاندیم

ککه دنکدا   رودیکم وکارو انت باشکدیم یضکرور یامکر یعککس بکردار نیدر حک مکاریب یمکثثر واقکش شکزد بکرا ی] تزاه5محافظ 

ت طبکق مطا عکه نکدیمحکافظ هکا اسکتااده نما نیکامکر واقکب بکزده و همکزاره از ا نیکا تیکآنها نسکبت بکه اهکم  ارا یپزشکا  و دست 

صاها  از اممه دانشکده دندا  استا  ا یمراکز دندا  پزشک  نیاز بزرگتر یان اش گرفته و مصاحبه با کار کنا  برخ یدانیم

 یگرافک زیراد ی نهایت تکنسردیهیصاحات محافظ آنچنا  مزرد تزاه قرار نم  نیاصاها ، استااده از ا یعمزش پزشک یپزشک 

فکرض  شیو به صکزرت پک شزدیمحافوها استااده م نیاز ا ماریدر مصاحبه خزد عنزا  نمزدهاند که درصزرت درخزاست پ 

 یرسکان بیپزشکا  که به عدش آ   ی ستیاخالق ز هاز اصزل چهارگان یکیت بر اسا  هرددیاستااده از گرد  بندها ان اش نم

قکانز  حااظکت در برابکر  1331 یبکر   م مکس شکزرا نیکمراحکل درمکا  اشکاره دارد، همچکن  یاز طر  پزشک ط  ماریبه ب

اسکت و  یاابکار ی، اسکالم یساز امکر ز یدر مراکز  مارا یب یبرا زاتیت ه یریو به کارگ هیاصل   ته هیپا 4پرتز مصزپ 

دنکدا  پزشککا ،  یضمن آگاه ساز شزدیم هیتزص نیت بنا بر اشزدیمسئمه از اانب پرتز کارا  ارش محسزپ م نیا تیعدش رعا

 یاابکار یگرافک زیمتر( هنهاش راد یمی]  م3 نیمناسب  ت[همچن یسرب یمردش استااده از گرد  بندها نیو همچن ستهایز زژیراد
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به منوزر مقاصد  یکیز زژیراد یها  شیدر برابر اشعه، ان اش آزما ااظتح هیپا ی)ضخامت به استناد استاندارد ها 22گردد 

 یمکی] ترم7م دد از دندا  ها پکس از اقکدامات ت[  یگراف زیباشد و ن ینم  هیقابل تزا ینیبا  یبدو  تزاه به نشانه ها  یا مهیب

  آ  ممنز  است ریو نوا
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