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د لوړو زده کړو وزارت پیغام
د برش د تاریخ هام تلفو او د ی کاا کفارل د وواو ې هاو ا هام
السفم یې ړلاو سارتوو ې رول لاو کاا مخال تلاو ی ل لوباول د .
دیيس کفرل د نصرل ېسريس بلرم جاوړ ېاا د هدک کاد د
کی یت هم لوړ لو کا تلو ېیهښت لل  .لم مد ېتوام د ندخوېلاو
هیژندل شوخو تعیری نو د رت د غوښفنو ې د ټولنا د ېړتیر هم نظل کا نیولاو هک برخاد
نو دیيس توېد ې کفربونم د تحصوینو لوریک بلېبل ې ېرپ يش.
لم ښرغوو ېسفردېنو ې لیکوېالنو څلم د هړک لام کاوتم تننام کاو ېاا د ېتادېیک هخاری خاا
ېخسفو ې د کوونو هم ې ږد کا خا هم رووو ېړ ناد څارنوو کاا دیيس کفربونام تا لی ې
ژبرړيل د رول تيل هوی خا ېدېء کاد د ې د هاو ا توتاوی خاا هام رلکات یې ساف
د  .لم نوی ښرغوو ېسفردېنو ې هو رنو څلم و هم دینښت غوښفنم کو تال څاو هام روواو
ېړ ند بلرو کا نو دیيس کفربونم ې دیيس تاوېد بلېبال ې ېارپ کاد ېاا لام ېارپ
ی سفم د ګلېنو تحصوینو هم ېک کا یکدل يش ې د هدک کاد د کی یات هام لوړ لاو ې د
.
وومم هل سا هم هلتلفګ کا خا نېک ګر ېریسف
د لوړ هدک کد هېیت دې رووام دنادک باويل ېاا د ګلېناو تحصاوینو د وومام سا حا د
لوړ لو لوریک د وووتو هم تلفو و یشفو کا تعیری ې نو دیيس توېد بلېبل ې ېرپ کد .
هم هر کا د ېفغرن ترشوترنو لوریک د جلتنم کمیټا ې هتوږ مکری مېکا خحیا یدک
څلم تننم کو ېا د د کفرل د رول لو لوریک خا هتینم بلېبلک کدېدک.
یوم تندک خو ېا نوتوړ ګټویک هل سم د ې کد ې هلېرفیر تاوتم تال څاو هام نیا د
یېتوونکا کا د ل دیيس تضمون لوریک ل تل ل ک خو تعیری دیيس کفرل لل .
هم دینښت
هو نمل د کفوی نجیب هللا روېجم ومل
د لوړ هدک کد هخل
کربل ۹۳۱۷

قدرمنو استادانو او ګرانو محصلینو!
د افغانستان په پوهنتونونو کې د دريس کتابونو کموالی او نشتوالی لهه لووهو سهتونڅو ګهه ګ ه
کېږي .وو زوات شمیر استادان او محصلین نويو معلوماتو تهه س رسهی نهه لهري پهه زاړه میتهود
تدروس کوي او له هغو کتابونو او چپرتونو ګه ګټه اخيل چې زاړه دي او پهه بهازار کهې پهه ټیه
کیفیت فوتوکاپي کېږي.
تر اوسه پورې موږ د ننګرهار خوست کندهار هرات بلخ البیروين کاب کاب طبي پوهنتون او
کاب پويل تګنیک پوهنتون لپاره  ۲۷۸عنوانه مګتلف دريس کتابونه د طب ساينس انجنیهري
اقتصاد ژورنالیڅم او زراعت پوهنځيو ( ۹۶طبهي د آملهان د علمهي همرهاروو ټهولنې ۱۶۰ DAAD
طبي او غیر طبي د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټې  ۷ Kinderhilfe-Afghanistanکتابونهه د
آملاين او افغاين پوهنتونونو ټولنې  ۲ DAUGکتابونه په مڅار رشوف کې د آملان فدرال جمهوري
جرنال کنسولګري  ۲کتابونه د  ۱ Afghanistan-Schulenد صافی بنس لګوا  ۱د سلواک اېهډ او ۸
نور کتابونه د کانراد ادناور بنس  ) KASپه مايل مرسته چاپ کړي دي.
د وادونې وړ ده چې نوموړي چهاپ شهوي کتابونهه د هېهواد ټولهو اړونهده پوهنتونونهو او وهو زوهات
شههمېر ادارو او مؤسسههاتو تههه پ هه وړو ها توګ هه وېش ه شههوي دي .ټ هول چههاپ شههوي کتابونههه لههه
 www.afghanistan-ecampus.orgووب پاڼې ګه ډاونلوډ کوسی شئ.
دا کړنې په داسې حال کې تر رسه کېږي چهې د افغانستان د لوړو زده کههههړو وزارت د
( ۲۰۱۰ه  )۲۰۱۴کلونو په ميل سرتاتیژوک پالن کې راغيل دي چې:

"د لوړو زده کهړو او د وهوونې د وهه کیفیهت او زده کوونرهو تهه د نووهو کهره او علمهي
معلوماتو د برابرولو لپاره اړونه ده چې په دري او پښهتو ژبهو د دريس کتهابونو د لیرلهو
فرصت برابر يش د تعلیمي نصاب د روفورم لپاره له انگروڅي ژبې ګه دري او پښهتو
ژبههو تههه د کتههابونو او دريس مههوادو ژبههاړل اړوههن دي لههه دې امرانههاتو ګههه پرتههه د
پوهنتونونو محصلین او استادان نيش کوسی عرصي نووو تازه او کره معلوماتو ته س
رسی پیدا کړي".
مونږ غواړو چې د دريس کتابونو په برابرولو رسه د هیواد له پوهنتونونو رسه مرسته وکهړو او د چپټهر
او لرچههر نههور دوران تههه د پههای ټرههی کېههږدو .د دې لپههاره دا اړونههه ده چههې د لههوړو زده کههړو د
موسساتو لپاره هر کال ه نا ه  ۱۰۰عنوانه دريس کتابونه چاپ يش.

له ټولو محرتمو استادانو څخه هیله کووو ،چو هوه لولوو ميولرخ کلوو کو نوون کتا ونوه ولیروخ،
وژ اړن او یا هم لول هخواين لیرل شون کتا ونه ،لرچوک نوټونوه او چورکونوه ایو او او د چواا لووا
تیا کړن ،زمونږ هه واک ک ی

اکړن چ هه ښوه کیییوچ چواا او و وسوته یو د اړونوو هوه

وو،

استادانو او محصلی و هه واک کو و کوړو .هموا نګوه د یواد شوویو ټروو هوه اړونوو لوول وړانوی ونوه او
نظکیات له مونږ رس رشیک کړن ،تک څو هه ګ هوې کله ک اغی من ګامونه هو ته کړو.

د مؤلفینو او خپروونرو له خوا پوره زوهار اوسهت شهوی دی تر هو د کتهابونو محتووهات د نړووالهو
علمي معیارونو په اسا برابهر يش خهو بیها هه کیهدای يش د کتهاب پهه محتهوی کهې ینهې
تیروتنې او ستونڅې وليدل يش نو له درنو لوستونرو ګه هیله مند وهو تهر هو خپه نتروهات او
نیوکې مؤلف او وا مونږ ته په لیرلې ب ه راولیږي تر و په راتلونري چاپ کې اصالح يش.
ګه ډېره مننه کوو
له افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمیټې او د هغې له مرش ډاکرت اورو
چې د دغه کتاب د چاپ لګښت وې ورکړی دی دوی تر دې مهاله د ننګرهار پوهنتون د ۱۶۰
عنوانه طبي او غیرطبي کتابونو د چاپ لګښت پر غاړه اخیستی دی.
د جې آی زوهت ( )GIZلهه دفهرت او )CIM (Center for International Migration & Development
ګه چې زما لپاره وې له  ۲۰۱۰نه تر  ۲۰۱۶پورې په افغانستان کې د کار امرانات برابهر کهړي
وو ه د زړه له کومې مننه کوم.
د لوړو زده کړو له وزور پوهنم دوکتور نجیب الله خواجه عمهری علمهي معهین پوهنمه دوپلهوم
انجنیر عبهدالتواب بهاسکرزی مهايل او اداري معهین ډاکهرت احمهد سهیر مهجهور مهايل او اداري
رئیس احمد طارق صهدوقي پهه لهوړو زده کهړو وزارت کهې سهالکار ډاکهرت ګه رحهی صها د
پوهنتونونو رئیسانو د پوهنځیو رویسانو او استادانو ګه مننه کهوم چهې د کتهابونو د چهاپ لهړ
وې هڅولې او مرسته وې وررسه کړې ده .د دغه کتاب له مؤلف ګه ډېهر مننهدوی يه او سهتاينه
وې کوم چې خپ د کلونو-کلونو زيار وې په وړيا توګه ګرانو محصلينو ته وړاندې کړ.
همدارنګه د دفرت له همرارانو هر وو حرمت الله عڅوڅ او فهی حبیبي ګه ه مننه کهوم چهې د
کتابونو د چاپ په برخه کې وې نه ستړې کیدونرې هلې لې کړې دي.
ډاکرت وحیی وردک د لوړو زده کړو وزارت سالکار
کاب جوسی ۲۰۱۸
د دفرت ټیليفون۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰ :
اميي textbooks@afghanic.de :

تقريظ
دمحترم استادپوھنيار ھدايت  دطبی فزيک ليکل شوی کتاب چې د لوړوزده کړود محترم
وزارت د نوي کريکولم مطابق د ننګرھار د طب پوھنځي د لمړي کال دمحصلينو لپاره
دضرورت په اساس ليکل شوی دبيزيک ساينس دڅانګی دمحترم آمر او استادانو لخوا
محترم استاد پوھنيار ھدايت  محمود ته دنده ورکړل شوې وه چې داکتاب ترتيب او
وليکئ.
محترم استاد د طب پوھنځي د لمړي ټولګي د محصلينو لپاره طبي فزيک کتاب چې د ډيرو
معتبرو ،کالسيک ،خارجي کتابونو او انټرنيټي سرچينوڅخه په کې استفاده شوې چې جملی
يی ساده روانی او عام فھمه دی ليکلی او ترتيب کړی دی.
دا کتاب د بيزيک ساينس د څانګې د استاذانو لخوا په ډير غور او دقت سره ټکې په ټکې
ولوستل شو او ددې څانګې د استاذانو او آمر لخوا د قناعت وړ وګرځيدلو او ھم د طب
پوھنځي د لمړي ټولګي د کريکولم مطابق يې مفردات راجمع شوي او ليکل شوي دي چې
د طب پوھنځي د محصلينو لپاره ډير زيات ګټور او د مسلک مطابق جوړ او ترتيب شوې
دی.نوله دی امله زه لوړو مقاماتوته نوموړی کتاب پيشنھادوم ترڅو چاپ ته يی وړاندی
کړی ترڅوچاپ شی او په اينده کې نوموړي استاد ته د لوي څښتن تعالی څخه چې د دې
کتاب په ليکلو کې ډير زيار ويستلې د دنيا او آخرت د اجر غوښتونکي او دالبرياليتوب په
ھيله يو.

په درنښت
محترم استاد پوھندوۍ الفت شيرزی
د بيزيک ساينس د څانګې آمر

تقريظ
دا کتHHاب چHHې د طبHHي فزيHHک پHHه نامHHه دې محتHHرم اسHHتاد پوھنيHHار ھHHدايت  مھمنHHد ليکلHHې او
ترتيب کړی دی سر تر پايه ما ولوست.
د کتHHاب پHHه ليکلHHو کHHې د طبHHي فزيHHک د معتبHHرو ،کالسHHيک ،خHHارجي کتHHابونو او انټرنيټHHي
سرچينو څخه چې نومونه يې د کتاب په مأخذونو کې ذکرشHوی دي اسHتفاده شHوی .کتHاب پHه
ملي ژبه پښتو او په روانه او ساده الفاظو ليکHل شHوی دی د کتHاب پHه ليکنHه کHې ټHول ھغHه
شرطونه چې د يو کتHاب لپHاره اړيHن بلHل کيHږي پHه پHام کHې نيHول شHوی دي او د يHو کتHاب د
ليکنې ټولی ځانګړتياوی په کې شته دی .
ددی کتاب مطالعه نه يواځی دمحصلينو دپاره بلکه دځوانو ډاکټرصاحبانو لپاره ھم پHه علمHی
او اجتماعی ډکر کې خورا ارزښت لري .
په پای کې د دی کتHاب ليکنHه ښHاغلی اسHتاد پوھنيارھHدايت  مھمنHد تHه مبHارکی وايHم او پHه
راتلونکي کې ورته دلوی څښتن تعالی څخه دالبرباؤو غوښتونکي يم.
په درنښت
محترم استاد الحاج پوھنوال جنت مير
دطب پوھنځی دفزيالوژی دډيپارټمنټ غړی

٢

دنوی کريکولم مطابق دطبی فزيک دھری ھفتی لپاره دنظری درس پروګرام.
اوله ھفته:
امواج اوصوتونه:
دامواجو خواص)انعکاس ،انکسار ،تداخل اوتجزيه(  ،دصوت پريود.
دوھمه ھفته
داوريدو ميخانيکيت اودھغه نيمګړتيا:
په غوږ کې اوريدل)دغوږجوړښت اووظايف ،فريکونسی ،دصوت شدت ،دصوت ارتفاع(،
دصوتونوکلينيکی استعمال ،داوريدونيمګړتيا اوداوريدو موخی.
دريمه ھفته:
التراسوند:
التراسونډ څه ته وائی ،التراسونډاوانرژی ،ايکو څنګه مينځته راځی ،التراسونډ څنګه توليديږی،
دايکوپه واسطه تصوير ،دالتراسونډدسکينرډيزاين ،دبدن په واسطه دصوتی امواجو جذب ،دصوت
محدوديتونه ،دصوت کيفيت اورسمول.
څلورمه ھفته
التراسونډ:
دالتراسونډدتصويرونوبی خطری ،داميدوارۍ په وخت کيدالتراسونډعکاسی،
ايکوکرديوګرافی)دالتراسونډپه واسطه دزړه تصوير( ،ددوپلر دحادثی اساسات ،ددوپلردحادثی په
واسطه دوينی دجريان اندازه کول ،درنګونودبھيدنی عکسونه.
پنځمه ھفته
دری بعده التراسونډ:
دالکترومقناطيسي امواجو تعريف ،الکترو مقناطسی طيفونه ،مايکروامواج ،تحت قرمزی)(IR
امواج ،مرئی نورامواج ،ماورای بنفش نورامواج ،د Xوړانګي امواج ،موجونه ،دانسان په بدن کې
دالکترومقناطسی امواجو تداخل ،آيونايزکونکی وړانګي اوغير آيونايز کونکی وړانګيN.C.R.P, ،
. I.C.N.I.R.P
شپږمه ھفته
په طبابت کې دنوري وړانګو تطبيقول:
نوري فيبر ،عکاسی ،انډسکوپي ،ويديوانډسکوپي  ،ڼوری فايبر ،انډسکوپي.
اومه ھفته
ليزر:
سريزه  ،ليزرځه ته وائی ،ليزرڅنګه کارکوی ،دتصوير جمعه کيدنه ،فوتو کاګوليشن ،تجارت،
دعکسونوتبخير ،رنګاوليزر ،دليزراستعمال په طبابت کی.
اتمه ھفته
په طبابت کې دليزر استعمال:
په جراحۍ کې دليزر استعمال انتخاب څنګه دی ،په پوستکی کې دليزر آثرات ،دليزرپه واسطه
دسترګی جراحی ،دغاښونوپه طبابت کې دليزراستعمال ،په طبابت کې دقوی اوضعيف ليزراستعمال،
دفوتونونودقوی په واسطه دناروغۍ درملنه.
٣

نھمه ھفته
راډيولوژي:
سريزه ،داکس دوړانګي تشخيصی استعمال ،داکس دوړانګي په واسطه دبدن توری نقطی ،داکس
دوړانګي ډولونه دمادی سره دتماس له امله ،داکس دوړانګي په واسطه دانساجودتصوير اساسی
جوړونه ،داکس دوړانګي دتوليد څرنګوالی ،داکس دوړانګي په واسطه لټونه ،په راډيولوژي کې
داکس دوړانګي مختلف موډلونه ،عامه راډيو لوژی ،ډيجيټل راډيولوژي ،فلورسکوپی ،ماموګرافی،
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سريزه:
ﷲ)ج( لره ټول ثنا او صفتونه دی ﭼې ماته يې ددی تو فيق را کړ ﭼې دلوړو زده کړو
دوزارت دنوی امتحانی کريکولم مطا بق د ننګرھار پوھنتون دطب پوھنځی دبيزيک ساينس
د څانګی په مستقيمه الر ښوونه دطبی فزيک مفردات او عنوانونه دکريکولم سره سم دمؤثقو
او مؤثرومنابعواوټکس بوکونوڅخه را جمع او دننکرھار دطب پوھنځی داول کال دمحصلينو
دپوھی او زده کړی لپاره په ساده او عام فھمه اصطالحا تو ترتيب اووليکم خدای)ج( دی
وکړی ﭼې دھغوی دعالقی اومسلک سره برابر وی اوګټه تر ی واخلی او ماته پکی ﷲ)ج(د
اخرت اجراو خيرراکړی.خو بيا ھم انسان عاجز دی اوھم وخت ډيرکم وه نو زيات احتمال
شته ﭼې زياتوالی کموالی امال يې غلطی  ،لفظی غلطی اونوري نيمګړتيا پکی شتوالی ولری
.نو دګرانو لوستوکو څخه په ډيره مننه ھيله کوم ﭼې ما سره دا علمی مرسته وکړۍ اوددی
کتاب ھغه نيمګړ تيا ﭼې په کې شتوال ولری را په ګوته کړۍ ﭼې داينده لپاره اصالح شی او
دمحصلينو دښی او سمی پوھی سبب شی.
پټه دی نوی ﭼې د دی کتاب په ليکنه اوکمپوز کې ځماسره ځما واړه ځوی
انجينرمحمداسحاق ډير زيار ويستلی اومرسته يې کړيده ﷲ)ج(دی يې په پوھه اوعمر کې
برکت واﭼوی ددنيا او اخرت خوشحالی دی يې ﷲ)ج( په نصيب کړی .امين.
استاد  :ھدايت ﷲ

بســـــــــــــــــــــــم ﷲ الرحمن الرحيم

امواج او صوتونه
موج:
موج د اھتزازتو څخه تشکيل شوی ﭼې د مادی د انتقال څخه پرته حرکت کوی او انرژی د
يو ځای څخه بل ځای ته انتقالوی.
موج څه شی دی او څرنګه مينځ ته راځی:
د موج د کليمی په اوريدو سره امکان لری ﭼې زموږ په ذھن کې مختلفی معناوی را پيدا
شی .مثال  :د فتبال په استديوم کې بعضی وخت سيال کوونکی د يو ګروپ د تشويق په خاطر
ﭼک ﭼکی کوی او په يو خاص نظم سره د خپل ځای د پاسه ښکته او پورته حرکت کوی.

بعضی وخت په اجتماعی او سياسی مسايلو کې د موج څخه خبری کيږي .مثال د بنياد ګرانو
موج  ،ولی په فزيک کې د موج اصطالح يوه خاصه معنا لری.
ھر کله ﭼې يوه تيږه د يو حوض د اوبو په سطح و غورځوؤۍ د موج حلقی پيداکيږی او
بيرون طرفته حرکت کوی .ھمدارنګه که د يو طناب يو انجام ته پورته او ښکته لوری ته
حرکت ورکړو موج تشکليږی .په طناب او اوبو کې حاصل شوی موج د موجونو دوه
مشھور مثالونه دی .څو مونږ په راتلونکی کې د موج د نورو قسمونو سره اشنا کيږو .خو د
اوس لپاره د ميخانيکی موجونو سره سروکار لرو .ډير ځله به مو ليدلی وی ھغه موجونه
ﭼې په درياب کې منځ ته راغلی وی .د درياب غاړی ته يو په بل پسی حرکت کوی .ايا د
موجونو ھميشنی حرکت ددی سبب کيږي ﭼې د درياب اوبه دی ھميشه غاړی ته نقل شی او
د درياب اوبه دی کمی او وﭼی شی؟
٢

د اوبو موج په يو ثابت سرعت سره د ساحل لوری ته حرکت کوی او د اوبو ھره قطره د
يوی ټاکلی تعادلی نقطی په شاوخوا اھتزازی حرکت کوی او د موج سره نه انتقاليږی .بلکی
د اوبو موج د اوبو د ظاھری شکل يو بدلون دی ﭼې په حرکت پيل کوی .موجونه کوالی
شی ﭼې اوږدی فاصلی ووھی خود تناب يا درياب د اوبو موجونه محدود دی.
موج ماده نه ده خو د مادی په شان حرکت کوی ،نو په لنډه توګه ويالی شو ﭼی:
موج :د اھتزازاتو نقليدل د يو ځای څخه بل ځای ته ﭼې د مادی د انتقال څخه په غير
حرکت کوی او انرژی د يو ځای څخه بل ځای ته انتقالوی.په عمومی توګه موجونه په دوه
ډوله دی :١ :ميخانيکی موجونه:داموجونه په مادی محيط کې خپريږی او په خال کې نه شی
خپريدلی ﭼې سرعت يئ دالکترومقناطيسي موجونو په نسبت ډير زيات کم دی لکه صوتی
موجونه  ،الکترومقناطيسي موجونه ،داموجونه په مادی محيط او خال دواړو کې خپريږی،
ﭼی سرعت ډير زيات دی لکه نوري امواج β ، ɑ ،اواکس وړانګي امواج الکترو
مقناطيسي امواج دی.

د موج مشخصی اوخواص:
د موج پيريود:
د يو مکمل موج وخت ته د موج پريود وايی او واحد يی ثانيه ده او په ) (Tښودل کيږي.
د موج فريکونسي:
تعداد د موجونو په واحد د وخت کې د موج د فريکونسي څخه عبارت دی .ﭼې واحد يی
) Hzھرتز( دی او په  F ،vاو يا  Nښودله کيږي.
د پيريود او فريکونسي تر مينځ رابطه عبارت ده له T=1/v :ده .يا v=1/T
د موج دامنه:
د تعادل د موقعيت او ھغه نقطی تر مينځ فاصله ﭼې جسم خپل جھت ته پکی تغير ورکوی د
موج د دامنی په نوم ياديږی..
امپليتود:
په اھتزازی حرکت کې د تعادل د موقعيت څخه د جسم د موقعيت اعظمی تغير ته امپليتود
وايی.

٣

طولی څپه:
د ھغی څپی څخه عبارت ده ﭼې د اھتزاز جھت يی د څپی د انتشار جھت سره موازی وی.

٤

عرضی څپه:
د اھتزاز جھت د څپی د انتشار په جھت عمود وی .لکه يوه تيږه ﭼې په اوبو کې وغورځول
شی.

سطحی څپه:
ھغه څپه ﭼې نه طولی وی او نه عرضی وی او د زری حرکت ئی دانتقالونکی محيط ديوه
نازکه قشر په څپو کې محدوديږی.

٥

موجي اوږدوالي:
په يو موج کې د دوو څوکو يا د دوو درو او يا ددری غوټو او يا د دوه ھم فازه نقطو تر منځ
فاصله ﭼې مشابه حرکت ولری موجي اوږدوالي ورته وايی اوپه ) ʎلمدا( سره ښودل کيږي.
د فاصلی په واحد لکه متر ،کيلو متر ،سانتی متر ،فټ او داسی نورو اندازه کيږي.
د څپی انعکاس:
کله ﭼې څپه په سطحه ولګی دنوردڅپی په شان انعکاس کوی اودنورد انعکاس دقوانينوپه
شان دانعکاس قوانين لری لکه:ﭼی په الندي شکل کې ښودل شويده ھغه کرښه ﭼې دسطحی
سره )( ٩٠درجی زاويه جوړه وی دسطحی نارمل بلل کيږي دانعکاس دقانون مطابق:ھغه
زاويه ﭼې وارده څپه يې دنارمل سره جوړه وی مساوی ده دھغه زاويه سره ﭼې منعکسه
څپه يېدنارمل سره جوړه وی راتلونکی څپی ته وارده څپه وايې اودسطحی څخه بيرته
ګرځيدونکی څپی ته منعکسه څپه وايې.

د څپی انکسار:
دا ﭼې دڅپی سرعت دھغه مادی په خواصو پوری اړه لری ﭼې ورڅخه تيريږی.مثال:د
نوري څپی سرعت داوبو په نسبت په ھوا کې زيات دی .په الندي شکل کې ښودل شوی ﭼې
دڅپی تيريدنی په وخت کې دڅپی جھت او سرعت تغير کوی.ھر کله ﭼې نوري څپه دھوا
څخه اوبو ته انتقال شی دنوري څپی په سرعت کې تغير راځی اوماتيږی ﭼې دڅپی انکسار
ورته وايې.

٦

دڅپی تداخل):(Interference
دوه څپی ﭼې يوپر بل منطبقی شی تداخل بلل کيږي.تداخل په دوه ډوله دی:
•
•

جوړونکی)(Constructiveتداخل.
ورانونکی)(Destructiveتداخل.

 :١جوړونکی تداخل):(Constructive
دوه څپی ﭼې يو ډول اختالل ) (disturbanceولری او فريکونسي يا امپليتيوديې يو ډول
وی جوړونکی تداخل بلل کيږي.
 :٢ورانوکی تداخل):( Destructive
دوه څپی ﭼې مختلف ډول اختالل ولری او فريکونسي يې مختلفی وی ورانونکی تداخل يئ
بولی.

.

٧

د موجونو تجزيه يا تفرق):( Diffraction
دتفرق په واسطه څپی بدلون کوی.ديوجسم په شاوخوادڅپو تاويدنی ته دڅپی تفرق وايې.په
الندي شکل کې
داوبو څپی دمانع په واسطه په مکمل ډول منعه کونکی نه دی خو دمانع په شاوخوايې تاويدنه
کړيده.
دتاو شوی څپی مقداردھغه مانع په سايز پوری مربوط دی ﭼې تصادم ور سره کوی.که
ﭼيرته دمانع سايز دڅپی داږدوالی څخه ډير زيات وی ډير لږ تفرق واقع کيږي ﭼې په دی
صورت کې دڅپی تفرق شتون نه لری اودجسم شاته سيوری وی دڅپی داوږدوالی زيات
والی دمانع دسايزپه نسبت دتفرق مقدار زياتوی.دتفرق مقدار ھغه وخت تر ټولو زيات وی
ﭼې دمانع دسايزپه نسبت دڅپی اوږدوالي زيات وی.

دموجونوضررونه د انسان په بدن:
پوھيږو ﭼې زمونږ په ﭼاپيريال کې رنګارنګ برقي او اللکترونيکي وسايل شتوالی
لری.سره د دی ﭼې دی وسايلوزمونږ ورځنی ژوند ډير اسانه کړی دی خو په دی حال کې
زمونږ صحت ته په مخفی)پټه(توګه ضرر رسوی.ھغه اللکترونيکي دستګاه
لکه:کمپيوټرونه ،تلويزون ،موبايل ،دپريمنځلوماشينونه ،ميکروفونونه اونو رھمدارنګه ډير
اللکترونيکي سامانونه  ،مرسلی ،اخذی او انتنونه ﭼې دکورونوڅخه دبا ندی دی او ګټه ور
څخه اخستله کيږي ډير خطرناکه اوپرقدرته موجونه د خپل ځان څخه خپروی ﭼې د انسان د
صحت لپار مضر دی.دپوھانوتحقيقونو اومطا لعی ښودلی ده ﭼې ددی مضرو امواجوپه
څنګ کې داوږدی مودی لپاره پاتی کيدل رنګارنګ ناراحتی پيداکوی ،سلولی مرګ،
ناباوری ،د دی ان ای )(DNAتخريب ،تومورونه او سرطان پيدا کوی.ھم دارنګه ددی
٨

موجونو تشعشع دحاملو ښځو لپاره  ،په جنين کې د شکل اخستلوپه حال کې سلولونه او
ماشومانوته جدی خطر دځان سره لری.
دموجونواثبات شوی اضرار:
 .1دبدن حرارت لوړوی
 .2د زړه ضربان  ،دزړه ټوپونه  ،دوينی دګرځيدو شدت او دوينی فشار پورته کوی.
 .3ضعيفوالی ،ستړيا ،دسترګوړوندوالی ،داوښکوبھيدل ،مينځته راوړی.
 .4تھوع ،سرګرځيدل ،سر دردخاصتا دشقيقو په برخه کې اودغوږونودردپيدا کوی.
 .5دسر د)پاريتال( دمنطقی دپوستکی سوځيدل.
 .6دناخوښۍ احساس او عمومی کسالت ،بيخوبی ،بدخوبی او دکار په وخت کې خوب
پيداکيدل.
 .7بی صبری اوتندخويې.
 .8داوږو اوستون فقرات دعضلو دردونه ،دلګن خاصری دمفصلونواو دستونفقرات
دمھرو تر مينځ التھاب ،عضالتی سپاسم.
 .9په سينه فشار اودريتين په شاتنۍ نا حيه کې درد.
 .10په عضالتی اوعصبی سيستمونوکی اختالل.
 .11د زده کړی دقدرت کمول اوتحصيلی تباھی ،د حافظی کموالی خاصتا دلنډی مودی
لپاره حافظه.
 .12دجنسی قدرت کموالی اوپه حمل کې اختالل.
 .13د وينی دپروتينو دشکل تغيرول ،سلولی اختالل ،د وينی دقند زياتوالی ،تومور او
التھاب ،د کلمو التھاب اوتومورونه.
 .14مختلف سرطانونه لکه:د لنفاويغدی سرطان)لنفوم( ،دوينی سرطان)لوسمی(او
دسينی سرطان.
نن ورځ که غواړو او يا نه ددی موجونو شتوالی د اکثره انسانانو په ژوند کې جريان لری
سره ددی که تاسی ددی موجونو خپرونکی وسايل دځان څخه لری ھم کړۍ ،بيا ھم داسی
کسان ستاسی په ﭼاپيريال کې شته دی ﭼې دد ی امواجو دخپريدو وسايل استعمالوی اوتاسی
ئئ دخطر الندي واقع کيږۍ دا پديده په اوسنی عصر کې زياته مشکله ده.
څنګه کوالی شوچی مور او جنين د موجونو دضرر څخه مصؤن شی؟
په پيشرفته مملکتونو کې ددی مشکل درفع لپاره والدی ډکتران وروسته دحمل دمثبت تاييد
څخه اولنۍ توصيه ﭼې خپلو مراجعينو ته کوی ددی امواجودضدلباس څخه استفاده ده ﭼې
دسپر په شان ددی امواجو په مقابل کې محافظه کوی اودبدو اثراتو څخه يئ مخنوی کوی اود
جنين اومور بدن ته دھر قسم ضرر رسيدو مانع ګرځی.
٩

داوريدو ميخانيکيت او د ھغی نيګړتيا:
په غوږ کې اوريدل) Hearing and the Earاودغوږوظايف :غوږ يواناتوميک مغلق
غړی دی ﭼې په يوه پراخه ساحه کې غږونه اوری او پيژنی يئ دا يوازی دغږ اخستونکی
په توګه نه بلکه دتول او توازن په حيث او دبدن په موقيعيت کې ھم لوی الس لری دغوږ
څپک داوريدنی دپروسی په لومړی ګام کې شميرل کيږي ﭼې داناتومی په ژبه ورته
) PINNAپينا (وايئ شمزۍ لرونکی ژوی يو جوړه غوږونه لری ﭼې دسر په ښی او کيڼ
اړخ کې ځای لری دغوږونو دا جوړښت دغږونو دموقيعيت او سر ﭼينی په موندلو کې ډير
ګټوردی
د غږ تعريف:
غږ د ميخانيکی اھتزازونو او ھيجاناتو څخه عبارت دی ﭼې په جامد ،مايع او ګاز کې
توليديږی او د خپلی منبع څخه په ډيره ﭼټکۍ سرھپه منظم ډول خپريږی .د غږ قوانين د لوی
عالم فيثاغورث په واسطه په ) (570-600کې رامنځته شوه.ھرغږ دجسمونوداھتزازاتو له
امله اوريدلی شۍ مثال:کله ﭼې تاسی خبری کوۍ ستاسی دستونی دنسجونو اھتزازات مختلف
ډول غږونه توليده وی.غږيزی څپی کوالی شی ﭼې دمادی څخه تيری شی.دمادی په داخل
کې څپه داسی تيريږی ﭼې دداخلی ذروترمينځ دټکرپه واسطه غږيزی څپی انرژی
انتقالوی.فضايې بيړۍﭼی دھوا داتوموسفير څخه بيرون)خال( کې سفرکوی دبيړي غږنه
اورريدل کيږي.

دغږ پريود:
دغږ ديوی مکملی څپی وخت ته دغږ پريود وايئ .ﭼی په  Tښودل کيږي او په ثانيه اندازه
کيږي اودغږدفريکونسی )  ( Fسره ﭼې په ھرتزاندازه کيږي معکوسه رابطه لری.
١٠

دغږفريکونسي:
دسيکلونوشميرپه واحددوخت کې دفريکونسی څخه عبارت دی ﭼې د  fپه توری ښووله
کيږي او دغږ دپريود سره معکوسه رابطه لری ﭼې واحدئی دھرتز څخه عبارت دی يعنی:
T=1/f

يا

f=1/T

دغوږ جوړښت:
غوږ يو خاص ساختمان لری ﭼې د دری برخو څخه جوړ دی:
 دغوږ بھرنۍ برخه.
 دغوږ منځنۍ برخه .
 دغوږ داخلی برخه.
غوږ صوتی موج جذبوی او بيا ددی صوتی موجونو پيغامونه په معنا داره
عبارتونوبدلوی ﭼې دمغزو په واسطه درک)پيژندل(کيږي.

١١

دغوږ بھرنۍ برخه):(The Outer Ear
دغوږ بھرنۍ برخه دغوږپکه  ،کانال او دغوږپرده لری ﭼې ټول دغږموج جذبوی يعنی
دغږراټولونکی ده.اوغږمنځنی غوږته انتقالوی .دغوږ پکه په بعضی حيواناتوکی متحرکه
وی ﭼې دصوت دجھت په تشخيص کې يې زياتوالی پيداکوی .ھغه برخه ﭼې تاسی يې
وينۍدغوږپکه ده ﭼې دغوږ کانال پکی شامل دی او دقيف په شان ساختمان لری.دا برخه
غږيزی څپی راټولوی اودغوږ دکانال په طرف يې موجه کوی.دغوږبھرنۍ خوايوازی
داوريدلو لپاره نه بلکه دغږلوری ،دغږلوړوالی ،ټيټوالی اوډولونه ھم ښۍ.

دغوږ منځنۍ برخه):(The Middle Ear
دغوږ دا برخه دغږ تقويه کونکی ده .دغوږ په دی برخه کې دغوږ ډرم ) ، (drumڅټک،
سندان)(anvilاو رکاب ) (stirrupﭼی کوﭼنی ھډوکی دی ځای لری.
غږيزی څپی دغوږ دکانال له الری دغوږ دی برخی ته تيريږی او دغوږ ډرم په اھتزاز
راولی ﭼې دغه اھتزازات دريو کوﭼنيو ھډوکو ته دتقويی لپاره انتقالوی.
دغوږ تروم)شپيلۍ(دغوږ منځنۍ خوادپوزی او ستونی د سوری سره وصلوی دغوږ په
منځنۍ برخه کې دغږ پر مھال خوزښت راځی ﭼې غږدغوږدننه خواته وليږدوی او په سمه
توګه سګنال SIGNALدبھر څخه دغوږ دننه خواته ورسوی.

١٢

دغوږ داخلی برخه ) :(The Inner Ear
دا دوه برخی لری :اوله برخه يې حلزون) (Cochleaلری ﭼې وظيفه يې داوريدل شوی
غږتحليل اوتجزيه ده .ﭼی ديوی لويې) پيانو( په شان دی ټول غږونه دغوږ په حلزون کې
خپل ځای پيدا کوی او درک کوی يې ﭼې دمايع څخه ډک دی اونرۍ ويښتو ته ورته حجرو
سره وصل شوی دی درکاب ھډوکی اھتزازات دويښتو په شان حجرو ته انتقالوی.
ويښتو ته د ورته حجراتوحرکت سګنالونه تو ليده وی اوبيا دماغ ته انتقاليږی او ھغه داغږ
ژباړی.دوھمه برخه يې)وستيبول(نوميږی دا دغږ په اوريدلو کې کومک نه کوی صرف
وظيفه يې دشخص دتعادل ساتل دی.

١٣

په غوږ کې اوريدل:
انسانان د )(٢٠څخه تر)(٢٠٠٠٠ھرتز فريکونسيو پوری غږونه اوريدلی شی.ھمدارنګه
دوينا)ګفتاری(غږونه
پوری
فريکونسي
تر)(۴٠٠٠ھرتز
د)(٢۵٠ھرتزوڅخه
اود)(۴٠٠٠څخه دزياتی فريکونسۍغږونه صنعتی غږونه دی.دانسان داوريدلودغږکمترين
شدت صفر ديسيبل او حد اکثريې)(١٢٠ډيسيبل دی.دصفرديسيبل څخه په کم شدت نه اوريدل
کيږي اود)(١٢٠ډيسيبل څخه په زيات شدت زيات مضر اوازلرونکی اودردناکه وی.
اھتزاز:
په يو مشخص انتروال کې منظم تکراری حرکت ته اھتزازی حرکت وايی .يا په بل عبارت
د يو جسم د مرتسم حرکت په متشابه دورانی حرکت کې داھتزازی حرکت په نوم
ياديږی.ديوی مشخصی نقطی څخه تلل او بيرته ھغه نقطی ته راتللو ته يو اھتزاز وايی.
فــــــــــــــــاز:
که ﭼيری دوه څپی په يوه وخت کې د يوی نقطی څخه شروع نه شی دی څپو ته مختلفی
فازلرونکی څپی وايی يعنی د ھغوی ترمينځ د فاز توپير شتوالی لری.
د غږ چټکتيا:
ھغه فاصله ﭼې غږ يی د خپريدو په وخت کې وھی د غږ د رفتار يا ﭼټکتيا په نوم سره
ياديږی .د غږ ﭼټکتيا د الندي فورمول په واسطه حسابيږی:
)V = ʎF … … … … … . . (1
په ) (1رابطه کې  vﭼټکتيا  ʎ ،موجي اوږدوالي او  Fفريکونسي ده.دنوروموجونو په شان
دغږ سرعت په ھغه مادی پوری ﭼې دھغی څخه تيريږی اړه لری غږيزی څپی په جامداتو
او مايعاتو کې په ډيره ﭼټکۍ سره حرکت کوی.دمادی دتودوخی ددرجی په لوړيدوسره
دغږسرعت ھم زياتيږی.دتودوخی ددرجی اغيزی په غازاتو کې ترټولوزياتی
دی.مثال:دغږسرعت په ھوا کې کله ﭼې دتودوخی درجه دصفردرجی دسانتيګريد څخه )
(٣٠درجو دسانتيګريد ته لوړه شی د   ٣٣٠څخه  ٣۵٠ته تزايد کوی.الندي ﭼوکات


په مختلفوموادوکی دغږسرعت راښۍ.

١٤

دغږشدت) :( Intensity
ھغه مقدار انرژی ﭼې څپه يې په واحد دوخت کې ديوی ټاکلی سطحی څخه ﭼې ورباندی
عموده وی تيره کړی دڅپی دشدت څخه عبارت دی دغږ شدت دڅپی دانرژی ،
امپليتيوداوفريکونسی سره مستقيمه رابطه لری او دڅپی دموجي اوږدوالي سره معکوسه
رابطه لری او ھم دغږ له منبع څخه دفاصلی په زياتيدوسره دغږ شدت کميږی .دغږيزی
څپي دشدت واحد )ډيسيبل( دی ﭼې په )(dBښول کيږي.نورمال غږ تقريبا ۵٠ dBډيسيبل
شدت لری.ھغه غږ ﭼې شدت يې تقريبا ١٢٠ډيسيبل او يا ورڅخه زيات دی خلک يې په
اوريدلو سره د درد احساس کوی.
دغږلو ړوالی دانسان په واسطه دغږيزی څپی دشدت درک دی.دھر )(١٠ډيسيبل شدت په
زياتوالی سره دغږيزی څپی انرژی د لسو دمضرب په اندازه زياتيږی ﭼې زيات خلک
دادغږ لوړوالی دوه برابره درک کوی.دشدت )( ٢٠ډيسيبل زياتوالی انرژی سل ﭼنده او
دغږ لوړوالی څلور ﭼنده زياتوالی سره مطابقت لری.
١٥

دغږ لوړ والی ياارتفاع ) :( The loudness of sound
دغږ لوړوالی دغږ په انرژی پوری اړه لری يعنی ھرڅومره ﭼې دغږ انرژی زياته وی دغږ
لوړوالی يې زيات دی .لوړ غږ دنرم غږ په نسبت زياته انرژی لری
ھرغږ ﭼې فريکونسي يې زياته ده نسبت ھغه غږ ته ﭼې فريکونسي يې کمه ده لوړ غږ دی
.يا ھغه غږﭼی امپليتيود يې زيات دی نسبت ھغه غږ ته ﭼې امپليتيوديې کم دی لوړغږ دی او
برعکس يې ټيټ غږ دی.لوړ غږته زيرغږواٻې ﭼې فريکونسي يې )(٢٠٠٠٠ھرتزوته
نږدی ده ټيټ غږته بم غږ وايې ﭼې فريکونسي يې)(٢٠ھرتزوته نږدی ده.

١٦

دروغتيا په تړاو( ٨۵):ډيسيبل غږستاسی اوريدنه زيان منه کوی.

د غږ کلينيکی استعمال :
په طبابت کې د غږ د ساحی څخه د ستاتسکوپ له استعمال څخه تر التراساوند پوری ﭼې
پرمختللی تخنيک دی استفاده کيږي ﭼې ددغی وسيلی په واسطه د زړه د والونوحرکت،
دزيږيدوڅخه د مخه د ماشومانو حرکت ،دغوږونواواوريدوپه ھکله بحث ،دوينی حرکت،
سترګی جراحی اوداسی نوروبرخوکی ورڅخه استفاده کيږي .د اوريدو وړغږ ) audible
 ( soundفريکونسي د  20 Hzڅخه تر  20000Hzپوری ده دزيات يا ډير عمره کسانو د
اوريدو قدرت کميږی او د  10KHzفريکونسي څخه په کمه فريکونسي غږونه ښه نه شی
اوريدلی .د  20 KHzفريکونسي څخه لوړی فريکونسي غږ ته التراساوند )(Ultrasound
يا فوق صوت وايی او د  20Hzڅخه د کمی فريکونسي صوت ته انفرا سوند ) Infra
 ( Soundما تحت صوت وايی .التراساوند بايد د  supper soundسره اشتباه نشی.

١٧

: Supper sound
ھغه صوت دی ﭼې په يو محيط کې يی سرعت زيات وی .په طبابت کې د التراساوند څخه
په ځانګړو برخو کې استفاده کيږي .التراساوند د راډيولوژي د پيښو په تشخيص کې
يوپرمختللی ځای نيولی دی اونسبت د Xوړانګو ته ز يات معلومات وړاندی کوی.
داوريدلونيمګړتيا:
اوريدل دانسان دمھمو حواسو څخه شميرل کيږي.ﭼی په دی حس کې بعضی وختونه بعضی
نواقص اونيمګړتياوی رامينځ ته کيږي.ﭼی په نتيجه کې يئ اکثره کوڼوالی مينځ ته راځی
ﭼې ھغه عبارت دی له:
 کيدای شی دسردھډوکودعرضی ماتيدو څخه ھم انسان ته دغږداوريدوتاوانونه
اونواقص پيداشی معموالدغه کوڼوالی ډير شديدوی او کله کله ورڅخه مکمل
کوڼوالی )( Totale Deafھم مينځ ته راتالی شی اوکله کله ور څخه صوتی
اعصاب ھم صدمه وينی او کيدالی شی ﭼې منځنی غوږھم ورڅخه صدمه
ووينی.
 بوډاوالی:دعمر په زياتيدو سره ھم کيدای شی ﭼې داوريدو حس کمزوری شی د
 ٧۵کلونو څخه پورته خلک معموال  ٪۴٠داوريدو دحس مشکالت لری ،ﭼی
داډول مشکل دغوږ دداخلی برخی دحلزون دتغير څخه مينځ ته راځی.
 دمنځنی غوږالتھاب يا ورم:په دغه ډول مشکل کې معموال دغوږ دردونه وی او
درد حس کيږي او دغوږ ترشحات ،تبه او لرزه ھم ليدله کيږي.

١٨

دغوږ ورم يا التھاب معموال په ماشومانو کې مينځ ته راځی اوکيدايشی ﭼې بعضی وخت په
غټو انسانانو کې ھم پيداشی.ددغه ډول مرض تداوی په انتی بيو تيک اودرد ضددواګانوسره
ممکنه ده
دغوږ په داخل کې غير طبعی اوازونه) :( Tinnitusدااوازونه په ھغه غږونو اطالق کيږي
ﭼې دغوږ يا سرپه داخل کې اوريدل کيږي ﭼې دا ناروغی کيدای شی په ھغه کسانو کې
مينځ ته راشی ﭼې د شکری ياديابت ناروغی ولری او ھم دارنګه دځينو سيستمی ناروغيو په
وخت کې ھم ليدل کيږي لکه ) ms:عضالت (ناروغی..
کوڼوالی په دری ډولو ويشل کيږی:
 انتقالی کوڼوالی:دا کوڼوالی ھغه وخت رامينځته کيږي ﭼې داواز په انتقالی
ميکا نيزم کې نيمګړتيا رامينځته شی يا په بل عبارت دغوږ دشپيلۍ څخه
دسټاپس ھډوکی  footplateپوری په ھره برخه کې آفت دا ډول کوڼوالی
رامينځته کوالی شی .داکوڼوالی کيدای شی مورزادی او يا کسبی وی
 حسی عصبی کوڼوالی:په Cochlea,audito neuralاو يا دسردھری برخی
مرکزی ارتباط کې آفت کوالی شی ﭼې داډول کوڼوالی رامينځته کړی .داډول
کوڼوالی کيدای شی کسبی يا مورزادی وی.
 ګډ ډوله کوڼوالی:داھغه حالت ته ويل کيږي ﭼې ناروغ شخص کې دواړه ډوله
کوڼوالی موجودوی.
نتيجه ګيری:دحسی غړو کنترول اودھغو فعاليت ټول دعصبی سيستم په واسطه
کنتروليږی ،که چيری کومه ستونځه پيدا کيږي نوداوريدودکمزوری کيدو سبب ګرځی ،چی
مختلف الملونه لری چې دغوږ په مختلفو برخو کې رامينځ ته کيږي
داوريدوموخی:
داوريدوموخی عبارت دی د:
:١دخلکو تر مينځ دافھام اوتفھيم وسيله ده،
:٢اوريدل د زده کړی يوه اساسی وسيله ده.
:٣دانسانانو تر مينځ داړيکوتامينول دی.
:۴داوريدو په مرسته دمختلفوشيانوتشخيص اوپيژندنه کيږي.
١٩

دغږاونورتفزق) :(Diffraction of Sound and Light
دغږيزوڅپواوږدوالی ستاسی د شاوخواجسمونو سره يو شان دی؟ خو دنوري څپو دڅپی
اوږدوالي ډير زيات لنډ دی ﭼې په نتيجه کې يېتاسی دخلکو خبری داطاق په خالصی
دروازی سره اوريدالی شۍ حال دا ﭼې ھغوی نه شۍ ليدالی.

نوري انرژی اود ھغه استعما ل په طبا بت کی:
دايوحقيقت دی ﭼې درملنه ھغه وخت موثره وی ﭼې ناروغی په صحيح ډ ول تشخيص شی
.ورځنيو تجروبود طبابت په مختلفوساحوکی داښودلی ده ﭼې داسی تشخيص نشته ﭼې بی له
بصری قضاوت څخه وی.
مونږ پوھيږوﭼی معالج ډاکتران دناروغۍ دتشخيص کولو او معلومولولپاره يوازی دبدن
وړوکی برخه په مستقيم ډول کتلی شی.
په اوسنی وخت کې په دی ھکله زيات کوښښونه شوی دی ﭼې ديوی ښی درملنی
اودناروغۍ د ښه تشخيص لپاره غيری مستقيمی ليدنی دبدن دداخلی برخو څخه په الس
راوړی.
دبدن د داخلی غړو کتنه درڼاپه انعکاس ،آينو ،اونوروتخنيکی وسايلوپه کومک سره ترسره
کيږي.
دبدن د داخلی غړو کتنه په غيری مستقيم ډول باندی داندسکوپ په نامه سره ياديږی اوھغه
يوه فزيکی وسيله ده ﭼې دغه عمليه پری ترسره کيږي داندسکوپ په نامه سره ياديږی .

٢٠

التراسونډ ):(Ultrasound
التراسوندددوه يونانی کلمودترکيب څخه مينځته راغلی ﭼې الترا) ( Ultraدپورته په معنا او
سونډ ) (Soundدغږ په معنا دی  ،په فزيک کې ھغه غږته ﭼې فريکونسي ئی د) 20000
 (HZڅخه زياته وی التراسونډ وائی .
التراسونډ)( Ultra Soundڅه ته وائی:
التراسونډ )دغږ څخه پورته ( دھغه ميخانيکی اھتزازونو څخه عبارت دی ﭼې په يو مادی
)(20 KHZڅخه په لوړی فريکونسۍ سره خپريږی.يا دھغه څپو څخه
محيط کې د
عبارت دی ﭼې د ھغه فريکونسي د) (20 KHZڅخه زياته وی اوانسانان يې په اوريدلو
قادر نه وی خوځنی حيوانات دھغی داوريدلوتوان او طاقت لری لکه :سپی تر)(40 KHZ
پوری او شاپرک يا پتنګان تر )(75 KHZپوری غږونه اوريدلی شی دالتراسونډ

څپوفريکونسی ډيره زياته اود څپی اوږدوالي يې ډير کم دی ځکه ﭼی (λ = ):په دی


فارمول کې  λموجي اوږدوالي  f ،فريکونسي او  cدنور سرعت دی.
ددغه فرمول له مخی د 20 KHZڅپو لپاره په ھوا کې دڅپی اوږدوالي  16,5 mmاوپه
اوبو کې  7,5 mmاوپه فوالدو کې  22,5 mmوی.
د 1 KHZڅپی لپاره دڅپی اوږدوالي په ھوا کې  ،0,33 mmپه اوبوکی  1,5 mmاوپه
فوالدو کې  3,5 mmدی دڅپی دکوﭼنيوالی دغه علت دبيلوالی ،ډيروالی اود Deactivate
له سببه دی.
دالتراسونډ پديده داکس دوړانګي په شان يوه څپه ايزه پديده ده  ،ولی دالتراسونډ څپی
دالکترومقناطيسي څپولکه:داکس وړانګي او داسی نورو ورته څپو سره توپير لری.
 ٢٠ HZفريکونسۍ څخه کمی غږيزی څپی دغږ مادونه څپی)(Infra Soundيې بولی.ﭼی
دغه څپی داوريدلو وړنه وی خو ځنی خطرونه لکه:سردردی ،فزيالوژيکی خطرونه په
مخکی لری دزړو يا زيات عمر لرونکوکسانو دغوږونو حساسيت له  ١٠ KHZڅخه کم دی
د  ١٠ KHZفريکونسي څخه لوړغږ داوريدو توان ھم نه لری ،داوريدلو حساسيت دعمر په
زياتوالی زياتبږی.
دالتراسوند غږﭼی رامينځ ته کيږي او په طبابت کې له ھغه څخه کاراخلی فزيوالکتريکی
اغيزی دی دغږد توليد دغه طريقه ديوعالم  pirre.Jacquesپه نامه په ١٨٨٠م کال کې
رامينځ ته شوه اوداسی يی توضيح کړه ھرکله ﭼې يو شمير کرستلونه په منظم ډول سره
کيښودل شی اويو معين ولتيج په دغو کرستلونوتطبيق شی په حجم يا پنډوالی کې ﭼې په
٢١

مکمله توګه کوﭼنی دی تغير رامينځ ته کيږي ﭼې په مشابه ډول سره اھتزازونه کوی اوغږ
توليدوی.
د التراساونډ ماشين له دريو اساسی برخو څخه جوړ شوی دی چې عبارت دی له :
 مانيتور.
 کيبورډ.
 پروپ يا ترانسديوسر.
مانيټور :له يوی صفحی څخه عبارت دی ﭼې د ھغی پر مخ د خياالتواحشا د مطالعی وړ
وی کيبورډ له يو شمير بټنوڅخه جوړشوی دی ﭼې دھغی په وسيله دناروغ نوم ،جنس ،سن،
ليکی او ھمدارنګه دبدن په بعضوغړوکی ﭼې ډبری اوياکتلی وی دھغواندازه کول
اودتصويرونولويول اووړوکی کول روښانه اوتياره کول اودداسی نوروپه ھکله ورڅخه
استفاده کيږي.

ھغه اله ﭼې بريښتايی انرژی په ميخانيکی انرژی باندی او يا دھغه برعکس تبديلوی د
ترانسديوسر )(trans duceپه نامه سره ياديږی.
معموال دھغه فريکونسۍ رنج ﭼې زياتره په طبابت کې کارول کيږي د 1MHZڅخه تر
 5MHZپوری وی .

٢٢

ترانسديوسراود ھغه ډولونه:
ترانسديوسراوياپروپ ھغه اله ده ﭼې دکوارتزتيغه اوکوم بل کرستال ﭼې پيزوالکتريک
خاصيت لرونکی دی په ھغی کې ځای په ځای شوی دی اود ھغه بل سردبريښناپه لوړه
فريکونسۍ پوری وصل وی ھريوترانسديوسر يوريزونانسه دفريکونسۍ اھتزازلری
ھرڅومره ﭼې کرستل نازکه وی فريکونسي ﭼې په ھغی کې رامنځ ته کيږي ممکن لوړه وی
د کوارتز کرستلونه د ٢٫٨۵ملی متره په پنډوالی د يو  1MHZريزونانس فريکونسي
لرونکی دی .
ترانسديوسر د شکل د جوړښت او د استفادی په موخه مختلف ډولونه او د استعمال وړ
ځانګړی ځايونه لری ﭼې په الندي ډول سره ښودل کيږی:
استوانه يی ترانسديوسر  : CYLINDERICALدسکن کولو او درملنی لپاره
استعماليږی.

پلن ترانسديوسر : FLATد صفحی شکل لری ﭼې داوږدوازموينو لپاره لکه :د
 PREGNANCYپه وخت کې د جنين د مطالعه کولو په موخه ورڅخه استفاده کيږي.
٢٣

غوټه لرونکی ترانسديوسر  :PERIVASCULARد حلقی يا غوټی په شان وريدونه يا
شريانونه کلک نيسی ﭼې د جراحۍپه وخت کې نصب کيږي ترڅو د وينی د بھيدو څخه
مخنيوی وشی

کتيتر ډوله ترانسديوسر  : CATTER TYPEDد يورولوژی په برخه کې
دادراردمجراوؤ په خاطر استعماليږی.
تنفسی ترانسديوسر : ASPIRATIONد يو ډول ځانګړی بايوپسی ستنی لرونکی دی
ﭼې د ستنی د داخلولو په وخت کې د ھدف نقطی ته سنوګرافی کوی

کرستالی يا مولټی کرستل ترانسديوسر :دغه ترانسديوسر تقريبا  ۶۴عدده کرستلونه لری
ﭼې د  REAL TIME SCANNINGسکن په وخت کې ﭼې د بدن د غړو اناتوميکی
حرکات ثبتوی استعماليږی .
٢٤

د التراسوند څخه د کار اخستنی په وخت کې تل د تحليل او تجزيی ترمينځ د نفوذ دقدرت
برابری بايد موجوده وی يعنی د ناروغ د مطالعی الندي ځای ﭼاغوالی او ډنګروالی په نظر
کې ولرو ﭼې ددغه دوه فکتورونو په تناسب تغير رامنځ ته شی دمثال :په توګه په ﭼاغو
خلکو کې د  ٢٫۵ميګاھرټز فريکونسۍ د نفوذ قدرت زيات او په ډنګرو خلکو او يا ماشومانو
کې د  7 MHZلوړ فريکونسي د عالی  RESULATIONپه لرلو سره استفاده وشی
له التراسونډ څخه په طبابت کې د دوه الندي ھدفونو په موخه استفاده کيږی:
 – ١تشخيص :
د التراساونډ دڅپونه د بدن دداخلی غړود معاينه کولواوتشخيص لپاره کاراخستل کيږي د
کاراساس په دغه الندي اصولوباندی والړدی.
غږيزی څپی دمناسب ترانسديوسرپه زريعه دغړوداخل ته ليږل کيږي دمنعکس
شووڅپوکيفيت ترڅيړنی الندي نيسی نودھمدغه الری ،د ھغی د تغير له مخی مرضونه او
ډولونه يی تشخيص کوی د مثال په توګه د سترګو تومورونه ،د ګيډی داخلی برخه ،
ګوردی ،تخم دان د ماشوم طبعی اوغيرطبعی موجودوالی دمورپه رحم کی ،دکوپړۍ
مطالعه ،مغزی سرطانونه  ،خوصی اوسينه البته دالندي شرايطوپه نظرکی نيولوسره
تشخيص او معاينه کيږي .جنين د ٧څخه تر  ١٢ميګاھرتزوفريکونسۍ په شاوخواکی،
ژورغړی لکه :ګوردی اوزيګرد  ١نه تر  ۶ميګاھرټزوپه فريکونسي سره.
•
•
•
•

سترګه د  ١٠ميګاھرټز په فريکونسي سره.
د تايرايډ غدی او خوصی د  ٧ميګاھرټز په فريکونسۍ سره.
ډنګر ناروغان اوماشومان د  ۵ميګاھرټزوپه فريکونسي سره.
حوصله اوبطن د  ٣ميګاھرتزواونورژورغړی د ١٫۵ميګاھرټزوفريکونسۍ ته
اړتيا لری.

٢٥

 – ٢درملنه:
د التراساونډ د څپو نه په الندي برخو کې د درملنی په موخه استفاده کيږی :د وينی زيات
موضوعی جريان د مخنوی لپاره ،د بدن په يوی ميتابولکی برخه کې د غړی سپزم او د
درد دکموالی لپاره ،د ټپی شويو نسجونود جوړونی لپاره ﭼې دوړانګو په واسطه شوی وی
د غاښونود پاکوالی لپاره د تيږود ماتولولپاره د ادرار په مجراوو کې صفراوی تيږی او د
انساجو په مينځ کې اصلی مواد او په ھغه ځايونو کې ﭼې د بدن سطحه نامنظمه وی
)مفصلونه ( اويا ديوحساس فشارپه زريعه اويا ھم ددرملنی ځای ټپی وی نوھغه حساسو
غړوته ﭼې څپی بايد په مستقيم ډول ورباندی ولګيږی دموضوعی حمام دکړنالری څخه
استفاده کيږي يعنی څپی داوبو )اوبدن ﭼاپيريال ( په زريعه بدن ته انتقالوی
التراسونډ او انرژی:
ټولی غږيزی څپی انرژی لرؤنکی څپی دی ﭼې دحرکت کولو سبب ئی ھمداانرژی ده ،يعنی
غږيزی څپی دحرکت کولوپه وخت کې دځان سره انرژی انتقالوی ،ﭼی داانرژی دغږيزی
څپی دفريکونسی اوامپليتيودسره مستقيمه اړيکه لری او دغږيزی څپی دموجي اوږدوالي
سره معکوسه اړيکه لری ،يعنی ھغه غږيزه څپه ﭼې فريکونسي اوامپليتيودئی زيات وی
انرژی ئی زياته ده او ھغه غږيزه څپه ﭼې موجي اوږدوالي ئی زيات دی انرژی ئی کمه
ده.که په يو محيط کې دغږيزی څپی حرکی انژی جذبه شی ھغه په حرارتی انرژی بدليږی ،
ﭼی دترمو تراپۍ ) (Thermo thorapyلپاره ورڅخه استفاده کيږي ﭼې داپه طبابت کې
دالتراسونډ لومړنۍ کاره ونه ده.دالتراسوند په واسطه دتصوير اخيستنه دالتراسونډپه شدت
پوری مستقيمه اړيکه لری .دالتراسونډ انرژی دالتراسونډ په فزيالوژيکی اغيزوکی ھم رول
لری ﭼې عبارت دی له:
د التراساونډ فيزيولوژيکی اغيزی:
کله ﭼې د التراساونډ څپی ديو جسم څخه تيريږی يو شميرفزيکی اوکيمياوی تغيرات په کې
مينځ ته راځی ﭼې فيزيولوژيکی اغيزی رامينځ ته کوی فزيولوژيکی تاثيرات او اغيزی د
التراساونډ په فريکونسي او امپليتود پوری اړه لری .د تشخيص په موخه په لږ شدت په
منځنی شدت ﭼې انرژۍ يې) ( ٠٫٠١واټ پر سانتی متر مربع او اعظمی شدت ﭼې انرژی
يې) ( ٢٠واټ پرسانتی متر مربع وی استعماليږی اوھغه اغيزی ﭼې تاوان لرونکی وی په
کې نه ليدلی کيږي.
ھر کله ﭼې د التراساونډ شدت زيات شی د درملنی لپاره ګټور دی التراساونډ د يو حرارتی
عامل په منظور د يو متمادی توان په کچه تقريبا يو واټ پر سانتی متر مربع ھم استعماليږی
ځکه ﭼې نسجونه د  ١٠٣واټ پر سانتی مترمربع په شدت باندی خرابيږی
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ھغه لومړنۍ اغيزی ﭼې د التراساوند د کارونی څخه رامينځ ته کيږي د يو اندازی تودوخی
ورتلل او د فشار تغيرات دی دغه اغيزی دتودخی پورته تلل د غږيزی انرژۍ دجذب له امله
په نسج کې رامينځ ته کيږي ﭼې د درملنی لپاره کارول کيږي او ھمدارنګه د التراساونډ
حرارتی اغيزی په عملياتو کې د وينی بھيدلو مخه نيول او د ھډوکو د کسراتو د وصلولو په
موخه ھم استعماليږی.په فزيکی درملنو کې د انرژۍ شدت د  ١څخه تر  ١٠واټ پر سانتی
متر مربع پوری او فريکونسي يی يو ميګاھرتزده څنګه ﭼې مخکی مو مطالعه کړ د )(a
امپليتودپه يو واټ پر سانتی متر مربع نسجونو کې تقريبا 10سانتی متر دی او د امپليتود
اعظمی فشار  ١۵اتوموسفير دی  nاعظمی څخه اضغری ته دفشار نمايی تغيرد څپی
داوږدوالی په واټن کې رامينځته کيږي دمثال په توګه 1MHZڅپی لپاره په نسج کی= 0.7


ملی متردسيمابودستون دی.
نو په ھمدی اساس د فشار يو اساسی تغير په ډير لنډ واټن کې رامنځ ته کيږي د التراساونډ يو
شمير څپی د  ٣۵واټ پر سانتی متر مربع انرژۍ شدت سره تقريبا  ١٠اتوموسفير تغير په
فشار کې رامينځ ته کوی.
لوړی انژۍ لروونکی فريکونسۍ په ډيره ﭼټکتيا سره د ماليکولونو څخه تيريږی ﭼې د
ماليکولونو لپاره ممکن نه وی ،ھغه انرژی ﭼې دماليکول اھتزاز يی له شا وخوا نه نسج
تيت کړی اوھغه انرژی ﭼې ماليکولونه يی کوالی شی الس ته راوړی کافی ده ددی لپاره
ﭼې دھغی کيمياوی جوړښت له مينځه يوسی.
التراساونډ کوالی شی ﭼې د اوبود  H2او  Oماليکول ته يی  H2O2تغير ورکړی د انکسار د
عمليی په وخت کې منفی فشار په نسج کې ددی سبب کيږي ترڅوپوری ګازيا له محلول نه
حبابونه وباسی اودماليکولونو جوړښت ﭼې دګازاونسج ترمينځ وجودلری مات کړی
دحبابونوﭼاودنه تل دانرژۍ دازادولوسبب کيږي نوپه ھمدی اساس سره
دالتراساونددفيزيولوژيکی اغيزوڅخه ددرملنی په مختلفوبرخوکی استفاده کوی.
ايکو څنګه مينځ ته راځی:
دايکو کلمه ديونانی xosدکليمی څخه اخستل شوی ده ،ﭼی دپخوانی يونان خلکودغره په لمن
کې دغږ غبرګون ته ويله ،دلته ھم دايکو څخه ھمدا مطلب دی يعنی دغږ انعکاس دايکو څخه
عبارت دی دمثال په ډول کله ﭼې دالتراسونډ غږ توليد شی دی تهAcoustic Puls
وائی.کله ﭼې دادغږ څپه دنرمو يا سختو انساجو سره ټکر وکړی نود  0,1څخه تر 1,15
ثانيو په وخت کې بيرته منعکسه کيږي ﭼې ھمدی منعکسه څپو ته ايکووائی.
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التراسونډ څنګه توليديږی:
دالتراسونډ ترانسيديوسردا مسؤليت لری ،ﭼی التراسونډ توليد کړی.دالتراسونډ غږ د 20000
 Hzھرتس فريکونسي څخه لوړ غږ دی  ،نو داﭼی ترانسديوسرفريکونسی دميګا ھرتس په
حدودو کې ده  ،په اسانۍ سره کوالی شی ﭼې دالتراسونډ امواج توليد کړی .ترانسديوسر
مختلفی اندازی لری او په کې ھغه مادی ته اړتياده ﭼې ﭼټک اھتزازات مينځ ته راوړی ﭼې
داسی ماده دپيزو الکتريک کرستال په نوم سره ياديږی ،پيزوالکتريک کرستال داقابليت لری
ﭼې ميخانيکی فشار)ﭼی له امله ئی په ضخامت کې بدلون راځی( په سطحه کې په برقي
ولتاژ بدل کړی.
ترانسديوسرداوظيفه لری ﭼې انرژی ديو شکل څخه بل شکل ته واړوی  ،يعنی په دی حالت
کې غږيزه انرژی په تصويربدلوی.
ترانسديوسرديوسراميک څخه دباريکه ډسک په څيرد  0,1ملی متر څخه تر)يو(ملی متر په
ضخامت جوړ شوی دی ،ﭼی دالتراسونډ فريکونسي ټاکی.دانتشار شوی التراسونډشدت يا
پلسونه) ( Pulsesدنری بيم دنوردځليدوسره دمقايسی وړدی.
کله ﭼې دالتراسونډ موج انتشاروکړی دډسک ھری لوری ته په الکترودباندی برقي امپلس
وارده وی ،ﭼی بيرته راګرځيدونکی ايکو په ډسک کې اھتزاز مينځ ته راوړی ،اوايکو
غږونه بيرته ترانسديوسرته انتقالوی اوددوؤپديدويعنی انعکاس اوتيت پرک کيدو په ھکله
دمحيط په اړه معلومات ورکوی .دايکو انعکاس داسی تصور کيږي لکه دبليارد توپ کله ﭼې
دبليارد توپ ټوپ ووھی ميز ئی مانع واقع کيږي اوبيرته منعکس کيږي ﭼې وارده زاويه ئی
د منعکسی زاويه سره کټ مټ مساوی ده.
تيت پرک کيدنه ئی داسی دتصور کيږي لکه ﭼې يوقوی نورديوی ستنی په سر باندی
وځليږی نور په ھرلوری کې خپريږی.انعکاس اوتيت پرک کيدنه ھغه وخت واقع کيږي کله
ﭼې پلس انتشار وکړی.التراسونډ په نسجونوکی دطولی څپی په څير صورت مومی ﭼې
متوسط سرعت ئی په شحمی نسجونوکی )( 1470متر پر ثانيه ،په غړو کی) ( 1570متر پر
ثانيه اوپه عضروف)ھډوکی( کې ) ( 3600متر پر ثانيه دی.
دايکو) ( Echoپه واسطه دتصوير جوړيدل:
التراسونډ ھغه موجونه دی ﭼې په ډيره لوړه فريکونسي سره دبدن يوی مشخصی برخی ته
دتصوير اخستلو لپاره داخيليږی.دبدن په مشخصه شوی برخه تصادم کوی ،ﭼی په دی ترځ
کې يو اندازه موجونه جذب اوپاتی نور موجونه بيرته دالتراسونډترانسديوسرته منعکس
کيږي اوکمپيوټرپه مونيتورباندی دبدن دمشخصه شوی برخی تصويرجوړه وی اوھم ليدل
کيږي.ھغه ايکوﭼی دبدن په مشخصه شوی برخی باندی دتصادم څخه وروسته انعکاس کوی
فريکونسي ئی دوارده موجونوپه مقايسه کمه ده.نظر جسم ته داواز ايکو ھم فرق کوی که
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ﭼيری يو ماشين شتوالی ولری ﭼې په عينی وخت کې ډير اوازونه توليد کړی اودھغه تماس
له امله ﭼې دجسم دسطحی سره ئی کوی ددوھم ځل لپاره دھغه ايکوتوليداوپه نتيجه کې دھغه
جسم تصويررسموی ﭼې دقيقا د ھغه جسم تصويربه وی.
که ﭼيرته يوآوازديوجسم په لسو)( 10نقطواصابت وکړی په نتيجه کې ئی  10نقطی دپردی
په مخ رسميږی اوليدل کيږي.مخکی له دی ﭼې دالتراسونډپه مطالعه بوخت شونوضروری
ده ﭼې يوشميراصطالحات وپيژنو:
: Attenuation of Sound :١
داوازدانرژی دکموالی څخه عبارت دی کله ﭼې دااوازديوی نقطی څخه بلی نقطی پوری
حرکت کوی ،ﭼی له امله ئی الندي پديدی پيدا کيږی:
: Absorbtion : Aدبدن داعضاؤ په واسطه داواز جذبيدل  ،ھغه ﭼې په تماس کې ئی
راغلی وی.
: Reflection: Bانعکاس.
: Refreaction: Cانکسار.
: Reverberation: Dپه دی حالت کې کله جی  Plusپه جسم اصابت وکړی ايکو توليده
وی ﭼې يو اندازه ايکود Probeپه داخل کې ننوځی اويو اندازه نوره ئی دوھم ځل دپلس
) ( Pulsخاصيت غوره کوی دلومړی ځل لپاره به ١٩۵٣م کال کې ايلډيراو ھرتس په خپله
لومړنۍ څيړنه کې دايکو په واسطه دزړه دشيانو تصويرواخيست ،ﭼی په دی ترتيب
دنوموړوپوھانودايکوکاردوګرافی )دالتراسونډ دايکوپه واسطه تصويراخيستنه(بنسټ
کيښود.څوکاله وروسته انګريزی عالم )النوډن( دکلکو او کيسه ئی جوړښتونودتوپيرپه
خاطردنوموړو جوړښتونوداخيستل شؤ تصويرونوپه مقايسه کولو سره ئی زيات شھرت
وموند ،ﭼی وروسته دبدن دځينو برخو لکه :قلبی برخی ،ګيډی  ،سترګی ،خصيه اوداسی
نوروبرخودتصوير اخيستنی لپاره دايکو کار ډيوګرافی)دالتراسونډدايکوپه واسطه تصوبر
اخيستنه(څخه کار اخيستل کيږی
دالتراسوندپه اوسنيوماشينونو کې دصوتی امواجو دتوليد لپاره دکرستلونو لکه :کوارتزڅخه
کار اخيستل کيږي.ﭼی دغه کرستلونه دالتراسونډ په پروب کې په داسی ډول ترتيب شوی
ﭼې د برقي انرژی په ورتګ سره کرستلونه په اھتزاز پيل کوی ،ﭼی دصوتی امواجو
دپيداکيدو سبب ګرځی.دغه موجونه دپروب له الری دبدن مختلفو برخوته رسيږی ،نوموړی
نسجونه دخپل فزيکی جوړښت په اساس دغه موجونه منعکس کوی او دغه انعکاس ته
 Ehco or Reflectionوائی.ﭼی دنوموړوجوړښتونو تصويرونه په سکرين ښکاره کوی.
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نوټ:دبدن ھغه برخی ﭼې ګازلری لکه :غټی کلمی اووړی کلمی تصويرئی سپين
معلوميږی ،ځکه ﭼې ايکو په ګازی محيط کې په درست ډول سره انعکاس نه کوی.
دالتراسونډ دسکنر ډيزاين:
دالتراسونډ سکينر) ( Ultrasound Scannerپه واسطه کوالی شو ﭼې مختلف ډوله
تصويرونه جوړکړو ،ﭼی دغه تصويرونه جوړول دصحيح)( Transducerډيزاين پوری
اړه لری.دحقيقی سکين کوم شکل ﭼې جوړشوی دالتراسونډد) پلس (په جھت پوری اړه لری،
ھغه ﭼې دمختلفوطريقؤدسکن لپاره ډيزاين شوی دی ،بعضی ترانسديوسريو کرستل
) ( Crystalلری ،ﭼی ميخانيکی اھتزازات کوی ،ددی لپاره ﭼې دالتراسونډبيم)( Beamپه
جسم کې دننه ځانته دايروی شکله الره جوړه کړی ﭼې دغه پائی)( Piaشکله سکن ته،
سکترسکن)( Secator Scanويل کيږي.بل قسم ترانسديوسرونوکی ﭼې دډيرو
ځانګړوعناصروڅخه جوړشوی ،ھغه کوالی شی ﭼې په ازادډول ﭼارﭼلند وکړی او
التراسونډ جوړکړی .ددی عناصرويو مستطيل ترتيب ﭼې په يوه نيغه کرښه) Straiont
 ( Lineکی تنظيم شوی ﭼی)( Linear arrayئی بولی ﭼې مستطيل شکله سکن جوړه وی.
بل ډول ترانسديوسرھغه دی ﭼې د  Linear arrayپه ډول عناصرپکی تنظيم لری خو
کروی جيو مټری جوړښت لری ﭼې د  Carrilinearترانسديوسرپه نوم سره ياديږی ،ددی
سکن د  Linear arrayپه نسبت يو پراخه قوس شکله)( Arc Shapeساحه ښائی.پورته
دواړه  Linearيا  Carvi Linearاو کروی شکله) ( Spherical Shapeيو شان بنيادی
يا اساسی سرﭼينی باندی کار کوی ،دترتيب شؤ پيوسته عناصروکوجنۍ بڼه پکی شتوالی
لری ،ﭼی ھغه کولی شی دالتراسونډ ديوبيم )( beamپه انتقالولو پيل کوی اوپه يومستقيم
جھت کې ئی ايکواخلی.دايکوڅخه دبيرته راګرځيدو وروسته ديو دويم عنصربڼه پيل کيږی،
خو دابڼه دمخکينۍ بڼی په نسبت پورته انتقاليږی.دسکن يو متود ھم غوره)شفاف(نه دی ،نو
ددی لپاره ﭼې سکن شفاف وی په سکينر زيات ترانسديوسرونه نصبوی ﭼې ھغه يو په بل
په اسانه بدليږی او زيات کارونه اجرا کوی .دمثال په ډول:په  SectorاوCarvilinear
سکنونو په واسطه کولی شوﭼی دخپلی خوښی کارونو کې تری ګټه واخلو ،البته داپه ھغه
ځای کې ﭼې دالتراسونډ بيم ديوی کړکۍ څخه تيرشوی وی.دالتراسونډدسکين ډيزاين څخه په
طبابت کې ډيره ګټه اخيستل کيږي.نن ورځ دښه تشخيص لپاره ددی متود څخه دواضح
اوشفاف تصوير داخيستلو لپاره استفاده کيږی ،ﭼی تصوير ئی دنوردسکن په نسبت ډيرشفاف
اوواضح وی.
دبدن په واسطه دصوتی امواجوجذب:
کله ﭼې صوتی امواج په زياتی انرژۍ سره بدن ته ورسيږی يو اندازه ئی دبدن دانساجوپه
واسطه جذبيږی ﭼې دھغوی دګرميدو سبب کيږي.داﭼی دبدندانساج يو شانته نه دی
نودصوتی امواجو جذب ھم په مختلفو انساجوکی متفاوت دی ،دبدن ھغه برخه ﭼې کثافت ئی
٣٠

زيات دی په زيات مقدارصوتی انرژی جذبوی اوګرميږی  ،که ﭼيرته داامواج په زياته
پيمانه اويا دډير وخت لپاره بدن ته ورسيږی ددی احتمال شته ﭼې تودوحه ئی دومره زياته
شی ﭼې دبدن ھغه برخه زيانمنه کړی.داﭼی دالتراسونډ دامواجوانرژی دصوت دنورو
امواجو په نسبت زياته ده نو ځکه دبدن ھغه برخه ﭼې داامواج ورته رسيږی دصوت
دنوروامواجو په نسبت په انساجوکی زيات ګرموالی مينځ ته راوړی.ھرکله ﭼې دالتراسونډ
امواج په بدن ولګيږی نودھغه برخی دماليکولونودسريع اھتزاز سبب کيږي ﭼې دااھتزازات
په شعريه رګونواو لنفاوی عروقو تاثير کوی اودسلولی غشادنفوذ قابليت زياتوی ﭼې په دی
توګه داسموسس عمليه ګړندۍ کوی ﭼې په نتيجه کې ئی دسلولی مبادالتو حجم زياتيږی او
نسجونه زياته انرژی جذبوی اودتداوۍدقسمت دحرارت درجه لوړيږی.
دصوت محدوديتونه:
التراسونډ کيدای شی نا وړه بيولوژيکی اغيزی ولری.دا يو فرضی احتمال دی ﭼې
دالتراسونډ تصوير اخيستنه کامال محفوظه نه ده.
دالتراسونډ انرژی دانساجو په واسطه جذبيږی ،ﭼی په نتيجه کې دھغوی دګرميدو سبب
کيږي.د)( 2dالتراسونډ تقريبا د)( 50کلونو راپه ديخوادجنين دتصوير په موخه کارول
کيږی ،او داسی فکر کيږي ﭼې داکامال محفوظه ده اودګرميدو علت ئی بل څه دی.
 4dالتراسونډيوبل نوی التراسونډدی ﭼې زياته انرژی غوا ړی ،نوپه دی اساس زياته
تودوخه توليده وی ،مونږ فکرکوؤ ﭼې داھم محفوظ دی.ﭼی دادتوليدشوی التراسونډ د bio
 effectدمخالفی پوښتنی اختصاصی ځواب دی ،ددی حقيقت څخه نتيجه غلط تشخيص وه
او ھم ددی احتمال شته ﭼې مريض دډير لوی خطر سره مخ شی.
دتصويرکيفيت اورسمول:
التراسونډدنيمائی پيړۍ څخه راپه ديخوادانسان دبدن دتصوير په موخه کارول کيږي.ډاکتر
کارل تيو ډسک استرليائی نيورولوجست لومړی شخص وه ﭼې دالتراسونډطبی االت ئی
دمغزعکس دتشخيص په موخه عملی کړ.نن ورځ التراسونډ) ( u.sديوی ډيری پراخه
تصوير اخيستنی تکنالوژۍ په توګه په طبابت کې استعماليږی.دادانتقال
وړاودتشعشعاتودخطر څخه ازاده عمليه ده ،او که د  M.R Iاو  ct- scanسره مقايسه شی
دھغوی څخه ارزانه ده ،سربيره پر دی دالتراسونډ تصوير اخستنه ،اناتومی
جوړښتونوعرضی برخه ښوول شوی پيشنھاده وی.دالتراسونډ په تصوير اخيستنه کې دھغه
څپو څخه ګټه اخيستله کيږي ﭼې دبدن دداخلی غړوتصويرونه اخلی.ﭼی ددردپه تشخيص،
دبدن دداخلی غړودپړسوب او عفونيت دتشخيص ،دښځو حاملګی ازموينی،
دمغزاوماشومانوپه پيژندنه کې کارول کيږي.ھمدارنګه دزړه حاالت اودزړه دحملی څخه
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وروسته دخطر داندازی په معلومولو کې مرسته کوی.التراسونډبی خطره اودايونايز څخه
پرته تشعشع ده.
دالتراسونډدتصويرونو بی خطری:
دالتراسونډ پواسطه دتصوير اخيستل دايکس دوړانګي ) ،( x− Rayسټی سکين ) CT−
 ، Scanاوام ار ای ) (MRIپه نسبت ډير کم خطر لری يعنی دھغوی په نسبت بی خطره دی
ځکه دادايونايزڅخه پرته تشعشع ده.
داميدوارۍ په وخت کې دالتراسونډ عکاسی:
دالتراسونډ معاينه ھغه پروسه ده ﭼې دصوتی امواجو په انتقال سره دښځينه رحم
)( Sonogramاوبچی )  ( placentaتصوير اخلی.
دالتراسونډ وړانګي دالتراسونډدپروب څخه خپريږی.دغه وړانګي دپروب په واسطه دمور
رحم ته داخليږی او په رحم کې دټکر څخه وروسته انعکاس کوی دامنعکسه وړانګي دجسم
يعنی دمور درحم څخه بيرته پروب ته راځی ،اودپروب څخه دکمپيوټرسکرين ته ﭼې ھلته
يومنظم تصويرراښائی ليږل کيږي ،په دغه پروسه باندی مونږه داميدوارۍ په وخت کې
دالتراسونډپه واسطه عکاسی کوؤ .رحم لوی شوی معلوميږی اودرحم جوف ډک شوی وی
ﭼې دمختلفو  echoesلرونکی وی ھغه ﭼې دحامله ګۍ دجوف څخه عبارت دی.
ايکو کاردو ګرافی)دالټراسونډپه واسطه دزړه تصوير اخيستنه(:
دالتراسونډپه واسطه دزړه عکس اخيستل ايکوکاردوګرافی بلله کيږی ،ايکوکاردوګرافی ددی
لپاره کيږي ﭼې دزړه ناروغی تشخيص کړی ،التراسونډدنورووسايلوڅخه پرمختللی اونوی
طريقه ده.اوھمدارنګه دالتراسونډ اضراردايکس دوړانګي اونورو ټولوھغه وسايلو څخه ﭼې
دتشخيص په خاطر دبدن دمختلفوبرخونه عکسونه اخلی لږ دی.دزړه ايکوکاردوګراف يوه
پراخه او غير تھجمی طريقه ده ،ﭼی ددی امواجو په واسطه بی دکوم ضرر څخه دانسان
دزړه داجزاؤتصويرونه اخلی اود ھغوی دوينی دجريان سرعت تعينوی ،ددی طريقی په
واسطه کولی شوﭼی دزړه ديوالونه په غټ سايز وګورو ،ددی ازمايښت يو مھم خاصيت
غير تھجمی خاصيت دی.
ايکوکارديوګرافی کې دلوړوفريکونسيو لرونکی غږيزی څپی زړه ته انتقاليږی او دھغه ځای
څخه بيرته منعکسی کيږي او ديوی خاصی اخذی په واسطه اخيستلی کيږي.ساده غږيزی
څپی دتصوير اخيستنی لپاره پکاريږی ﭼې ھيڅ ضرر انسان ته نه رسوی ،په دوه بعدی ايکو
کې دزړه داناتومی يو دقيق تصوير مينځ ته راځی ،ﭼی داډول ايکوکاردوګرافی دزړه
اودھغه داجزاؤداندازه کولو لپاره استعماليږی.دزړه عضالتی قدرت او په خاصه توګه دزړه
څخه دکيڼ بطن دوينی ويستلو وړتيا دايکوکاردوګرافی په واسطه څيړله کيږي.
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دايکو بل ډول ددوپلردايکو په نوم سره ياديږی ﭼې دوينی دجريان دسرعت اندازه او جھت
په زړه اولوی عروقوکی معلوموی  ،ددوپلرپه ايکوکی رنګه عکسونه مينځ ته راځی ﭼې
دھغه په واسطه ارثی قلبی مشکالت او اختالالت څيړل کيږي.دزړه دمشکالتو دتشخيص
لپاره بعضی وختونه ايکوکاردوګرافی دمرۍ له الری صورت نيسی ،ځکه ﭼې مرۍ اوزړه
يود بل سره مجاورت لری نودزړه څخه شفاف تصويرونه السته راځی.

د دوپلر تکتيک:
د دوپلر د پديدی تاريخچه:
په  ٨٠٠م کال کې د صوت د لومړنيو مطالعات په وخت و موندل شوه ﭼې د صوت يوه منبع
په يوی فريکونسي سره د اوريدونکی لوری ته حرکت کوی ،فريکونسي يې لويږی او که د
منبع څخه لری شی نو فريکونسي يی کميږی ،دا پديده د لومړی ځل لپاره په ١٨۴٢م کال
کې د جان کريستن دوپلراطريشی فزيکدان په واسطه تشريح شوه .او ددی واقعيت څخه يی
په يوه تحقيقی مقاله کې يادونه وکړه ،ﭼې د يو نورانی جسم رنګ د ھغه دنسبی حرکت په
اثر تغير کوی او ﭼاپ يی کړه .د دوپلر د فرضيی په اساس د بعضی موادو خواص لکه نور
يا صوت د موج د منبع او ليدونکی په نسبی حرکت پوری اړه لری .دوپلر دا تصور نه کاوه
ﭼې د ده قوانين دی په طب کې شامل شی .د شلم قرن په دوھمه لسيزه کې د دوپلر د اصولو
څخه يوه نا څيزه عملی استفاده وشوه .په ١٩١٢م کال کې د تيتانيک د کښتۍ ټکر د يخ د يوی
لوی ټوټی سره د متخصيصينو توجه د بعضی متودونو د تکامل او بعضی تحت البحری
اجسامو د تشخيص او پيدا کيدو طريقی ته ﭼې د تحت البحری حرکت لپاره الزم وه جلب
کړه .په اول جھانی جنګ کې تحت البحری جګړه ددی سبب شوه ﭼې داسی وسايل جوړکړی
ﭼې اساس يی دوپلرپديدی تشکيل کړی وی .په ١٩٠٠م کال کې ددوپلرلومړنۍ طبی دستګاه
په جاپان کې جوړه شوه .د  ۶٠کلنو په جريان کې ھغه وسايل ﭼې د وينی ستندرد سرعت
اندازه کوی د  Roshmen Franklin Boherاوھمکارانوپه واسطه انکشاف پيداکړ .دا
دستګاه ﭼې د دوپلرد پديدی په اساس جوړه شوی وه ﭼې ديومتحرک جسم دسرعت جھت
تعينوی لکه د وينی دسرعت جھت.
د دوپلر اثر):(Doppler effect
تجربه شوی ﭼې يو سړی کوالی شی ﭼې د موټرپه استګاه کې د يوامبوالنس موتر استقامت
اوسمت دھغه دتوليدونکی منبع دالزم لوړوالی دتغيرله مخی معلوم کړی .دا پدی معنی که
موتردکتونکی شخص لوری ته په حرکت کې وی داالرم داواز لوړوالی يی زياتيږی .ولی که
د نوموړی شخص څخه په عين فاصله لری کيږي د االرم اوازيی ډيرضعيفه کيږي.داد
صوت اوکتونکی تر مينځ دفاصلی تغيرات ﭼې دحرکت په حال کې وی ددوپلر اثر بولی.
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د دوپلر معادله:
د دوپلرتغيرمساوی دی دليږل شوی فريکونسي اودترانسديوسرڅخه دمنعکسه تشعشع
فريکونسي دتفاوت سره يعنی:
VD=VR-V0
 VDددوپلردفريکونسی تغير VR ،د منعکسه تشعشع فريکونسي او  V0ليږل شوی
فريکونسي ده .که د  VRد  V0څخه زيات وی ) (VR>V0وی  VDمثبت  ،که مشترک فصل
دترانسديوسر څخه دلری کيدو په حال کې وی  VDمنفی دی .ھغه وخت ﭼې د صوت يوه
منبع د  V0په فريکونسي داوريدونکی لوری ته حرکت کوی ،فريکونسي يی زياته او ھغه
وخت ﭼې دا منبع لری کيږي فريکونسي يی کميږی.
ھمدارنګه که اوريدونکی دصوت منبع ته نږدی ياورڅخه لری شی دصوت فريکونسي په
ترتيب سره زياته او يا کميږی .د صوت د منبع حرکت د اوريدونکی لوری ته ياداوريدونکی
نږدی کيدل دصوت منبع ته  ،دصوت موجونه ﭼې خپريږی د  V0په فريکونسي سره اوريدل
کيږي .داوريدنکی څخه دصوت د منبع په لری کيدو سره يا برعکس ھغه په ډيره ټيټه
فريکونسي غوږته رسيږی.ھمدارنګه ددوپلردفريکونسی تغيرپه محيط کې
دالتراسونددسرعت ) (Vاوپه مشترک فصل کې دسرعت ) (uلپاره دارنګه ليکالی شو:
)VD=VT(2u/T
U=VD.T/2VT
 VTد ترانسديوسرفريکونسی ده.
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د دوپلر زاويه:
د دوپلر د تکتيک په مرسته کوالی شوﭼی دمتحرکواجسامويادبدن دداخلی مايعاتو لکه وينه
دحرکت سرعت وپيژنو .ھغه وخت دالتراسونديوګروپ متمادی موجونه د وينی کروياتو ته
ﭼې په شريانونوکی جريان لری ورسيږی .په دی حالت کې ﭼې د وينی کرويات د جريان په
حال کې دی د منبع څخه لری کيږي او ھغه موج ﭼې نوموړو کروياتو ته رسيږی د لمړنۍ
فريکونسي څخه يئ فريکونسي نسبتا کوﭼنۍ وی .د وينی کرويات منعکسه موجونه خپروی
 ،په حالت کې بياھم ليدل کيږي ﭼې د منعکسه موجونومنبع ﭼې دوينی دکروياتوڅخه عبارت
ده لری کيږي اوھغه فريکونسي ﭼې ) Detactorديدکتور( ته رسيږی کوﭼنی وی.
د دوپلر د سګنال تغير ھغه وخت اعظمی وی ﭼې د وينی جريان په مستقيمه توګه د
ترانسديوسر سره په يولوری کې وی او يا د ھغه څخه لری کيږي.
U=VD.T/2VT
يوازی د التراسوندھغه ګروپ وړانګو دحرکتونولپاره ﭼې دمحورسره موازی وی ھماغسی
ﭼې په الندي شکل کې ورکول شوی غوره دی .په طبی حالت کې د ترانسديوسرسره موازی
جھت ورکوونه ممکنه نه ده.
په شکل کې ليدل کيږي ﭼې د وړانګو ګروپ نسبت رګونوته د ) (θزاويه لری.
ھغه زاويه ده ﭼې د التراساوند د وړانګو ګروپ يی د جريان د لوری سره جوړوی ﭼې په
دی حالت کې ددوپلرد فريکونسي تغير مساوی دی په :
VD=VT(2u/T) cosθ
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د  θزاويه د صفر او  ٩٠درجی ترمينځ تغيرکوی او  cosθدمثبت اوصفر ترمينځ تغير کوی.
د  cosθقيمت ددوپلرديوشميرزاويولپاره ورکړی شوی دی.

ددوپلردپديدی څخه دزړه دحرکت  ،دماشوم جنين مخکی دزيږيدنی څخه  ،پالسنتا ،د
ماشوم ژوند يتوب ،مرګ اونور جوړښت دتشخيص لپاره دمور درحم په داخل کې استفاده
کيږي.

ا
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داحصايه له مخی شپيته فيصده مړينه دزړه او شعريه رګونو دمرضونو له امله ثبت شوی ،
محققانوپه دی اخرو کلونو کې دطبابت په پر مختګ سره دزړه او شعريه رګونو دمرضونو
دتشخيص اووقايه لپاره نوی الری او طريقی رامينځ ته کړی ﭼې يوه ددی طريقو څخه
ددوپلر دپديدی په واسطه دوينی دجريان اندازه کول دی.
ددوپلر دپديدی په واسطه دوينی دجريان اندازه کيدل:
دبدن ټول غړی دوينی دتقوی لپاره يو ځانګړی کار اجرا کوی ﭼې په نتيجه کې يئ وينه
تقويه کيږي اودبدن داړ تيا وړ برخواو ماغزو ته ددی وينی په واسطه اکسيجن رسوی
ترڅو بدن صحت مند پاتی شی .پټه دی نه وی دمختلفو مرضوونو له امله دوينی تقويه کيدنه
ضعيفه کيدای شی .دوينی دجريان داندازه کيدلو تخنيک با يدداطمنان وړوی .دانسان په بدن
کې دوينی حجم اوه ) (٧٪فيصده دی اودانسان دوينی کثافت ١ ،۵۵ګرام پر سانتی متر
مکعب دی.
دوينی اندازه په انسانانو کې دجنس او عمرپه لحاظ فرق کوی.په نارينه کې دوينی اندازه
دپنځوؤ څخه ترشپږ ليترو پوری ده اوپه ښځو کې د څلورو څخه تر پنځوليترو پوری ده.
دوينی دجريان داندازه کولولپاره مختلف متودونه شته لکه مخکينی ميتودونه اواوسنی
متودونه .ﭼی يودھغو څخه ددوپلر التراسونډدی.
ددوپلر التراسونډ:
ددوپلر التراسونډ يو تخنيک دی ﭼې دوينی دجريان د اندازه کولو لپاره کارول کيږي.دوينی
دجريان داندازه کولولپاره دالتراسونډ ټاکل شوی فريکونسي دوينی رګونو کې خپره وی
اودوينی درګونو څخه توليد شوی غږونه بيرته منعکس کيږي ﭼې دوينی دحرکت له امله
دغږ په فريکونسي کې تغير واقع کيږي.
دوينی دجريان داندازه کولو لپاره دالندي فارمول څخه استفاده کيږی:
C. F
2 F . cosθ

V = −

! دالتراسونډ دروښنايې فريکونسي ده،
 دوينی دجريان سرعت دی،
دبدلون فريکونسي ده θ ،دترنسديو سراودوينی درګ سره دبدلون زاويه ده،
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! ددوپلر

(1

(2

(3

(4
(5

دالټراسونډ عمومی ځانګړنې:
ضربه:داڅپه ددوه مادی محيطوواټن ترمينځ ﭼې د مخصوصه وزن اوجنس له نظره زيات
اختالف لرونکی دی منعکسی کيږي ﭼه له ھمدی امله که دزيات قدرت لرونکی وی دبدن
څخه دتيريدلو په وخت کې ددردد رامينځ ته کيدو سبب کيږي .
دﭼقوريورامينځ ته کيد ل :دغږيزوڅپوله مھموځانګړنوڅخه دی دبيلګی په ډول:
که ﭼيرته داوبونه ډک يولوښی ددغه څپوپه مقابل کې کيږدودفشاردکميدلوله امله اودمحلول
دګازونوپه شتون سره واړه اوکوﭼنی حبابونه پرلوښی ليدل کيږي داحبابونه حرکت کوی ﭼې
په سترګوليدل کيږي اودﭼاودنی له امله يی يوه اندازه انرژی مينځ ته راځي .
دتودوخی رامينځ ته کيدل :دانرژی دجذبولواو دماليکولونوداھتزازپه نتيجه کې تودوخه
رامينځ ته کيږي نو په ھمدی اساس سره په سنوګرافۍ کې دفشار اوحبابونودمينځ ته راتلو
دمخنيوی دپاره بايد دټيټو توانونو نه کار واخلې.
کيمياوی ځانګړنې :دکيمياوی ځانګړنوله جملی څخه داڅپی کولی شی ﭼې دموادوبی رنګه
کول ،داوبوتوليد  ،اواکسيجن اودمرھمونوپه جوړلوکی ورڅخه کارواخيستل شی.
بيولوژيکې اغيزي :بيولوژيکي ځانګړنی ددی څپود ميخانيکی اوحرارتی عواملو څخه دی ،
په مجموعی ډول سره دڅپو ليږل بدن ته دماليکولونودﭼټکواھتزازونوسبب کيږي.دغه
اھتزازونه په شعريه عروقو او لمفاويه عروقو باندی اغيزی کوی او اسموسی ځانګړنه يی
زياتوی .او په نتيحه کې تبادلی حجم دحجرو زياتيږی نو سمدالسه په نسجونو کې انرژی
جذبيږی دتودوخی درجه ددرملنی په ځای کې پورته ځی ﭼې په نتيجه کې کيمياوی
اوبيولوژيکی پيښی رامينځ ته کيږي .
دالتراسونډ پرتله کول له راډيوګرافۍ سره:
دالټراسونډ په ذريعه تشخيص په اکثره مواردو کې دانعکاس په اساس دالتراسونډ انرژی له
يوی ګډی سطحی څخه بدن داخل ته ترسره کيږي دغه انعکاس کيدای شی دضعيفه شدت
سره وی اما کولی شو ،ديوحساس نيونکی په ذريعه ھغه کشف اودښودلولپاره يی تقويه کړو.
ھغه څپه ﭼې دبدن په داخل کې تيريږی په ژوره توګه نفوذ کوی او انعکاسونه مشترکه
قشرونو کې ترسره کيږي ﭼې په دی ترتيب سره اړونده معلومات دبدن دداخلی ساختمان
څخه په ځانګړی توګه ددغو انعکاسونو څخه په الس راځی.
په راډيوګرافۍ يا انځور اخيستنه کې کوم معلومات ﭼې الس ته راځی د) (xدوړانګو نه
استفاده کوی .التراسونډ دانځوراخيستنی ځای دوړانګو په ذريعه نه نيسی بلکه دغه دوه
طريقی دتشخيص لپاره مکمل وسايل دی د) (xپه وړانګي سره ديوه دری اړخيزه شی څخه
کوالی شوﭼې دوه اړخيزه انځور دفلم دصفحی پر مخ رامينځ ته کړو.ﭼی په کومو ناحيو کې
٣٨

ﭼی نواقص موجود وی ددغی وسيلی په استفادی سره په تشخيص کې مرسته کوی اوددغه
کار لپاره کانترست)ددوه عمده شيانو تر منځ فرق( ته ھم اړتيا ده ترڅو يوطبعی انځور الس
ته راشی .دبيلګی په ډول دھډوکو او نسجونوتوپيريادا ﭼې د مصنوعی کانترست په ذريعه
ﭼې دباريم دخوړوپه ورکولوسره په مصنوعی ډول بدن ته ننوځی او راډيولوجيست ته
دازمينه برابريږی ﭼې عيبونه يا مشکل وګوری په مکمله توګه باندی کوالی شو ﭼې د)(x
دوړانګو دانځور اخيستنی په ذريعه دری اړخيزه انځور ،دوه اړخيزه انخور په شکل دزيات
تحليل او تجزيی څخه په الس راوړو.اما دالتراسوند دڅپو په مرسته سره کوالی شو ،يو
انځور د ناروغ دبدن يوی برخی څخه پرته له دی ﭼې ھيڅ ډول تجزيه او تحليل رامينځ ته
شی الس ته راوړو ،ځکه ﭼې دالتراسونډ څپی کوالی شی دنسجونو ترمينځ مشترکی سطحی
روښانه را وښايی دا اړينه نه ده ﭼې دانساجو سطحی مختلفه کثافتونه اوتراکمونه ولری،
يوازی دامھمه ده ﭼې د ﭼاپيريال جوړښت تغيروکړی ترڅو انعکاس رامينځ ته شی.
په ھمدی ترتيب سره د) (x-Rayد تصوير اخيستنی برعکس نرم نسجونه لکه دځګرنسجونه
اونورنرم نسجونه ﭼې په مايعاتو محاصره شوی وی مستقيماليدلی شو ،يوښه عمده ګټه
دالتراسوند داده ﭼې دالتراسوندپه وسيله تشخيص ،اودھغه کارونه ناروغ ته جدی خطرنه
دی.
دراديوګرافی )ايونايز کوونکی وړانګي( نامنلی اړخ ھغه دی ﭼې يوه اوږدمھاله اغيزه په
ډير لږوخت کې رامينځ ته کوی ﭼې داکله –کله ډير ه غيرجبران کونکی ھم وی .
دالټراسونډ څپو څخه داستفادی په وخت کې پاملرنه:
له حد څخه زيات دالتراسونډ د څپو په غيری صحی ډول کارول ديوشميرضايعاتو لکه
سوځيدنه ،طاول)اوږدوالی( ،پړسوب او دداسی نورو ....سبب کيږی
دڅپو تيزوالی اوتوانايی يی ﭼې له حد نه زياته وی دانعکاس له امله ﭼې د ھډوکو په سطحه
کې رامينځ ته کيږی ،دھډوکو د درد سبب ھم کيږي په مجموعی ډول باندی ددغو څپو
استعمال دبدن په ھغو ځايونو کې ﭼې مغلقه عصبی سيستم ولری په ډير دقت او په پوره
احتياط سره بايد تر سره شی.

٣٩

دری بعده التراسوند:
الکترومقناطيس) :( Elctromagnet
که داوسپنی څخه دبرق ھادی سيم تاؤشی اوجريان ورڅخه تيرشی نوموړی اوسپنه په
مقناطيس بدليږی ﭼې دالکترومقناطيس په نوم سره ياديږی ﭼې تر ھغه پوری مقناطيسي
خاصيت لری ﭼې په سيم کې جريان شتوالی ولری اوکله ﭼې په سيم کې جريان قطع شی
اوسپنه ھم خپل مقناطيسي خواص دالسه ورکوی او بيرته عادی اوسپنه ګرځی.

الکترو مقناطيسي څپی):( Elctromagnet wave
که په فضا کې برقي اومقناطيسي ساحی يو بر بل عمودی واقع شی اھتزازات مينځ ته راځی
ﭼې دااھتزازات په فضا کې خپريږی او څپی جوړه وی ﭼې دا څپی دالکترو مقناطيسي څپو
په نوم سره ياديږی ﭼې په خال او نورو مادی موحيطونو او اجسامو کې تقريبا دنور په
سرعت سره په مستقيم مسير په ازاده فضا کې خپريږی .خو سرعت يې په خال کې دمادی
محيطونو په نسبت زيات دی ځکه په مادی موحيطونوکی خپله حرکی انرژی دمادی محيط
داتومونوسره دټکر له امله دالسه ورکوی اوسرعت يې دخال په نسبت کميږی.ددی وړانګو
ژوندی مثالونه نور ،ايکس وړانګه ،دګاما وړانګه.دالفاوړانګه ،دبيتاوړانګه اوداسی نوري
وړانګي دی.نوري څپی او ټولی الکترو مقناطيسي څپی عرضی څپی دی.
ھغه موجونه ﭼې په خالکی خپريږی او مادی محيط ته ضرورت نلری دالکترومقناطيسي
څپو په نوم ياديږی ﭼې په يو وخت کې اھتزازی ،برقي او مقناطيسي تاثيرات په عمودی
مسيرلری دا امواج دمختلفو تاثيراتو او مشترکو خواصو لرونکی دی که ﭼيرته الکترو
مقناطيسي موجونه ديو جسم پواسطه جذب شی حرارت توليدوی.
٤٠

الکترومقناطيسي موجونه ھغه وخت خپريږی ﭼې اتوم دالکترون دانرژی په مدار کې تغير
مينځ ته راوړی يعنی ھغه وخت ﭼې داتوم ھسته دالکترون سره حرکت کوی انرژی يی په
ثابت ډول تغيرموموی

الکترو مقناطيسي طيف):(elctomagnetic spectrum
يواځی نوري څپی دالکترومقناطيسي څپو په څير نه دی .الندي شکل ټول دالکترومقناطيسي
څپو طيف)(elctomagnetic spectrumدی ﭼې دالکترو مقناطيسي څپو دطيف د موجي
اوږدوالي او دڅپود فريکونسيوټوله ساحه پکی ښودل شوی ده ﭼې په يوه انجام کې يې
فريکونسي کمه او موجي اوږدوالي يې زيات دی نو ځکه يې انرژی او امپليتيودھم کم
دی.په بل انجام کې يې فريکونسي زياته او موجي اوږدوالي يې کم دی ﭼې ددی امله يې
انرژی اوامپليتيود زيات دی.ټولی څپی د راديوی څپو څخه ترګاما وړانګي پوری
٤١

الکترومقناطيسي څپی دی يواځی فرق يې په فريکونسۍ ،موجي اوږدوالي  ،انرژی او
امپليتيودکی دی.

راديوی څپی اومايکروڅپی) :( Radio waves and micro waves
دا څپی دالکترومقناطسی طيف دڅپو څخه دی ﭼې راډيو او تلويزون ته سګنالونه انتقالوی
دراډيوی څپواوږدوالی ډير زيات دی ﭼې تقريبا د)(0.3mڅخه لوی دی.ولی بعضی يې په
زر ګونو متره اوږدوالي لری داموجونه دھوا دالکترونونو داھتزاز په نتيجه کې په انتنونو
کې مينځ ته راځی ﭼې په لری ساحو کې دغږاو تصوير دپيداکيدو سبب ګرځی داموجونه
غونډيو او پايو اه ته نږدی انکسار کوی.
تلويزونی موجونه ﭼې لنډموجي اوږدوالي لری تلويزونی موجونه ھم دتپو او غونډيو څخه
دتيريدو په وخت کې انکسار کوی ددی لپاره ﭼې دتلويزون دسھولت څخه برخمن شو نو
موج بايد يوه مستقيمه الره له انتن سره ولری ډيری لنډی څپی يې ميکرو څپی بلل کيږي ﭼې
دڅپو اوږوالی يې د)(0.001mڅخه تر) (0.3mپوری دی.ددی څپو څخه دپخلی دپاره په
مايکروويوؤداش کې استفاده کوې.ميکرو څپی دمعلوماتودليږلو دپاره ھم استعماليږی لکه:
تيلفون او نور.

٤٢

تحت قرمزی څپی):( Infrared waves
د ريموټ کنترول داستعمال په وخت کې تحت قرمزی څپی دريموټ څخه دتلويزون ريسيور
ته انتقاليږی.دتحت قرمزی څپی دڅپی اوږدوالي د) ( 0.7µڅخه تر) ( 1.4µپوری
دی.معادل بدلونونه دتحت قرمزی څپو په واسطه مينځ ته راځی.نو ځکه:قانون پوھان،
لوړمقامات اونظامی اشخاص بعضی وخت د شپی خاص عينکی استعمالوی ﭼې داعينکی
دتحت قرمزی څپو سره ډيری حساسی دی.دا عينکی کولی شی ﭼې په تياره کې دموقيعيت
په ټاکلو کې مرسته وکړی.

دليدلو وړنور او رنګونه يې):(Visible light and colors
دالکترومقناطيسي څپوھغه ساحه ﭼې ) ( 0.4µڅخه تر) (0.7µپوری موجي اوږدوالي لری
دليدلووړنوردی.لکه:دلمرنورﭼی تقريباسپين نوردی ،که دمنشورپه واسطه تجزيه شی په اوه
اصلی )سور ،نارنجی ،ژيړ ،شين ،نيلی ،ابی اوبنفش(رنګونواونوروزياتوفرعی
رنګونوتجزيه کيږي ﭼې دسور رنګ انحراف کم او دبنفش رنګ انحراف تر ټولو
رنګونوزيات دی او دنورورنګونوانحراف دسور او بنفش رنګونو تر مينځ قرار لری .الندي
شکل دليدلووړنور ساحه راښۍ.

٤٣

ماورای بنفش څپی):( Ultraviolet waves
ددی څپوموجي اوږوالی د) (0.1µڅخه تر) ( 0.4µپوری دی ﭼې دڅپو اوږدوالي يې دليدلو
وړنور ته ډير نږدی دی .او انرژی يې دليدلو وړنور څخه زياته ده دلمر په نورکی ډير کم
مقدار ماورای بنفش نورځمکی ته رسيږی .او زيات مقداريې داتومو سفير په واسطه بيرته
منعکس کيږي او ځمکی ته نه رارسی.ھغه کم مقدار ماورايبنفش څپی ﭼې ځمکی ته رارسی
دزيات وخت لپاره کولی شی دپوستکی سوځيدل رامينځ ته کړی.که په دائمی توګه دحد څخه
زياتی شی د پوستکی زخم پيدا کوی ﭼې دھمدی امله بعضی وخت دپوستکی کنسر مينځ ته
راوړی.سره ددی ھم زمونږ بدن ماورايبنفش څپو ته اړتيا پيداکوی ﭼې ويټامين ډی) D
(جوړ کړی ﭼې دھډوکو او غاښونو په صحی ساتنه کې مرسته کوی.

٤٤

د ايکس او ګاما وړنګی ):( X- Ray and gamma rays
دا وړانګي دالکترومقناطيس ترټولو څپوزياته انرژی ،فريکونسی اوامپليتيود لری او تر
ټولوڅپوکوﭼنی موجي اوږدوالي لری.که ديو انسان ھډوکی مات شی ډاکتر شايد دزخمی
ساحی دايکسريز معاينی وړانديز ورته وکړی.په ايکسريز کې په پوره ډول غښتلی انرژی
دبدن څخه تيره وی.دايکس وړانګي دبدن دنرمو انساجو څخه تيريږی ولی دبدن دکثافت
لرونکو غړو په واسطه منع کيږي لکه:ھډوکی.دا وړانګه توان لری ﭼې دبدن دداخلی
غړوتصويرونه جوړکړی .دګاما وړانګه دايکس دوړانګي څخه غښتلی ده .په صنعت کې
دګاما دوړانګي په واسطه بکتريا وژنی اودغذا دضايع کيدو مخنيوی کوی.
دلمر څخه الکترو مقناطيسي څپی) :( Electromagnetic waves from the sun
دلمرپه واسطه ډيره زياته انرژی دماورای بنفش نور ،دليدلووړنوراوتحت قرمزی څپوپه
شکل خپريږی.داڅپی دلمر څخه انرژی خارج ته انتقالوی.او ټولو خواو ته ويشله کيږي.
اوډير کم انکساريې ځمکی ته رارسيږی .دماورای بنفش نورډيرمقدار دځمکی داتوموسفير
په واسطه منع کيږي.په نتيجه کې تقريبا دلمر ټوله انرژی ﭼې دځمکی سطحی ته رسيږی د
تحت قرمزی څپو اوليدلووړنورالکترو مقناطيسي څپو په واسطه انتقاليږی
دلمر څخه خپری شوی څپی تقريبا)(49%تحت قرمزی څپی ،تقريبا) ( 43%دليدلووړنوراو)
( 7%دماورای بنفش نورڅپی خپريږی.

دانسان دبدن سره دالکترومقناطيسي وړانګوتداخل )متقابل عمل (:
کله ﭼې الکترومقناطيسي وړانګي په يوه ماده ولګيږی دھغی داتومونو سره دټکر په نتيجه
کې ھغه جذبيږی اويا انعکاس کوی او خپل اولنی شدت دالسه ورکوی مثال :که دګاما وړانګه
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ديوی پنډی مادی څخه تيره شی خپله زياته انرژی دالسه ورکوی يعنی ) (25%پاتی کيږي
)( 75%شدت يې دمادی په واسطه جذب اويا منعکسه کيږي.
او
که دبدن پوستکی ته د الفا ،بيتااوياګاماوړانګي داخلی شی ھلته بيولوژيکی او کيمياوی
اغيزی تر سره کوی د مثال په ډول دالفا وړانګه دبدن په پوستکی کې تر )(0.1mmپوری
ژوری ننوتالی شی او بياھلته خښی پاتی کيږي .نوموړی وړانګي خپله ټوله انرژی دڅو
حجرو دغبرګون څخه وروسته دالسه ورکوی .دګاما وړانګي دننوتلو ځواک دومره زورور
دی ﭼې يوه برخه يې دټول بدن څخه ھم تيريدالی شی.
تجروبو ښودلی ده ﭼې په حجرو کې دالفا دوړانګودزيان کچه دبيتا اوګاما دوړانګو په نسبت
شل واری زياته ده.دبيتاوړانګي دګړندويوالکترونوڅخه جوړی شوی دی ﭼې دبدن په
نسجونوکی څو سانتی متره ننوځی.دګاما وړانګي الکترو مقناطيسي وړانګي دی ﭼې په ھره
ماده کې ډيری ژوری ننوتالی شی دمثال يه ډول دګاما د وړانګو يوه برخه دکنګريټ مادی
څخه ﭼې پنډوالی يې لږ څه يو متر وی ھم تيريدالی شی ھمدا علت دی ﭼې دنوموړو
وړانګو دخطر څخه ځان ژغورل او خوندی ساتل ډيرګران اوحتا ناشونی کار دی.
آيونايزکؤنکی او غير آيو نيزکؤنکی وړانګي:
کله ﭼې الکترومقناطيسي وړانګي اوھستوی زری لکه الفا ،نيوترون ،پروتون ،پوزيترون
اوداسی نور...که په يوه ماده ولګيږی نو ھلته يولړبنسټيزفزيکی ،کيمياوی او بيولوژيکی
عملی ترسره کوی ﭼې په نتيجه کې خپله ټوله اويا يوه برخه انرژی دالسه ورکوی ﭼې
وړانګه يئ بولی اودمادی اتومونه اوماليکولونه په ﭼارج شوؤمنفی اومثبت
ايونونواوراډيکلونوبدلوی ﭼې دھمدی امله ﭼارج لرونکی وړانګه يئ بولی ﭼې په خپل
ﭼاپيريال کې آيونيز مينځ ته راوړی ﭼې په دوه ډوله ده :
: ١ايونايز کونکی وړانګه .

: ٢غيرايو نايز کؤنکی وړانګه .

 :١آيو نايز کؤنکی وړانګه :ھغه وړانګه ﭼې موجي اوږدوالي يئ ډيرکم او فريکؤنسی
يئ زياته ده ،او کافی انرژی لری کله ﭼې په اجسامو ولګيږی ھغه په مثبتو اومنفی ايونونو
تجزيه کوی لکه:ﭼټک الکترونونه اودرندی ﭼارج لرونکی زری .ﭼټک الکترونونه
د) (β#او)  ( βزری دی ﭼې په ھستوی تشعشعاتو کې مينځ ته راځی.او انرژی يئ دھغه
الکترونونو څخه ډيره زياته ده ﭼې په نوروتعمالتو کې مينځ ته راځی.
درندی ﭼارج لرونکی زری ھغه زيات انرژی لرؤنکوايونونو ته ويل کيږي ﭼې کتله يئ د
يوواحد )(1 unitڅخه زياته ده.لکه د ɑزره او ھغه پروتونونه ﭼې دانشقاق محصول وی
اوداسی نورﭼی دھستوی تعمالتوپه وخت کې مينځ ته راځی.الکترو مقناطيسي تشعشع ھغه
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وړانګي ﭼې داتوم دالکترونونواو دھستی دانرژی دسوی دبدلون په وخت کې توليديږی
دی.لکه :داکس او  ɑوړانګي.ﭼی دا وړانګي دانسان بدن ته صدمه رسولی شی.
غير آيونايز کؤنکی وړانګي:
ددی وړانګو موجي اوږدوالي زيات اوفريکونسی يئ کمه ده نو ځکه يئ انرژی کمه ده ،ﭼی
له دی امله په خپل ﭼاپيريال کې آيونايز نه رامينځ ته کوی.لکه :نيوترونونه او کم انرژی
الکترو مقناطيسي تشعشعات .ددی وړانګو صدمه دانسا ن په بدن محدوده ده.

په طبابت کې دنوري وړانګو تطبيقول:
نور څه شي دي:
ھغه اثر ﭼي د ليدو د احساس سبب ګرځي او يا ھغه نور ﭼي سترګي متاثره کوي او د ليدلو
د احساس سبب ګرځي د نوراني انرژي يوه ساحه ده ﭼي د نور د مختلفو منابعو څخه لکه
لمر ،برقي قوس ،سيمابي ﭼراغ او نورو څخه خپريږي.په  ١٩پيړي کې د فزيک
عالمانودنوراني تاثيراتودمطالعي لپاره نور وسايل لکه ترمواليکتريک پيل او د عکاسي
صفحي په کار وړلی ھر کله ﭼي يو ددي اسبابو څخه د لمرد نورپه طيف  spectrumکې
کيږدو او تاثيرات يي لکه برقي جريان  ،د عکاسي د صفحي توريدل يي مطالعه شي ليدل
کيږي ﭼي دا تاثيرات په دوامداره توګه وجود لري.
د لمردنورطيف د  ٧رنګونوڅخه جوړشوي دي ﭼي د سور) قرمز(څخه شروع او په بنفش
) بانجاني( باندي ختميږي ﭼي د مرئي  visible lightنور په نوم سره ياديږي.
نو له دي امله نوري طيف د څو رنګي نوارو څخه عبارت دي ﭼي د جامد جسم  ،مايع او
غاز د احتراق څخه پيدا کيږي نوري طيفونه ﭼي په مختلفو شرايطو کې پيدا کيږي مختلف
اقسام لري ﭼي د ھغو له جملي څخه يو د نور متمادي طيف دي .که د نور د طيف د مختلفو
رنګونو ترمنځ مشخص حد يا توره فاصله موجوده نه وي متمادي طيف بلل کيږي.
سوځيدونکي جامدات ،مايعات او غليظ بخارات متمادي طيف لرونکي دي .په ھره اندازه ﭼي
ددي اجسامو د حرارت درجه لوړه وي طيف يي زياتره د بنفش رنګ په طرف خپريږي د
 ٥٠٠درجوسانتي ګريد په حرارت کې جسم سري وړانګي د  ١٠٠٠درجو سانتي ګريد په
حرارت کې ابي وړانګي او د  ١٢٠٠درجوسانتي ګريد په حدود کې د مرئي نور ټولي
وړانګي خپريږي .د مرئينور د طيف مختلف رنګونه د مختلفو موجي اوږدوالو لرونکي دي
ﭼي په الندي ډول دي.
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رنګونه

سور

موجي
اوږدوالي
په
مايکرون

0.610.75

نارنجي

0.590.61

شين

ژيړ

0.50.57

0.570.59

ابي

0.460.5

نيلي

0.440.46

بانجاني

0.40.44

د نور طيف يواځي د مرئي نور په ساحي پوري محدود نه دي يعني د سور رنګ څخه الندي
او د بنفش رنګ څخه پورته نوري  ،نوري وړانګي ھم موجودي دي ﭼي د ھغوي د فژيکي
اوکيمياوي خواصو له مخي پيژندل کيږي .ھغه نوري ساحي ﭼي د سور رنګ څخه ښکته
دي د تحت قرمزي وړانګو په نوم او ھغه نوري ساحه ﭼي د بنفش رنګ څخه پورته ده د
ماوارئ بنفش په نوم سره ياديږي  .ھغه نوري وړانګي ﭼي سترګي يي نه احساسوي د نا
مرئي وړانګو په نوم سره ياديږي.

د نور د ماھيت په باره کې نظريي:
 ١٧پيړي په مينځ کې د نور موجي فرضيه د ټولو علماوو د توجه وړ وه په  ١٦٧٨کال کې
ھيوګنز يو ھالندي عالم وه يوه رساله يي خپره کړه ﭼي په ھغې کې يي د نور موجي نظريه
مطرح کړي وه او ويلي و ﭼي نور د کروي امواجو په شکل په خالء او ھواء کې خپريږي
ﭼي ددي نظري په اساس ډير مسايل او مشکالت حل شول.
په  ١٨پيړي کې انګليسي عالم ﭼي نيوټن نوميده د نور ذروي نظري طرفدار شو ﭼي
وروسته ماکسويل ثابته کړه که يو خازن په يوه ثانيه کې څو ځلي خالي او ډک شي نو په
فضا کې يوه برقي او يوه مقناطيسي ساحه ﭼي سرعت يي د نور د سرعت سره مساوي دي
جوړه وي نو له ھمدي امله يو اليکترومقناطيسي موج پيداکيږي او ھم نوموړي معتقد وو ﭼي
نوري امواج ھم يو اھتزازي حرکت دي ﭼي د يوي متناوبي برقي يا مقناطيسى ساحي د
ترکيب څخه ﭼي په دوه ؤ جھتو کې عموداً يو پر بل اھتزاز کوي تشکيل شوي.
او ورسته يو الماني عالم البرت انشتاين ذروي نظرٻه يي د کوانتاد نظري په کومک نوي
شروع کړه د کوانتا نظريه الماني عالم پالنک په  ١٩٠٠م کال کې د انرژي او مادي د تبدلي
په وخت کې اظھار کړه د کوانتا نظريه له دي څخه عبارت دي ﭼي د يوي نوراني منبع څخه
ﭼي نور يي مرئي وي يا که نا مرئي انرژي په منقطع توګه خپريږي ) نوموړي منبع انرژي
دسته دسته په جدا جدا مقدار سره ﭼي د انرژي داني يا د انرژي ذري يي بولي خپره وي( په
ھره اندازه ﭼي د اھتزاز فريکونسي يي زياته وي په ھمغه اندازه د خپري شوي انرژي مقدار
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زيات دي پالنک دا ذروي انرژي د  Eپه حرف او فريکونسي يي د  fپه حرف وښودله او
الندي فرمول يي بيان کړ:
E= hf
 hثابت مقدار دي ﭼي د پالنک د ثابت په نوم ياديږي او مساوي دي په:
h = 6.625.10-34 Joul.sec
h = 6.625.10-27 crg . sec
البرت انشتاين ددغه نوري انرژي د ذرو نوم فوتون  photonکيښود ) نور د کوﭼنيو ذرو
څخه ﭼي فوتون نوميږي تشکيل شوي ﭼي د ھر فوتون انرژي د يو کوانتم انرژي سره
مساوي ده له بله طرفه د ھر فوتون د انرژي مقدار د ھغه په موجي اوږدوالي پوري اړه لري
که  cد نور سرعت  λدنور موجي اوږدوالي  fنور فريکونسي وي نو الندي رابطه
ليکلي شو.

c

λ

=F

که د  Fقيمت د پالنک په رابطه کې وضع شي په دي صورت کې لرو:
E=h.f
hc

λ

= .

c

λ

E=h.

يا

دا ﭼي  hاو cثابت دي نو د ضرب حاصل يي ھم ثابت دي نو له دي امله د فوتون دا د
انرژي مقدار د ھغه د موجي اوږدوالي سر معکوسا ً متناسب دي ) په ھره اندازه ﭼي موجي
اوږدوالي کميږي په ھماغه اندازه د فوتون د انرژي مقدار زياتيږي(.

د نور اندازه ګيري او واحدات يي:
د نور موجي فرضيه راښايي ﭼي د نور طيف د دري برخو څخه جوړ شوي دي ﭼي عبارت
دي له  :ماوراي بنفش ،مرئي نوراو تحت قرمزي نورڅخه.
د نور موجي اوږدوالي په ميکرون)  ( µﭼي  1µ =10-6m .او انګسترون) (Åﭼي 10-10
.1Å=10-10m
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اندازه کيږي او په اوسني وخت کې يي واحد نانومتردي ﭼي  1nm = 1mµ=10-9mانتخاب
شوي د ماوراي بنفش نور موجي اوږدوالي يي  ،100nm – 400nmد مرئي نور موجي
اوږدولي تقريبا ً  400nm-700nmدي .د تحت قرمزي نورموجي اوږدوالي 700nm-
 1400nmدي
مرئي نور دموجي اوږدالي سره ﭼي د متوسطي سترګي په واسطه ليدل کيږي ارتباط لري.
نور په طبابت کې :Light in medicine
لمر يو د نور د غوره منابعوڅخه دي ﭼي د صحت لپاره ګټور او د دلچسپه خواصو
لروونکي دي .ھغه نورﭼي په طبابت کې په کاريږي الندي يي تشريح کوو.
 oد نورسرعت د يو محيط څخه بل محيط ته د تيريدوپه وخت کې تغير کوي د نور د
سرعت نسبت په خال او مادي محيط کې د انکسار د ضريب په نوم سره ياديږي.
 oنور د موجي او زره وي خواصو لرونکي دي  ،د موجي خاصيت څخه يي ﭼي د
تداخل او تفرق حوادث دي په طبابت کې زياته استفاده کيږي.
زره وي خاصيت يي دارنګه تشريح کوو :د نور زره )فوتون( کيداي شي ﭼي د يو ماليکول
په واسطه جذب شي او د انرژي څخه يي په مختلفو طريقو سره استفاده وکړو.
د ماليکول په واسطه د فوتون د جذب له امله يو کيمياوي تغير پيدا کيږي ﭼي په ترتيب سره
د برقي تغير سبب کيږي .اساساً دا ھماغه حادثه ده ﭼي فوتون د شبکيه د حساس سلول په
واسطه جذبيږي ﭼي د ھغي په اساس د شبکيه په مخصوصو نقطو کې کيمياوي بدلون
پيداکيږي ﭼي ددي بدلون له امله يوه برقي عالمه پيدا کيږي ﭼي ددي عالمي په واسطه دماغ
ته اطالع ورکوله کيږي ﭼي د نور فوتون په ھغه نقطو کې جذب شوي دي.
 oکله ﭼي نور جذبيږي په عمومي توګه انرژي يي د حرارت په شکل ښکاره کيږي
ﭼي د نور د دي خاصيت څخه په طبابت کې انساجو ته د حرارت ورکولو لپاره د
تحت قرمزي وړانګو څخه استفاده کيږي .ھمدارنګه ھغه حرارت ﭼي د ليزر د
وړانګو په واسطه توليديږي د شبکيه د جدا شوو برخو د يو ځاي  weldکولو
لپاره ﭼي د سترګي د کوي شاته واقع ده په کاريږي ترڅو په شبکيه کې د ويني د
جريان کوﭼني الري ھم وتړي.
 oبعضي وختونه کله ﭼي د نور يو فوتون جذيږي د نوربل فوتون په ضعيفه انرژي
خپريږي ﭼي دا خاصيت د فلورسينس په نوم سره ياديږي له دي ځايه داسي تصور
کيداي شي ﭼي دا حادثه د فلورسينټ د ﭼراغونو د جوړيدو په اساس جوړيږي.
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يوه د ھغو طريقو څخه ﭼي فلورسينس په طب کې استعماليږي د فورفيريا له کشف څخه
عبارت ده ﭼي دا ھغه حالت راښاي کله ﭼي ماوراي بنفش نور په غاښونو ولږيږي په
سوررنګ سره ليدل کيږي او د نور د استعمال بل ځاي په فلورسينټ مايکروسکوپ کې تري
استفاده کيږي .
 oنور د يوي سطحي د لږيدو څخه ورسته يو اندازه منعکس کيږي انعکاس د نا
صيقله شو سطحو څخه ھري خواته غيري منظم او پراګنده وي ولي د صيقلي
سطحو څخه منظم وي د منظم انعکاس لپاره په طبي سامانو کې ھنداري زياتي
استعمالوي  ،يوه د ډيرو ساده الو څخه ﭼي ھنداره په کې په کار وړل شوي ھغه اله
ده ﭼي د مريض د خولي داخل او د ستوني شاته نيوله کيږي ﭼي صوتي حنجره په
کې په ښه شان وليدل شي  ،ټول متخصصين د نور څخه د مختلفو مقصدونو لپاره
استفاد کوي.
يو تعداد نور متخصصين نور د بعضي مرضونو د تشخيص او تداوي لپاره په مشخصو
طريقو سره استغمالوي مثاالً د کوﭼنيانو داکتران نور د ماشومانو په اوجود باندي لږوي د
توليد شوي منتشره نور مقدار ګوري تر څو د ھايدرو سفاليس او پانوموترکس موجوديت
ښکاره کړي ،ھمدارنګه د کوﭼنيانو ډاکتران مرئي نور د قپل الوالده ماشومانو د ژيړوالي د
تداوي لپاره استعمالوي  ،د جراحي داکتران د نور د منابعو تيوبونه د بدن د داخلي برخو د
ليدلو لپاره ﭼي د اندسکوپ په نوم سره ياديږي استعمالوي ،فيزوتراپست تحت قرمزي او
ماوراي بنفش نور تداوي لپاره استعمالوي  ،د سترګو داکتران د ليزر وړانګي د
فوتوکاګوليت کولو لپاره ) په سترګو کې د ويني د جريان د کوﭼنيو الرو د بندولو( لپاره
استعمالوي.
د نور خپريدل او منابع:
 د نور خپريدل :نور په طبابت کې زيات اھميت لري دا ځکه په طبابت کې د ډيرو
امراضو او شيانو د تشخيص لپاره نور ضروري دي ،نوله دي امله د نور په ھکله
معلومات په الس راوړل يو ضروري ا مر دي .نور په يو متجانس شفاف محيط
کې په مستقيم خط خپريږي  .دا موضوع د ډيرو تجربو په واسطه ثبوتوالي شو.
ﭼي ديره ساده تجربه د نور د مسير مطالعه ده په يوه تياره کوټه کې  ،ھمدارنګه
خسوف اوکسوف ھم د نور خپريدل په مستقيم خط ثابتوي
 دنور منابع  :دنور منابع ھغه دي ﭼي نور ورڅخه خپريږي .د نور منابع په دوه
قسمه دي:
 .١طبيعي منابع
 .٢مصنوعي منا بع
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 -１دنورطبيعي منابعي :
د نور د ھغه منابعو څخه عبارت دي ﭼي په طبعي ډول موجودي وي.
مثالً :لمر د نور طبعي منبع ده ﭼي د ژوندي اجسامو د انرژي د زياتوالي سبب کيږي.
او ھم اسماني اجسام خپله رڼا له لمر څخه اخلي .نور اجسام ھم په طبيعت کې شته ﭼي د
ځانه رڼا لري خو د نور اندازه يي کمه ده لکه اوربلکي ،فاسفورس او نور .
 -٢د نور مصنوعي منابع :
د ګروپونو ،ﭼراغونو ،شمعو او نورو ٨څخه عبارت دي ،نن ورځ د مصنوعي نور د
منابع لپاره د فزيک د خاصو وسايلوڅخه استفاده کيږي ﭼي برقي انرژي په نوري انرژي
بدلوي ،ﭼي ډير ساده يي د تنګستن ګروپونه دي.
تنګستن يو فلز دي جي د ويلي کيدو نقطه يي لوړه او د برقي جريان په مقابل کې يي
مقاومت زيات دي نو له دي امله د برقي جريان په واسطه روښانه کيږي  ،ھمدارنګه د
برقي د جريان تيريدل د نيون د ﭼراغو څخه د رنګينه نورد خپريدو سبب کيږي ﭼي اکثره
ددي ګروپونو څخه د اعالناتو د خايست لپاره استفاده کيږي  ،په ھمدي ترتيب د برق د
جريان د دوه ھادي ميلو د نژدي والي څخه برقي قوس پيدا کيږي ﭼي د نوراني قوس د
پيداکيدو سبب ګرځي  .ﭼي د نور وړانګي يي د نورو وړانګو څخه قوي دي ،عالوه د مرئي
نور د طيف څخه يوه اندازه ماوراي بنفش وړانګي ھم لري ﭼي اثرات يي د سترګو د
خرابوالي سبب کيږي.
شفاف  ،نيم شفاف او کدر اجسام:
الف :شفاف اجسام :ھغه اجسام دي جي نور ورڅخه تيريږي او شاته اجسام تري په روښانه
او واضع ډول ښکاريږي .لکه :شيشه  ،صافي اوبه  ،ھوا .......اونور
ب :نيم شفاف اجسام  :ھغه اجسام دي ﭼي يوه اندازه نور ورڅخه تيريږي اويوه اندازه نور
ورڅخه نه تيريږي اويا په بل عبارت شاته اجسام يي روښانه او واضح نه ښکاريږي لکه :
غوړشوي سپين کاغذ ،تباشيري شيشه او نور......
ج :کدر اجسام :ھغه اجسام دي جي نور ورڅخه ھيڅ نه تيريږي او شاته اجسام يي ھيڅ نه
ښکاره کيږي لکه  :ديوال  ،تخته  ،کاڼئ ..... ،او نور
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د نور انعکاس:
د انعکاس تعريف او اقسام :
تعريف :د نور وړانګي بيرته راګرځيدل کله ﭼي په يو سطحه ولګيږي ھغه نور مقدارﭼي د
يوي سطحي څخه منعکس کيږي اودھغي دليدولوسبب کيږي د نوموړي شي يا سطحي په
جنسيت ،زيږوالي ،صيقلوالي او ھم په وارده زاويه پوري مربوط دي .مثالً :که  SIوړانګه
دنور د يوي منبع څخه د MNد سطحي د Iپه نقطه کې ولګيږي او د  IRپه استقامت بيرته
منعکسه شي که ) (NIد Iپه نقطه کې د MNپه سطحي عمود وي نو دا عمود د نارمل يا
∧

∧

∧

∧

ناظم په نوم سره ياديږي اود  i = SINزاويه وارده زاويه اود  r = NIR =NIRزاويه
منعکسه زاويه ده  SIته وارده وړانګه او IRته منعکسه وړانګه او INته ناظم او د MN
سطحي ته د انعکاس سطحه وايي.

د انعکاس اقسام:
انعکاس د سطحي له نظره په دوه ډوله دي.
منظم انعکاس:
که د نور موازي وړانګي په يوصيقلي سطحي واردي شي منعکسي وړانګي يي ھم په خپل
منځ کې موازي وي اويا ټولي منعکسي وړانګي او يا يي امتداد په يو نقطه کې را جمع شي
دي ډول انعکاس ته منظم انعکاس وايي.
غيري منظم انعکاس:
که د نور يوه دسته موازي وړانګي په غيري صيقلي سطحي وارده شي منعکسي وړانګي يي
شايد په خپل مينځ کې موازي نه بلکي ھرطرف ته غيري منظم ډول خپريږي او ياټولي
منعکسي وړانګي او يا يي امتداد په يو نقطه کې راجمع نشي دي ډول انعکاس ته غيري
منظم انعکاس وايي.
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غير منظم انعکاس

منظم انعکاس
معموالً د اوپتيک په تجروبو کې د انعکاس د سطحي په ځاي ھنداري استعماليږي.

ھنداره:
ھره ھواره صيقلي سطحه ﭼي يو طرف يي جيوه او بل طرف يي نورپه منظم ډول منعکس
کړي د شيشي او يا فلزڅخه جوړه شوي وي د ھند اري څخه عبارت ده.
ھنداره په دوه ډوله دي:
 .١مستوي ھنداره )(plane mirrors
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 .٢کروي ھنداره )(circle mirrors
 .١مستوي ھنداره :ھره مستوي او مسطحه صيقلي سطحه په ﭼي يو طرف يي جيوه
او بل طرف يي نورپه منظم ډول منعکس کړي مستوي ھنداره يي بولي.

 .2کروي ھنداره :د مينځ خالي کري يوه برخه ﭼي يو طرف يي جيوه او بل طرف
يي نور په منظم ډول منعکس کړي کروي ھنداره يي بولي .ﭼي په دوه ډوله دي:
الف  :معقره کروي ھنداره .
ب  :محدب کروي ھنداره.

نوري فايبر:
نوري فايبرونه دډيری خالصی لوړی او نازکه ښيښی د ريښو څخه ﭼې قطرئی د انسان
دويښته دقطر په حدودو کې دی عبارت دی.په ھغه بستو کې ﭼې دنوري کابلو
)(COBLEپه نوم ياديږی ديوبل په څنګ کې ايښودل شوی دی ﭼې لری فاصلو ته دنوري
سګنالونود انتقال لپاره ور څخه استفاده کيږي.او ھمدارنګه په طبابت کې ور څخه د فنی
معاينی او عکس اخيستنی لپاره ګټه اخيستله کيږي او ھم د مھندسۍ په ميکانيزونو کې
استعمال لری.

٥٥

که په دقت سره ديو نوري فايبرريښی ته وليدل شی نو وبه ګورو ﭼې دالندي برخو څخه
جوړشوی:
 ھسته:ھسته دنوري فايبر مرکزی برخه ده ﭼې دښيښی څخه جوړه شوی
اونورپه کې حرکت کوی.
 پرده ئی پوښ:ھغه شفافه واسطه ﭼې دنوري فايبر مرکزی ھسته ئی احاطه
کړی او ھستی ته دنور دانعکاس سبب کيږي.
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 محافظوی پوښ:يو پالستيکی پوښ دی ﭼې نوري فايبردرطوبت اونورو
اضراروڅخه ساتی.
په سلګونويا په زرګونوشميرددی نوري فايبرونودبستوپه شکل ديوبل په څنګ کې قرار
لری ﭼې ھغوته نوري کابل) ( cobleوائی .ﭼی داد نوري فايبرونودستی)السکی( ديو
خارجی پوښ په واسطه ﭼې ژاکت ياغالف ئی بولی ساتلی کيږي.
نوري فايبرونه په دوه قسمه دی ﭼې عبارت دی له:
:1تک وجھی) :( single-modeدا ډول نوري فايبرونه کوﭼنۍ ھستی لری قطريی
د )(1µm - 9µmاو کوالی شی ھغه ليزری نورﭼی تحت قرمزی وی ) ﭼې موجي
اوږدوالي يئ د  ١٣٠٠څخه تر  ١۵۵٠نانو مترو پوری دی(دخپل دا خل څخه تير کړی.ﭼی
په ھر فايبر کې ديو سګنال د ليږلو په منظوراستعماليږی لکه :تيلفون.
 .1څووجھی يا څو حالته نوري فايبر) :(Multi-modeدا ډول نوري فايبرونه لو
يئ ھستی لری.قطر يئ د  ۵څخه تر  ۶٢مکرون مترو پوری دی.کوالی شی
ﭼې تحت قرمزی نورد  LEDله الری وليږی.ﭼی په يو فايبرکی د څو
سګنالونودليږلو په منظور استعماليږی.
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يو نوري فايبر څنګه دخپل ځان څخه نور تيروی :فرضوؤﭼی دنور وړانګه په مستقيم
ډول ديو کريدور په امتداد ځليږی ،نورپه اسانۍ سره په مستقيم خط حرکت کوی ﭼې کوم
مشکل موجود نه وی.او که کريدور مستقيم نه وی او په خپل اوږدوالي کې کوږوالی ولری
څنګه دھغه اخر ته نوررسوالی شۍ؟
ددی مقصد لپاره کوالی شود يوی اينی څخه استفاده وکړواود مسير په کوږ محل کې يئ
ږدوﭼی نور مناسبی لوری ته منحرف کړی که مسير ډيرتاؤاو راتاؤوی اوزيات کوږوالی
ولری څه بايد وکړو؟ کوالی شۍد مسير ديوالونه په اينو وپوښه وۍاو نور ورباندی وځلوۍ
په دی توګه ﭼې د مسير په اوږدو کې ديو کونج څخه بل کونج ته الړ شی.دا دقيقا ھغه څه
دی ﭼې په يو نوري فايبر کې پيښيږی.
نورديونوري فايبر په کابل COBLEکی:د نوردداخلی بيا ځليدو لپاره دپورته قاعدی په
اساس اليه وی پوښ ﭼې ھسته يئ پوښلی ده په ديوالونوکی يئ اينی ھری لوری ته ځای په
خای کوؤ.او نوردھستی په اوږدوکی په مخ ځی.ھلته ﭼې دھستی داطراف اليه يئ پوښ ھيڅ
نور جذب نکړی  ،دنور موج کوالی شی ﭼې اوږدی فاصلی طی کړی ،په ھر حال دحرکت
په وخت کې دفايبرپه اوږدو کې دنوري سګنالونو يوه برخه ضعيفيږی ﭼې اساسی علت يئ
دښيښی ناخالصی ده ﭼې دسګنالونوضعيفوالی دفايبردداخلی ښيښ په خالصوالی او ھمدارنګه
دنور دموج په اوږدوالي ﭼې دفايبر په داخل کې حرکت کوی اړه لری.
دنوري فايبر په واسطه دسيستم ارتباط:
ددی لپاره ﭼې يو نوري فايبر څنګه په ارتباطی سيستم کې استعماليږی ،اجازه راکړۍ ﭼې په
ھغه فلم يا سند نظر واﭼوؤ ﭼې په دوھم جھانی جنګ پوری اړه لری.دوه قوی دريابی کشتۍ
ﭼې يو دبل دڅنګ څخه تيريږی په نظر کې ونيسۍ نوالزمه ده ﭼې يودبلی سره رابطه ټينګه
کړی حال داﭼی دراډيو څخه استفاده ممکنه نه وی يا درياب طوفانی وی ،په دی صورت کې
ديوی کشتۍ کفتان دبلی کشتۍ کفتان ته يو پيغام دنورپه واسطه استوی ﭼې ھغه دا پيغام په
کدمورس)نقطه ،فاصلی(ترجمه کوی.لومړی کفتان داپيغام اخلی اوپه بله ژبه يئ ترجمه
کوی)ددوھمی کشتۍ کفتان دھغه عمل عکس انجاموی ﭼې داولی کشتۍ کفتان انجام کړی
دی(.اوس فرضوؤﭼی دادواړه کشتۍ ھره يوه ددرياب په بيلو بيلوڅنډو کې قرار لری ﭼې تر
منځ يئ زر ګونه ميله فاصله شتوالی لری ﭼې ددوی تر مينځ فاصله کې نوري فايبرھم
شتوالی لری.ﭼی اوس دادواړه ھر ﭼيرته ﭼې وی په خپل مينځ کې رابطه ټينګوالی شی.
دنوري فايبر په واسطه دسيستمونو ترمينځ رابطه الندي برخی لری:
 فرستنده)ليږدونکی(:نوري سګنالونه توليده وی اورمز تری جوړه
وی.دليږدؤنکی رول دھغه کشتيوان به شان دی ﭼې پيغام ليږی.ليږدؤنکی
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دنور دتوليد ابزارپه مناسب وخت کې خاموشه اوروښانه کوی.ليږدؤنکی په
عمل کې دنوري فايبرسره پيوسته کيږي او حتئ امکان لری ﭼې يو
لينز)عدسيه( دنور دمتمرکز کولو لپاره دفايبر په داخل کې ولری  ،ولی
دګرمۍ په زياتيدو اوکميدو سره دنور شدت تغير کوی ﭼې داھم يو مشکل دی.
 نوري فايبر:نوري سګنالونه تر لری فاصلو پوری ليږده وی.
 دنور تقويه کوؤنکی:دسګنالونودتقويه کولو لپاره الزم دی ﭼې ډيرو لری
فاصلو ته سګنالونه وليږی.څنګه ﭼې مخکی مو اشاره وکړه ﭼې نور دفايبر
څخه دتيريدوپه وخت کې ضعيف کيږي )خاصتا په ھغه اوږدو فاصلو کې ﭼې
دنيم ميل يا ديو کيلو متر په حدودو کې لکه ددرياب الند کابلونه، (COBLES
نو له دی امله يو يا زيات تقويه کؤنکی  COBLEپه اوږدو کې تړل کيږي تر
څو ضعيف شوی نور تقويه کړی.
يونوري تقويه کؤنکی دنوري فايبرونوﭼی ويژه يئ پوښ لری لرؤنکی دی.ضعيف شوی
نور په تقويه کؤنکی کې دواريديدو وروسته ددی خاص پوښ تر تاثير الندي او ھمدارنګه
ليزری نورﭼی په دی پوښ واريديږی تقويه کيږي.ددی پوښ شته ماليکولونه دليزر
دواريديدو په واسطه نوی او قوی نوري سګنالونه توليده وی  ،ﭼی مشخصی يئ په تقويه
کؤنکی باندی دورودی نور په شان دی.په حقيقت کې نوري تقويه کؤنکی دورودی نور لپاره
يو ليزری امپليفايردی.
 دنور اخستونکی:نوري سګنالونه پيدا کوی اورمزونه يئ ښکاره کوی.دنور
اخيستونکی دھغه کشتيوان په شان عمل کوی ﭼې پيغام اخيستونکی ؤ.دادنوري
سګنالونو اخيستونکی ورودی سګنالونه رانيسی او رمز يئ روښانه کوی
اومناسبه الکتريکی سګنالونه کمپيوټرته ،تلويزون ته يا تيلفون ته دليږلو لپاره
استعمالوی ،توليده وی او ھغوی ته يئ ليږی.دااخيستونکی دورودی نوردپيدا
کيدواوښکاره کيدولپاره دفوتوسل يا فوتوديودڅخه استفاده کوی.
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عکاسی:
عکاسی په لغت کې دعکاسۍروش اودعکس اخستلو په معنا ده او ھمدارنګه دعکاسۍ
دعمل شغل ته ھم وايئ.دی ھنر ته دنړۍ په اکثره ژبوکی فوتو ګرافی وايئ ﭼې ددوه يونانی
کليمو څخه ترکيب شوی  ،ﭼی فوتودنورپه معنا اوګرافی دثبت يا ليکلوپه معناده ، ،نو له دی
ځايه ويالی شوﭼی فوتوګرافی په نورباندی نقش کولو ته وايئ  ،ﭼی په دوه مرحلو کې سرته
رسيږی:
 .1دتصوير السته راوړل اوثبتول.
 .2دمخفی تصويرښکاره کول کوم ﭼې دعکاسۍ ددوربين څخه السته راغلی وی.
عکاسی دری اړخه لری:علمی ،صنعتی او ھنری دی.عکاسی ديوی علمی پديدی په شان
وزيږيده ،ديو صنعت په شان يئ پيشرفت وکړاودھنر په عنوان تثبيت شوه.
عکاسی ديوفردپه واسطه کشف اوتکميل شوی نه ده بلکه په مختلفووختونوکی دډيرو
خلکودکوښښونوداکتشافاتودالسته راوړنو نتيجه ده  ،دعکاسۍ داختراع څخه ډير کلونه
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مخکی دعکاسۍ دکار اساس موجود ؤ ،موزی ،ارسطو اواقليدس په  ۴او  ۵پيړۍ
دميالد څخه مخکی  pinhole cameraدکار طريقه تشريح کړی وھچی تياره خونه
دعکاسۍ او دعکاسۍ دکمری دپيدا کيدو سبب شوه.دنوري ليتوګرافۍ جوړکړی انځورپه
١٨٢٢م کال کې دفرانسوی مخترع ژوزف نيسه فور نيپس په واسطه پيدا شوﭼی دانتقال په
وخت کې دمينځه الړ ،خو نوموړی عالم په  ١٨٢۶م کال کې بيا وتوانيد ﭼې دطبيعت څخه
يو دايمی عکس جوړ کړی.عکاسی ډير ډولونه لری لکه:دمعمارۍ عکاسی ،نجومی عکاسی،
دبيځانه اجسامو عکاسی ،ورزشی عکاسی ،دحيواناتو عکاسی او نور.

انډسکوپ:
يوډول تشخيص کونکی نوري وسيله ده ﭼې په غيرمستقيم ډول دبدن دمختلفو داخلی
کانالونودسطحی معايناتولپاره اوھم دبدن دداخلی سيستم او جوړښتت د روښانه کولولپاره
استعماليږی.
دانډ سکوپ جوړښت:
انډسکوپ :يوه نازکه نوري تشخيصيه وسيله ده ﭼې اينی اوعدسی پکی موجودی دی په
اصل کې يونازکه تيوب دی ﭼې يومتراوږدوالی لری او بعضی وخت کيدای شی ﭼې
اوږدوالي ئې د يومتر څخه زيات وی .دانډسکوپ نازکه تيوب په دوه ډوله جوړ شوی دی :
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 دانحناوړتيوب).(flixible
 کلک او نيغ تيوب).(rigid
دتيوب داخلی برخه له رڼا لرو نکو فايبرو نوڅخه جوړه شويده ﭼې په زيات مقدارنور دليدلو
وړساحی ته انتقالوی.دفايبرونوشمير ډير زيات دی ﭼې تقريبا دزرګونوپه شاوخواو کې
شميرلری.دتيوب اخرنۍ برخه صيقلی ده اود ھرفايبر دنده داندسکوب کمری ته او بيا
دکمری څخه دانډسکوب له الری دکمپيوټرمانيتورته دشکل انتقالول دی.دمعاينی الندي ځای
دشکل اخستنی دکمری دنده ده.
په اندسکوپ کې دنمونی اخستنی لپاره يوکانال او دليدنی لپاره پکی کړکئ شتوالی لری.ﭼی
په الندي شکل کې ښوول شوی دی:

په انډسکوپ کې دنور د کلی انعکاس دنور څخه استفاده کيږي.انډسکوپ يوﭼينل ھم لر ﭼې
دھغه له الری جراحان کولی شی کوﭼنی وسايل لکه :قيچی ،ھمر)  ( hammarاو
دجراحۍ نور وسايل داخل ته ننباسی او دھنډل کنترول په واسطه ﭼې دتيوب حرکت په غاړه
لری کنترولولی ئې شی.پرته له دی ھغه مايعات ﭼې دالتھاباتوپه واسطه مينځ ته راغلی وی
داړونده سکشنونو)برخو(دﭼينلونو له الری وتالی شی .انډسکوپ داوبوﭼينل ھم لری ﭼې
دعدسيو دپريمنځلو لپاره ورڅخه کاراخلی.
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دانډسکوپ ډولونه:
تيوب دخواصوله مخی په دوه ډوله دی:
ﭼی مخکی تری يادونه وشوه
 .1کلک انډسکوپ).(rigid Endoscope
 .2د انحنا وړ انډسکوب).(flixible Endoscope
لومړی ډول انډسکوب ښه او کلک تيوب لری ﭼې دزيات خطر له امله دھغه استعمال کم دی
او دمعاينی په ھغه حاالتو کې ور څخه کار اخلی ﭼې خونريزی زيات ممانعت کوی.
دوھم ډول انډسکوب ھغه دی ﭼې تيوب ئی دانحنا وړدی ﭼې نوري فايبرونه دی ﭼې
يوخاصيت ٻی دنور انتقال دی دنظر وړ ځای ته اوبل خاصيت يئ دتصوير انتقال دی
دمانيتور صفحی ته  ،دتيوب دھمدی خاصيت په مرسته کولی شوﭼی دبدن يوډيرلری غړی
معاينه کړو.انډسکوپونه داستعمال دمختلفو خواصواوطريقولرونکی دی.
دانډسکوب استعمال:
دانډسکوب څخه په ال ندی حاالتو کې استفاده کيږی:
دکلينيکی الس ته راوړونو لپاره دژونديو موجوداتو څخه يوه نسجی نمونه) ( biopsyتر
السه کوی ﭼې په دی توګه ډاکټران کولی شی ﭼې دمعدی سرطان ،د مرۍ سرطان ،د
مقعدی سرطان ،د سږو سرطان او نوري التھابی ناروغی تشخيص کړی ﭼې دھمدی
توپيرونو له مخی په ھر ځای کې په مختلفونومونوسره ياديږی.
مانيتورنګ:
ھغه ځايونه ﭼې دانډسکوپ په واسطه د مانيتورنګ لپاره په کاريږی دھاضمی داخلی سيستم
دی ﭼې عبارت دی له :مرۍ ،معدی ،تنفسی سيستم ،بولی سيستم اودحا ملګۍ دوران.
دجراحۍ برخه:
په دی برخه کې دانډسکوپ څخه درحم دراويستلو لپاره ،دزنګانه عمليا ت او د پروستات په
عملياتو کې کار اخستل کيږي.
دھاضمی کانال تشخيصی طريقه): ( Esophagagostrodudenoscopy
 EGDله ھغه تشخيصی طريقی څحه عبارت دی ﭼې په ھغی کې دھاضمی
دکانالونودسطحی څخه تر)(duodenumپوری مطا لعه کوی او اړونده ځای پری ليدل
کيږي د)(EGDڅخه څودقيقی وروسته دناروغ ستونی درد پيدا کوی.له دغه طريقی څخه په
الندي ځايونو کې استفاده کيږی:
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نامعلومه دوينی کموالی .
په کلمواومعده کې د سطحی وينی بھيد نه.
دوامداره دھاضيمی خرابوالی په ھغه کسانوکی ﭼې عمر يئ له) (۴٠-۴۵کلونو
پوری وی.
دبلعی ستو نځی لپاره)قورتول يا تيرول(.
دمعدی ټپ يا زخم).(duodenum

د  Egdداستفادی الره:
په دغه طريقه کې ناروغ ته له) (4-6ساعتونوڅخه مخکی ويل کيږي ﭼې خواړه ونه خوری
 ،زياتره ناروغان په دغه حالت کې موضوعی او ځنی نور يئ بيا عمومی بی ھوشۍ ته اړتيا
لری.
لومړی ناروغ په بستر څملی وروسته يئ په خوله کی) (mouth guardايښودل کيږي تر
څو دناروغ دغاښونو ساتنه وکړی په لومړۍ مرحله کې دانډسکوب تيوب دخولی له الری
دبلعون په لوری حرکت کوی ﭼې دا ناروغ ته يوه تکليف ورکونکی مرحله ده ځکه ﭼې
ددغه وسيلی اود بدن دتماس ترمينځ اصطکاک  ،ددغی وسيلی دحرکت دمخنوی سبب ګرځی
ولی ددی عمل ﭼټکتيا اوسمه الر ښونه دناروغ دسختۍ او ناراحتۍ شدت لږ څه راکموی
وروسته دانډسکوب تيوب په تدريجی ډول سره سفلی)ښکته( برخی ته رھنمائ کوی تيوب په
دغه وخت کې دمختلفو برخو څخه تصوير اخلی.تر تولو مھم کار ﭼې په دی عمليه کې تر
سره کيږي د) (١-٣ملی متر مقطع يا ټوټی اخستل له شک لرونکی برخی څخه دبيوپسی
دمطالعی لپاره
د EGDدرملنه:
د ادرينالين)موضوعی بيھوشئ لپاره(مايع زرق کول دستنی په واسطه د خونريزۍپه برخه
کې .لوی ټوټی قطع کول د نسجونو څخه د  snareالی په واسطه لکه تڼاکی).( polypes
د  EGDخطرونه:
دوينی بھيدلو او دمعاينی اړونده ځای دسوری کيدو سبب کيږي او دا خطر ھغه وخت مينځ ته
راځی ﭼې له يو نسج څخه يوه ټوټه دبيوپسی) (Biopsyپه خاطرواخيستله شی .
برانشسکوپی):(Branchoscopy
برانشسکوپی د تنفسی ناروغيو د تشخيص د عملی څخه عبارت ده .ھغه وسيله ﭼې دغه
عمليه پری ترسره کيږي دبرانشسکوپی په نامه سره ياديږی اوپه دوه ډوله ده:
 کلک برانشسکوپ.
 د انحنا وړ برانشسکوپ.
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دبرانشسکوپ څخه د الندي ناروغيو په تشخيص کې استفاده کيږی :تنفسی جھاز ،اب نار
ملتی)معيو بيت(دتنفسی جھاز دالتھاب شوی ځای څخه دنسج اخستل دبيوپسی مطالعاتو
لپاره.
د تنفسی جھازدوينی بھيد نی ارزونه:

د برانشسکوپی استعمال:
ناروغ ته دبرانشسکوپئ څخه يو يا نيم ساعت دمخه دنا رامۍ ضد دوا ور کوله کيږي تر څو
د ترشوحاتو مخنوی ئی وشی دناروغ فشار ، EGD ،او د اکسيجن اندازه ئی په مناسب ډول
سره اندازه شی  ،په خاص ډول په داسی حال کې ﭼې مريض په ھوش کې وی .د دوھم ډول
انډسکوپ )انحنا ډوله( تيوب د خولی يا دپوزی دالری په ناسته يا څمالستی په حالت کې
ناروغ ته ورداخلوی لومړی د تنفسی الری ،غږيزی الری ،شزن ياتريښيا) ،(Triacheaاو
ور پسی دقصبت الرويه)(Brachiousڅخه تيوب د برنشسکوپ د تيريدو په جريان کې د
مختلفو نواحيو څخه تصوير اخستنه کوی.په ھغه صورت کې ﭼې غير نار مل ساحه پيدا شی
دھغی ساحی څخه يو نسج يا يوه ټوټه د بيو شيمکی کتنی لپاره اخستله کيږي.
درملنه:
دھغه اجنبی اجسامو دله منځه وړلو لپاره ﭼې په تنفسی الرو کې مو قيعيت ولری لکه:تڼاکه
)  (polypeاستعمما ليږی.
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خطرونه:
د کلک برانشسکوپ ) ( rigid Bronchoscopeڅخه د کار اخستنی له امله امکان لری ﭼې
تنفسی الرو ته ځنی خطرونه لکه :تخريش  ،دتنفسی الری شکيدل او صدمه رسيدل ورته
رامينځ ته شی .دانحنا لرونکی تيوب څخه دګټی اخستنی په حال کې دخطرونو د رامينځ ته
کيدو خطر ډير کم دی.
سيستو سکوپي) :(Cystoscopy
انډسکوپي داحليل ) (Urethraله الری د سيستوسکوپي ) ( Cystoscopyپه نوم سره يا
ديږی تشخيصی سيستوسکوپي معموال په غير دبيھو شۍ تر سره کيږي خو د عملياتونو په
وخت کې دسيستوسکوپ په وسيله عمومی بيھوشی کارول کيږي .په الندي حاالتوکی
دسيستوسکوپ تو صيه کيږی:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

په ادرارکی دوينی شتوالی.
په تنا سلی سيستم کې پر له پسی انتانا ت.
د مثانی کنترول دالسه ورکول.
د ادرار په الرکی دغيرمعمولی حجرو پيدا کيد ل.
د پروستات دغدی دلوييدلوله امله داداربند والی.
غير طبعی نمو لکه سر طانونه او پوليپونه)تڼاکی(.
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سيستو سکوپو نه د نورو انډسکوپونو په شان عدسی لری ﭼې ډ اکتران دھغه څخه د تنا سلی
جھاز د د اخلی برخو ليدنه په اسانۍ سره کوالی شی .د ا اله ديو ناز که پنسل په شان د ه ﭼې
ځنی ئی اضافی تيوبو نه ھم لری .سيستوسکوپي په نارينه اوښځينه ؤکی په موضيعی بی
ھوشۍ سره  .اودکلک سيستوسکوپ په استعمال له عمومی بی ھوشۍڅخه کاراخلی.
دسيستوسکو پی داستعمال طريقه:
د سيستو سکو پی د عملی په وخت کې دی د ا ټکی په نظر کې ونيول شی:
•
•

•

لومړی ناروغ بايد څملی اووضعی بيھوشی ور باندی تر سره شی.
د سيستوسکوپ تيوب دی مثانی ته په ډيره نرمۍ سره داخل شی .ځکه کله ﭼې
تيوب دپروستات له الری مثا نی ته د اخليږی مريض د زيات درد احساس
کوی.
د مثا نی دداخلی ديوالونودروښانه ليدلو لپاره د ) strileتصفيه کيدل( په نامه
ﭼې د ) saleneسيروم( داوبواومالګی دمحلول لرونکی دی دسيستوسکوپ له
الری مثانی ته داخلوی ترڅود مثانی دپراخوالی سبب شی ،داعمليه په
څودقيقوکی ترسره کيږي خو د تناسلی سيستم ديوی برخی څخه دبيوپسی لپاره
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داکثره

•

داخلی

دنسج اخستل اوږدوخت ته ضرورت لری.ولی
کيسونو)واقعو(لپاره) (١۵ -٢٠دقيقی ته ضرورت لری .
د انډسکوپي معايناتودترسره کولوڅخه وروسته ممکن مريض دادرارپه وخت کې
يوڅه سوزش احساس کړی  ،اويا کيدای شی ﭼې يو اندازه وينه په خپلو متيازوکی
ووينی.دغه حالت معمول نه دی بايد د څلورويشت ساعتونو څخه زيات نه وی.

وروسته د معا يناتو څخه دزيات درد او ناراحتۍ څخه دمخنوی په خاطر الندي ټکی دی په
پام کې ونيول شی:
 د يو ليتر اوبو ﭼښل د دوه ساعتونو په موده کی.
 دډاکتر په مشوره باندی په ګرمو اوبو حمام کول.

ليزر):( Laser
سريزه:
ليزرداتومی فزيک ډيره مھمه برخه ده.ﭼی دلومړی ځل لپاره البرت انشتين دليزر لومړنۍ
طرحه وړاندی کړه ﭼې په  ١٩١۶م کال کې يئ په يوه علمی مقاله کې مطرح کړه.دليزر
دپيداکيدو لپاره دزياتی انرژۍ فوتون د يو اتوم يا يو ماليکول سره ټکر کوی ﭼې ورڅخه بل
فوتون ازاديږی ﭼې دادواړه فوتونونه دنورو اتومونو سره ټکر کوی او دمخکی په شان نور
دزياتی انرژۍ لرونکی فوتونونه ورڅخه خارجوی ﭼې په دی توګه بی شميره نوري
فوتونونه توليديږی ﭼې د عينی انرژی ،فريکونسی او موجي اوږدوالي لرونکی وی ﭼې په
دی توکه دليزر وړانګه توليديږی .داوړانګه په  ١٩۶٠م کال کې وپيژندل شوه.ﭼی دماھيت
له مخی دعادی نور څخه ھيڅ تفاوت نلری خو فزيکی خواص يئ دنور دنورو شکلونو څخه
ځانګړی او متمايز دی.
ليزر ھغه وسيله ده ﭼې نور دډيرو نازکو او موازی وړانګوپه شکل خپره وی.دليزر
دستګاه دنوردجمع کؤنکی او فعال کؤنکی مادی څخه تشکيل شوی ده.
ليزر څلورځانګړنی لری ﭼې عبارت دی له:
.I
.II
.III
.IV

وړانکی يئ موازی وی.
وړانکی يئ يو رنک لری.
په ډير لږ انداز تيت کيږي.
صيقل کيدنه او پيوستګی کوی.
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دکوانتمی ميخانيک په پرمختګ سره پوھانوداسی ليزرونه اختراع کړل ﭼې خروجی توان
يئ غوره او ھمدارنګه دپيوستګۍ خاصيت يئ ډير وی.لومړنی ليزردامونيا په ماليکولونو کې
دميکرو ويؤوړانګو په تيريدنی سره رامينځته شو.په  ١٩۵٧م کال کې د لومړی ځل لپاره په
نوري فريکانسونوکی دليزر څخه استفاده پيشنھاد شوه.دياقوت پاليسی) Thoeddor H.
(Maimanپه واسطه په  ١٩۶٠م کال کې په وجود راوړه.لومړنی ګازی ليزريو ايرانی
فزيک پوه په  ١٩۶١م کال کې دھليوم اونيون عناصرو په واسطه رامينځ ته کړ.ځينی
پارامترونه لکه محيط ،جوړښت او فزيکی شرايط دليزردنوعيت په تعين کې رول لری.په
عمومی توګه نوري څپی اوپه خاصه توګه دمريئ نور طيف دليزرموضوع تشکيلوی.

شکل
ليزر ) (Laserڅه ته وايئ:
ليزرداجباری تشعشع په مرسته دنورانی فوتونونو تقويه کول دی.يا ھغه اله ﭼې کوھرنتی
شديدی ډيری نرۍ وړانګي داجباری تشعشع په واسطه مينځ ته راوړی دغه وړانګي يوډول
فريکونسي لری او موجي اوږدوالي يې ھم سره مساوی وی.يوبل سره موازی او ډيری
نژدی وړانګي دی ﭼې په مستقيم خط ترډيری لری فاصلی پوری حرکت کوی.او دنورانی
وړانګوپه شان په فضا کې نه تيت کيږي دليزردغه کوھرنټی وړانګي دانرژی يو زيات
مقدار لری ﭼې واټن ته دانتقالولوپوره پوره صالحيت لری.
د)( Laserکليمه دانګليسی د) Light amplication bu stimulated Emission of
(radionعبارتونوداختصاری عالمومجموعه ده ﭼې مفھوم يې عبارت دی د:دھيجانی
فوتونونو په واسطه دنور تقويه کولو ته ليزر وايې داوړانګه په)(١٩۶٠م کال کې وپيژندل
شوه.
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ليزر څنګه کار کوی:
دموجونو په تقويه ،دمکالماتو په ارسال ،په راديواوراداروکی ددی وړانګو څخه استفاده
کيدله.نوري موجونه اوپه خاص ډول دمرئی نورطيف دليزر موضوع تشکيلوی.په عمومی
ډول دالکترومقناطيسي موجونوتوليد ،تقويه اوھمزمان دھغه ليږل دمطالعی موضوع ده.مثال
که اتومونه په يوه مشابه اومساوی حدودوکی تحريک شی اودمرئی نورپه خالف معين
موجي اوږدوالي مينځ ته راشی اوبيادھمدی فوتونومقداراکثرحدته ورسول شی يعنی ھمدامنه
اھتزازات توليد شی تر څو دنورشدت تقويه شی ددی ھدف دپاره دانرژی خاص منبع ته
ضرورت دی ﭼې په دوامداره ډول اتومونه تحريک کړی ھغه دستګاه ﭼې داډول ھم دامنه
اھتزازات توليده وی ھغه بايد تقويه او ارسال کړی.دليزروړانګه دشفاف محيط څخه
تيريږی.
فوتو کاګوليشن ) :( Photo coagulation
په دی متودکی کله ﭼې نوردسترګی دعدسيه څخه تير شی دقرمزی سلول خوا ته تقرب کوی
د وينی سری برخی دجذب دلوی ضريب په لرلو سره حرارتی اثرلری ﭼې له امله يئ شبکيه
ﭼې دسترګی دګاټی څخه جدا شوی او يادشبکی څخه تاؤ شوی رګونه خونريزی کوی د تدا
وۍ لپاره يئ دکرپتون)( krدليزر دبيم وړانګي ﭼې )( 647 nmموجي اوږدوالي لری
دسترګی او ھاضمی دسيستم په تداوۍ کې استعماليږی ﭼې دا عمليه دفوتوکاګوليشن) Photo
 ( coagulationپه نوم سره ياديږی.
اجباری تشعشع) :( stimulated Emission
ھغه وخت ﭼۍ اتوم په عادی حالت کې قرار لری نوالکترون ئی په متعادل مدار کې
څرخيږی.ھرکله ﭼې الکترون انرژی واخلی دمتعادل مدار څخه لوړ مدار ته ځی اواتوم
ھيجانی حالت ته ځی ﭼې په دی حالت کی)( 10-8secلپاره پاتی کيږي تر څو الکترون
انرژی د تشعشع په شکل دالسه ورکړی او بيرته اولنی متعادل مدارته راشی او که په
ھيجانی حالت کې نوره انرژی واخلی دځغاستی مدار ته ځی.
داجباری تشعشع څومھم خاصيتونه:
 (1داجباری تشعشع عمليه دبيرون څخه کنترول کيږي.
 (2په دغه عمليه کې دخپاره شوؤ اجباری فوتونودخپريدوجھت دواردشوؤ
فوتونودخپريدو دجھت سره مساوی وی.
 (3دخپاره شوؤفوتونوموجي اوږدوالی ،فريکونيسی ،فاز اودقطبی کيدلو مستوی
دواردشوؤفوتونوسره مساوی وی.
 (4په دی عمليه کې السته راغلی نورجھت لرونکی ،کوھرنت اومونو کروماتيک دی.
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داتوم لپاره ځانګړی حالتونه:
 oعادی حالت :په دغه حالت کې الکترون دخاريجی قوی په نشتوالی کې ھميشه په
خپل مدارکی څرخيږی.ﭼی د الکترون متعادل مدار بلل کيږي او ويل کيږي ﭼې
اتوم په عادی حالت کې دی .
 oھيجانی حالت  :ھر کله که اتوم د ممتاز مدار څخه لوړ مدار ته ټوپ کړی دغه
نوی حالت ته د اتوم لپاره ھيجانی حالت وايی الکترون په لوړمدار کې 10-8 sec
مودی لپاره پاتی کيږي او خپله انرژی د فوتون په شکل د السه ورکوی اومتعادل
مدارته راګرځی ﭼې دغی ته متمادی تشعشع او يا خپل سری تشعشع ھم وايی.
 oميټاسټيبل حالت  :په دغه حالت کې الکترون په يوغيرمعمولی توګه د ډيروخت
لپاره په لوړمدار کې پاتی کيږي ﭼې دغه موده عبارت ده له  10-3secاو يا له دی
نه ھم زيات وخت لپاره پاتی کيږي ﭼې نوموړی حالت ته ميټاسټيبل حالت وايی
ﭼې دا د اتوم او الکترون لپاره يو عارضی حالت دی.

د ليزر ډولونه ):(Types of laser
ليزر مختلف ډولونه لری مونږه په مختلفو طريقو سره درجه بندی کولی شو  ،ليزر د
متمادی څپو جريان دی يا د ضربو په حالت کې عمل کوی دغه درجه بندی د يو څو
پارامترونو په اساس صورت نيسی لکه د ورکړ شوی طاقت کارونه او تطبيقات ليزر په
لوړه کچه په څلورو ډولونوو ويشل شوی دی ﭼې له جامد ليزر  ،ګازی ليزر ،مايع ليزر ،او
نيمه ھادی ليزر څخه عبارت دی .
 .1ګازی ليزر :
په مايعاتو او غازاتو کې د جامدو په نسبت د فعاله ايونونو خپريدل په اسانی سره صورت
نيسی ،لکه د وړانګو حرکت په مايعاتو او جامداتو کې ھم په ھمدی ډول دی د نيون )(Ne
په غاز کې ﭼې د ھغه فشار  1/10ملی مترسيمابوستون او د ) (Heliumھيليوم په غاز کې
ﭼې د ھغه فشاريوملی متر دسيمابود ستون دی د قوی ولتاژ په تطبيق سره فعال ايونونه او
وړانګي خپريدلی شی.
ددی عملی د اجرا په وخت کې يو تعداد الکترونونه سرعت اخلی اود نيون د اتومونو سره
تصادم يا ټکر کوی او ھغه د تحريک سبب کيږي او په خورا زياته اندازه ) (hvفوتونونه
خپريږی ددی ډول ليزر موج اوږدوالي د مريی نور په شاوخوا کې دی او تقريبا ͦ 6328A
سره مساوی دی .
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•

جامد حالت ليزر ): (solid state laser

جامد حالت ليزر د برق په برخه کې مختلفی معناګانی لری جامد حالت ليزر ھغه ليزر دی
ﭼې فعاله ماده په يو ښيښه يا کرستل کې ځای پر ځای شوی وی جامد حالت ليزر په برقي
توګه عايق وی.د جامد ليزر د فوتونو د توليد د پاره بايد داسی اتومونه انتخاب شی ﭼې د ھغه
دانرژی سويه د الکترون ولټ په شاوخوا کې وی يعنی د يوه اتوم دوامداره حالتونو د پاره
بايد ددی انرژی اختالف  E2 – E1وی  ،د  E1اتوم دعادی حالت انرژی او  E2د اتوم د
تھيج د حالت انرژی ده ﭼې د مريی نورد طيف په حدودوکی قرار لری د جامد ليزر د توليد
دپاره ياقوت مناسب جسم دی ځکه ھغه د انرژی دری سوی لری اوکيمياوی ترکيب يی
خالص المونيم دی ﭼې د  0.05په اندازه په ھغه کې کروميک اسيد وجود لری.
•

يا قوتی ليزر ) :(Ruby laser

په تاريخی توګه د ياقوتو ليزر لومړنی ليزروه ﭼې د ساينس پوھانو لخوا په ډيرو کوښښونو
منځ ته راغی د ياقوتی ليزر ميله د المونيم اکسايډو ) (Al2O3څخه تشکيل شوی ده .
•

اليګزنډريټ ليزر) :(Alexandrite laser

الګزنډريټ ليزر د ياقوتو ليزر په شا ن د دری سويو جامد ليزر دی دا ﭼې د ياقوتو ليزر د
ثابت موج اوږدوالي لرونکی دی د اليګزنډريټ ليزر يو ټيونيبل ليزر دی يعنی موجي
اوږدوالي يی )ͦ  (8200-7000 Aپوری د تغير خوړلو وړتيا لری.
•

اين ډی ياګ ليزر)(N.D YAG Laser

د څلورو ليولو سيستم دی نوموړی ليزر د ياقوتو ليزر په نسبت کمی انرژی ته اړتيا لری .
•

آزاد الکترون لرونکی ليزر) :(Free electron

آزاد الکترون لرونکی ليزر کې فعاله ماده د ازادو الکترونونو يوه ګيډی ده اساسی
ضروريات لوړ سرعت او لوړجريان دی ﭼې الکترونونه په اھتزازی ډول خپل مسير طی
کړی د اھتزازی حرکت لپاره مونږه دايمی مقناطيسونه په متناوب ډول د الکترونونو په
مسير کې ځای پر ځای کوو.
•

نيمه ھادی ليزر :

په نا خالص نيمه ھادی اجسامو کې ھم د ليزر وړانګه منځته راتالی شی خو د ليزر د ټولو
ډولونو په نسبت په دی اجسامو کې د ليزر د توليد په وخت کې بايد د ھغه د توليد دستګاه
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سره وساتل شی ددی ليزر موجي اوږدوالي ئی د تحت قرمز امواجو د موج اوږدوالي سره
مساوی دی.
رنګ اوليزر:
ليزر د سرطان د له منځه وړلو لپاره ھم استعماليږی پدی عالج کې يو رقم رنګ ﭼې ورته
) (Hemoto pophrin derivativeوايی د مريض په جسم کې پيچکاری کيږي صحت
مندی حجری لدی رنګ څخه په يو وار راوځی او د سرطان په واسطه ځپل شوی حجری
داسی نه شی کوالی  ،شکسته ساحه په سور رنګه نورﭼی موجي اوږدوالي ئی
)(628-632nmدی ،روښانه کوالی شی ﭼې ) (HPDدغه لوړ طاقت جذبوی په نتيجه کې
رنګ د سرطان پواسطه ځپل شوی حجری د اکسيجن سره تعامل کوی ﭼې د اکسيجن يو
فعاله شکل توليدوی ﭼې د سرطان حجری وژنی خو ولی بيا ھم دغه طريقه د کوﭼنی
تومورونو لپاره استعماليږی ځکه ﭼې نور په ژوندی نسجونو کې ) (0.5cmپوری نفوذ
کوی.
دليزراستعمال په طبابت کې ):(Laser in medicine
د ليزرد وړانګي څخه د صنعت په مختلفو ډولونو او ھم د بيولوژي او طبی څانګو په
تحقيقاتو کې تری کار اخلی او په کم وخت کې زيات حرارت توليدوی او ھم د اوږدو او
وړاندی فاصلو ترمنځ ددی وړانګو څخه د ارتباطاتو په تامين کې کار اخستل کيږي که دا
وړانګه په الماس او يا د کاربن په موادو ولګيږی ھغه په اسانی سره په بخار بدليږی او ھمدا
ډول په واحد وخت کې ډير زيات حرارت توليدوی.
څرنګه ﭼې ددی وړانګي د استعمال دقت زيات دی نو که يوه سلول کې يو کروموزوم د ھغه
په واسطه په نښه شی ھغه له منځه وړی او سلول او نور کروموزومونو ته اسيب نه رسيږی
کم شدت لرونکی ليزر رنګه شوی نسجونه په اسانی سره د منځه وړی
د ليزرد وړانګو ددی روش څخه د تومورونو ) (pigmentپه تداوی کې کار اخستل کيږي
ھمدا ډول که سرطانی نسجونه رنګ اميزه شوی وی نو ھغه په اسانی سره د  xاو  Yوړانګو
پواسطه له منځه ځی د ليزر وړانګه د سترګو په طبابت او د غاښونو په طبابت کې ھم
استعماليږی د مغز  ،زړه او ھډوکو جراحی د ليزر پواسطه د خونريزی پرته اجرا کيدای
شی.
ليزر ھم د مرض په تشخيص او ھم دمرضونو په تداوی کې مھم رول لوبوی ﭼې ډير مھم
يئ عبارت دی له:
په طبابت کې دليزر دالندي ډولونوڅخه ګټه اخيستله کيږی:
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•
•
•
•
•
•
•
•

.CO Laser
.Diode Laser
.Eximer Laser
.Fiber Laser
.Dye Laser
.Gas Laser
.Free electron Laser
.Semi conductor Laser

په جراحۍ کې دليزرداستعمال انتخاب څنګه دی:
ليزرپه جراحی عملياتو کې اھم رول لوبوی ليزر سره اوس اپتکی اعلی تارونه ) Optical
 (fiberھم استعماليږی ﭼې د تشخيص لپاره د يوه زورور اواز په توګه استعماليږی د جسم
داخلی حصی ډير مشکل يا نا ممکن دی ﭼې وليدل شی
خو ولی اوس مونږه دنوري فايبرونو په واسطه دا کار په اسانۍ سره کولی شوOptical ) .
 (fibersد جراحۍ نه مخکی او د جراحۍ په دوران کې ډير کاری ارزښت لری د متمرکزه
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ليزری وړانګو ګيډۍ د جراحانو کار په نا اشنا ډول اسانه کړی دی  ،ليزر څخه په طبابت
کې د بدن د داخلی غړو د مرض د تشخيص لپاره ورڅخه استفاده کيږي .

د ليزر وړانګو په واسطه جراحی يوه پاکه عمليه ده ځکه ﭼې د جراحۍ وسايلو او د
غوڅونکو نسجونو ترمنځ کوم تماس صورت نه نيسی نور فوايديی دا دی ﭼې ليزر نه
صرف غوڅولو بلکه غوڅ شوی د وينی رګونه ويلډ ) (wieldکوی يعنی بندوی عمليات په
کمه موده کې ترسره او مريض ته ھيڅ قسمه تکليف نه رسيږی
دليزر په واسطه دسترګی جراحی:
څرنګه ﭼې دليزرپه واسطه پرته دخونريزۍ څخه دسترګی جراحی صورت نيسی څرنګه
ﭼې سترګه دبدن ډيره حساسه اونازکه عضوه ده نودليزر په واسطه دسترګی جراحی دا يوه
ډيره لويه السته راوړنه ده  ،يعنی

په طبابت کې د ليزر لويه او لومړنۍ السته راوړنه د سترګو عالج دی ﭼې په تداوۍ کې يئ
دکرپتون اوارګون دليزرڅخه استفاده کيږی ،د ارګون دشين رنګه ليزربيم دسترګو دداخلی
ناروغۍ ،دسترګی دخونريزۍ دکنترول اوشبکيه يعنی د ريټينا) (Retinaد بيليدنی د عالج
لپاره ﭼې دنابينايئ سبب ګرځی د څو کالو راھيسی تر استفادی الندي دی ريټنا د سترګی
شاته يوه حساسه پرده ده ځينی حالتونو کې ريټنا شليږی او يا د سترګی د ګاټی څخه بيليږی
دغه نقص زياتيږی او په کلی نابينايی باندی بدليږی د سترګی رواياتی عمليات د خطر څخه
ډک دی ددی په مقابل کې د ليزر عالج ساده او ډير کم وخت نيسی د ارګون د وړانګو ګيډی
د ريټنا په سطحه د خپلی خوښی په نقطه کې متمرکزه کوالی شو د ليزر د شنو وړانګو ګيډۍ
٧٥

د وينی دسره کروياتو په وسيله جذبيږی او د حرارت د اثر په وسيله ريټنا د سترګی د ګاټی
سره وصليږی .
ھر کله که د سترګی طبعی عدسيه خړه شی په سترګه کې ګل راخيژی او د نظر د کمزورۍ
او با االخره د ړوندوالی المل ګرځی دانقص د طبعی عدسی پر ځای د پالستکی عدسی په
نصبولو لری کيږي په بعضی وختونو کې د عدسی شاته پرده خړه کيږي وروسته د عملياتو
نه او دوباره د نظر د کمزورۍ باعث کيږي د ) (ND- YAGليزر په وسيله دغسی عمليات
کوالی شو ﭼې ددی مشکل د حل لپاره ډير ارزښمند دی .يو سلسله شديدی وړانګي د عدسی
شاته په پرده باندی په يوه کوﭼنی نقطه کې د )( 10-50µmموجی اوږدوالی په اندازه
متمرکزی کيږي او لوړه برقي ساحه منځته راوړی او پرده شلوی څرنګه ﭼې وړانګي د
پردی څخه ھم وځی او خپريږی او په ريټنا لګيږی خو ريټنا ته کوم نقصان نه رسوی د ريټنا
د پاسه سطحه باندی د وينی نری نری رګونه تير شوی دی کوم ﭼې ډير کمزوری وی او د
سترګی په پاکو اوبو کې وينه پريږدی او په تدريجی ډول د نظر د کمی سبب ګرځی که
ﭼيرته دغه د وينی رګونه لری نه کړای شی مريض په سترګو ړنديږی.داﭼی دليزر په
واسطه جراحی دخونريزۍ پرته صورت نيسی نوله دی امله دسترګودنازکواوحساسو برخو
تداوی دليزر په واسطه اجراکيږي.دليزرپه مرسته نږدی کتونکی اولری کتونکی سترګی
تداوی کوالی شو.دليزر په واسطه دسترګی دشبکيه داوښکو غدی تداوی کولی شو.ھغه
دليزردجراحۍ ماشينونه ﭼې دسترګی په تداوۍ کې استعماليږی عبارت دی له:
Nd: YAG Leser.
Leser

( Ar) Argon

Carbon dioxid(co2) Leser
په سترګه باندی دليزر اثرات:
داﭼی سترکه دنورو اعضاؤ په نسبت ډيره حساسه ده ،نو ځکه دليزر وړانګي په سترګه ډير
تاثير لری.تر ټولو لوی خطردليزرټولی ھغه وړانګي دی ﭼې سترګی ته ننوځی .په سترګه
دليزر اثرات عبارت دی له:
 oدسترګی سوځيدل.
 oپه سترګو کې اوښکی راتلل.
 oدسترګو ﭼوښيدل.
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په پوستکی کې دليزر استعمال:
په جلدی امراضو کې ليزر استعماليږی لکه د وينی بھيدل  ،د زخو ،غوټو  ،رنګه خالونو ،
او د نورو نقصان رسوونکو او خطرناکو دانو د لری کولو لپاره استعماليږی ﭼې ځانګړی
مثال يی پيدايشی داغونه ) (Birth marksله منځه وړلو لپاره ورڅخه ھم استفاده کيږي
پيدايشی سره داغونه ) (port win stainپه نامه ياديږی .ﭼی په مخ او ورميږ باندی د
پوستکی الندي د رګونو بی ترتيبه جال په وجه ظاھريږی.

نوموړی د وينی رګونه د ارګون ليزر په وسيله ابی او شين ) (Blue – greenنور په وسيله
روښانه کيږي د وينی رګونه دغه نور جذبوی او حرارت اخلی او په ھمدی ترتيب دغه
رګونه سوځی او نوموړی رګونه بندوی او په تدريجی ډول سوی رګونه ښه کيږي او
پيدايشی داغونه ھم له منځه ځی دليزرد ټولونه مھم استعمال په انجيوپالسيټی
) (Angioplastyکې دی يعنی د بندو شريانونو خالصول دی .

په پوکاڼی انجيوپالسيټی کې مين کيتھتر) (catheterﭼې په سرکی تشه پوکاڼۍ لری د
شريانونو بندی ساحی ته رسولی شی پوکاڼی د پړسيدو په صورت کې بند رګونه خالصوی
دا دټولونه اقتصادی او بيا نه بنديدونکی طريقه ده ددی په مقابل کې د بندو شريانونو د
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خالصولو لپاره ) (by passعملياتو څخه کار اخيستالی شی ليزر د ګردو ) (kidneyاو
تريخی ) (Bill ductد کاڼو د له منځه وړلو لپاره ھم استعماليږی د اپتيکی تارونو په وسيله
نوموړی کاڼی ماتيږی او په کوﭼنيو ټوټو بدليږی او په اسانی سره په تشو بولو کې د يوريترا
) (Urethraڅخه وځی او ددی په مقابل کې عمليات ډير خطرناک دی که نظر د اعضاؤ
نازکتوب ته و ګورونودليزراستعمال ډيرساده او کامياب دی دا تخنيک د اينجيو پالسيټی سره
مشابھت لری په مغزو او شمزيو کې رسولی ) (Tumorﭼې د نازکتوب په وجه عمليات يی
مشکل کار دی په دغسی ساحو کې د ليزر استعمال مخفوظ اوممکن دی ارګون ليزرمريض
ته ورکړلی شوی وينه کې دويروس دوژلولپاره استعماليږی .
په پوستکی کې دليزر اثرات:
په پوستکی کې دليزر اثرات نسبت سترګی ته کم دی.پوستکی دری برخی لری ﭼې عبارت
دی له:




Epidermis
Dermis
Hypodermis

ھغه برخی ﭼې دليزردخطر الندي راځی د)ٍ ( Epidermisاو ) ( Dermisبرخی دی.
په طبابت کې دقوی او ضعيف ليزر استعمال:ضعيف ليزرھغه دی ﭼې موجي اوږدوالي يئ
دمرئی نورپه ساحه کې وی ﭼې په پوستکی کې ددی ليزر تاثيرات دمرئی نوردموجي
اوږدوالي په ساحه کې حرارتی اثر دی.او قوی ليزرھغه دی ﭼې موجي اوږدوالي ئی دمرئی
نوردموجي اوږدوالي دساحی څخه زيات وی لکه دماورايبنفش نور .د )( U .V
نورموجونواوږدوالی ) ( 100nmڅخه تر)( 400nmپه پوستکی کې فوتو کيمياوی اثرات
لری  ،دپوستکی دسوروالی باعث کيږی ،دپوستکی دسوزيدو سبب کيږي او امکان لری
ﭼې دپوستکی سرطان رامينځته کړی.
دغاښونو په طبابت کې دليزر استعمال:
دليزر په مرسته کولی شودغاښونو ﭼنجی او خرابی شوی برخی له مينځه يوسو ،په غير له
دی ﭼې دھغو مجاورو برخو ته صدمه ورسی.په الندي مواردو کې دغاښونو په طبابت کې
ليزر استعماليږی:
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 :١دغاښونو پاکول:
ليزر ﭼې دغاښونو دپاکولواوسپينولو لپاره استعماليږی لومړی پراکسايدمحلول په غاښونو
باندی اﭼول کيږي وروسته بيادليزردانرژی په واسطه غاښونه پاکيږی او رنګ يئ سپينيږی.
٢دخولی دبدبوی دلری کولو لپاره:
ليزردخولی بدبويئ له مينځه وړی او دغاښونوپه سټو کې دبکتريادوژلواودله مينځه وړلو
.لپاره کارول کيږي
 :٣دنسجی نمونی ) ( biopsyداخيستلولپاره:
دسرطان دمعاينی لپاره په البراتوارکی يوه کوﭼنۍ نسجی کتله دليزر په واسطه قطع کيږي
او بيا معاينه کيږي.
:۴دغاښونودسوريودبندولولپاره:
د ياقوتو  ،کاربن ډای اکسايد او اين ډی ياګ ليزر د غاښونو د سوريو د بندولو لپاره ﭼې د
غاښونو ھغه کلک پوښ د خوړلو سبب ګرځی ھم استعماليږی.
دبدن په اعضاؤ دليزر عام اثرات:
دبدن په اعضاؤ دليزرعمومی اثرات عبارت دی له:
 حرارتی اثرات) ( Photothermal effect
 فوتوميخانيکی اثرات )( Photo mechanical effects
 فوتو کيمياوی اثر)Photochemical effects
دفوتون دقوی په واسطه دناروغۍ درملنه :
دنن ورځی په علمی ساحه کې يودمھموکشفياتوڅخه دفوتون دانرژی کشف دی ﭼې د
 Electromagneticيا Quantum Mechanicsپه نامه سره ياديږی.ﭼی داول ځل لپاره
په  1923م کال کې دروسی ساينس پوه په واسطه کشف شوه  ،اود Mitogenetic Rays
نوم ئی ورکړ.
په کال  1930م کې  ،په امريکااواروپاکی ھم پری تحقيقات وشول ،بالخره ددی
ټولوتحقيقاتوسره سره يوفرانسوی عالم Daniel Gironدفوتون په واسطه تداوۍ ته پيشرفت
ورکړاود  Photon Therapyدپالر لقب ئی وګاټه.
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دفوتون تراپۍ څخه په اروپاکی زيات د) Borreliosisيوډول ناروغی ده ﭼې
دسپايروشيټادبکترياؤ څخه مينځ ته راځی(اونوروناروغيوپه تداوۍ کې استفاده
کيږي.پوھيږوﭼی ټول ژوندی موجودات دحجرو څخه جوړشوی اوحجره
دټولوژونديوموجوداتوساختمانی اووظيفوی واحددی ﭼې په ځانګړی ډول دبيوشيميکی
وظايفوداجراقابليت لری .داﭼی ھره حجره ھسته لری اوپه ھسته کې  D.N.Aشتوالی لری،
نوکله ﭼې حجری غير متعادل حالت کې واقع شی ،نوبيوشيميکی عمليه په صحيح ډول سرته
نه رسيږی اوډول ډول ويروسونه ،بکتريااونورتوکسين ،حجروته داخليږی اوپه حجروکی
اختالطات مينځته راوړی ،نوددی لپاره ﭼې حجره بيرته متعادل حالت ته راوستله شی نوله
 Photon Therapyڅخه کاراخيستل کيږي ﭼې ددی مشکل دحلولو لپاره ھغه فوتون
مؤثردی ﭼې موجي اوږدوالي ئی  880 nmوی.فوتونونه مختلفی فريکونسۍ لری ،ھغه
مشخصه فريکونسي ﭼې استعمال ئی په کلينيکونوکی دناروغۍ دتداوۍ لپاره ده د Photon
 880 nmموجي اوږدوالي لری.ﭼی د ،Borreliosisسرطانی ناروغيواودنوروناروغيوپه
تداوۍ کې استعماليږی.دفوتون وظيفه داده  ،ﭼی مکروبی شوی حجره له مينځه ن يوسی.
په بدن کې دتداوۍ ځنی ځايونه:

.1
.2
.3
.4

دالسونودبندونودواړه طرفونه.
دتندی منځنۍ برخه.
دجمجمی پاسنۍ برخه.
دخيټی ځنی برخی.

دفوتون انرژی الندي وظايف ھم اجراکوالی شی:
o
o
o
o
o
o
o

دلمفوسايټ تفاوت ته وده ورکونه.
دپتالوژيک انزايمونووظايفوته وده ورکونه.
دفاعی سيستم منظمه وی.
په ھغه حجراتوکی دتوکسين دمقدارزياتول ﭼې دوجودڅخه وځی.
حساسيتونه کموی.
ددرداندازه کموی.
دزخم په زرجوړيدوکی رول لری.

ھغه ناروغی ﭼې په تداوۍ کې ئی Photon 880nmموجي اوږدوالي ډير مؤثردی
عبارت دی له:
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Psychomatic illnesses
Somatic Disorders
Other long term and chronic
nervous system
Wounds
Depression
Burn out syndromes
Brain fog
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راډيولوژي
سريزه:
څرنګه ﭼې راډيولوژي په طبابت کې دناروغيوپه تشخيص کې ستره ونډه لری ،او ھغه
ناروغۍ ﭼې يووخت دتداوۍ وړنه وی نن دراډيو لوژی په مټ دتشخيص اوتر يوحده
دتداوۍ وړګرځيدلی دی نو له دی امله دطبابت يوه مھمه څانګه ګڼله کيږي.راډيولوژي
دطبابت په ھری برخی پوری تړلی ده ،اودطبابت دھری برخی دناروغتيا په تشخيص کې
ټاکونکی رول لری.مثال:دداخله ناروغيو په برخه کی ،دعمومی جراحۍ په برخه کی،
داورتوپيدی په برخه کی ،ھضمی سيستم ،عصبی سيستم ،نسائی اووالدی په برخه کی،
غوږ ،ستونی ،پوزه اوحتي دځينو جلدی ناروغيو په تشخيص کې ھم رول لری.
دراډيولوژي څخه مفھوم يوازی ساده اکسری اخيستل نه دی ،په داسی حال کې ﭼې دساده
اکسری اخيستل داکسری دتکنيشن کاردی ،خوداختصاصی معايناتو اجرا لکه :انجيوګرافی،
براشوګرافی اونوردکثيف موادو سره دراډيولوژيکی معايناتواجرااو کنترول دراډيولوجست
کار دی .دبلی خوادراډيولوژي مھمه برخه دراډيوګرافۍ تشخيص دی ﭼې داتشخيص ھم په
راډيولوجست پوری اړه لری.
په طبابت کې د )( xوړانګي اوراډيواکتيف موادو څخه استفاده دھغوی په بيو لوژيکی
خواصو متکی ده دايون سازۍ وړانګي بيا لوژيکی مطالعه دايکس دوړانګي دکشف څخه يو
کال وروسته شروع شوی ده او په طبی فزيک کې ئی نوی بحث دراډيولوژي په نوم شروع
کړی.
دراډيولوژي) ( Radiologyکلمه ددوه التينو کلموڅخه ﭼې يوه ئی راډيو)( Radios
دوړانګي معنی لری ،اوبله ئی لوژی )( Logyﭼی دبيان معنی ورکوی ،جوړه شوی ده.او
دھغه تصوير څخه عبارت ده ﭼې داکس)( Xدوړانګو په واسطه اخيستل کيږي.
په طبابت کې داکس )  ( Xاوراډيواکتيف موادوارزښت دھغو په بيولوژيکی خواصو پوری
اړه لری.دايون سازۍ دوړانګي دبيولوژيکی خواصو مطالعه داکس)( Xوړانګي دکشف
څخه وروسته شروع شوی ده ،ﭼی دايونوی مبحث دراډيولوژي په نامه په طبی فزيک کې
اضافه شوه.ديادی شوی وړانګي تاثيردبدن په سلولونوکی په دوه عاملو پوری تړلی دی ،ﭼی
ھغه عبارت دی له:
 دھغه نسج په نوعی پوری اړه لری ﭼې دوړانګي تر تاثير الندي راځی.
 دليږل شوی وړانګي په مقدار پوری اړه لری.
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نن ورځ راډيولوژي دھرروغتون اودتداوۍ دځايونو څخه نه بيليدونکی برخه ده  ،ﭼی
) تشخيص ،درملنه اوصنعت (لپاره استعماليږی.
ددری موخو
دايکس وړانګه):(X Ray
اتومونه په عادی حالت کې دبرق له حيثه خنثا وی يعنی مساوی مثبت اومنفی ﭼارج لری.که
له بيرون څخه انرژی الکترون ته ورکړله شی الکترون شايد دانرژی لوړمدارته الړشی که
داانرژی دپوتانسيالی انرژی څخه زياته وی داتوم څخه ازاديږی ﭼې دا حالت دايونايزيشن)
 ( Ionizationپه نامه سره ياديږی.ﭼی اتوم په دی حالت کې مثبت ﭼارج لری او الکترون
د  Ek=E-Uحرکی انرژی لرونکی دی.ﭼی) ( Eالکترون ته ورکړل شوی انرژیU ) ،
(ھغه پوتانسيال انرژی ده ﭼې الکترون داتوم څخه ازاده وی .دھيجانی حالت څخه اتوم
غواړی ﭼې بيرته پايدار حالت ته راشی ﭼې دادانرژی دلوړمدارڅخه دانرژی ټيټ مدارته د
تش ځای دډکولولپاره دالکترون دسقوط سبب کيږي ﭼې اضافه انرژی دنوري فوتون په
شکل دالسه ورکوی ﭼې دفوتون داانرژی دانرژۍ دھميشنی توپير سره برابره ده.که دفوتون
داانرژی ديو کيلو الکترون ولټ څخه زياته وی ھغه دايکس د وړانګي) ( X-Rayپه نامه
سره ياديږی.
درونتګن دوړانګو خواص:
درونتګن دوړانګي نوري خواص:
داﭼی درونتګن وړانګه الکترومقناطيسي وړانګه ده دالکترومقناطيس ټول خواص لری
لکه:انعکاس ،انکسار ،تفرق ،تداخل اونور....لری درونتګن وړانګه په مستقيم خط
خپزيږی/.و سرعت يې دنوردسرعت)  ( 3×105 km/sپه شان دی.
درونتګن دوړانګي انعکاس:
په خاصو حالتونو کې داوړانګه انعکاس کوی که داوړانګه په داسی سطحه ولګيږی ﭼې
لوړوالی اوژوروالی يې دواردی وړانګي دموجي اوږدوالي په نسبت کم وی انعکاس کوی
حال داﭼی په مريې نورکی منظم انعکاس په صيقلی سطحو کې واقع کيږي.
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درونتګن دوړانګي انکسار:
ددی وړانګي دانکسار ضريب په اکثره محيطونو کې يو ته نږدی دی نو ځکه داوړانګه دھغه
منشورونو څخه ﭼې دالمونيم څخه جوړ شوی وی دتيريدو په وخت کې انکسار نه کوی .ددی
وړانګي طيف ھم دمريې نور په شان دمنشور په واسطه مينځ ته راځی ددی وړانګي
دانکسار دکتلو لپاره دښيښه يې منشور څخه ﭼې نوی)ͦ ( 90درجی زاويه ولری استفاه کيږي
داﭼی يو مقدار درونتګن وړانګه دمنشور په خط الراس باندی مماس خپريږی دانکسار عمليه
روښانه کوی.
درونتګن دوړانګي تفرق:
ددی وړانګي تفرق دکرستلی شبکو په واسطه ﭼې ددی وړانګي اھتزازی ماھيت څرګندوی
صورت مومی .د )  ( Vanloueدتجربی په اساس درونتګن دوړانګي دمؤلد تيوب وړانګه
ديو سربی دياګرام په واسطه په ډير نازک بنډل سره محدوده شوی ده.ﭼی په عمودی ډول
ديو طبعی کرستل په سطحه باندی لګيږی او دوړانګي دتګالری په مقابل کې ﭼې دکرستل
څخه تيريږی دعکاسۍ يوه اساسی انځور پاڼه کيښودله شی.وروسته دڅوساعتونو څخه ﭼې
وړانګه په ياده پاڼه باندی ولګيږی ھغه ښکاره اوثابتوی ﭼې تصوير الس ته راغلی دی او
مرکبی مرکزی لکی  ،اونوري لکی ﭼې شاوخوا يې احاطه کړی دی شتوالی لری مرکزی
لکه دھغه وړانګي ټکر دی ﭼې پرته دانحراف څخه دکرستل څخه تيريږی او نوري لکی
دايکس دوړانګي دتفرق څخه رامينځ ته کيږي.
:٢درونتګن دوړانګي فزيکی خواص:
ددی وړانګومھم خواص ايونايزيشن او فلورسنس دی.درونتګن دوړانګي ځليدنه په ماده
باندی دځينواتومونو دايونايزيشن سبب کيږي نو له دی امله غازات درونتګن دځليدوپه وجه
ھادی کيږی ،دفلور سنس په پيښه کې دمادی ماليکولونه ددغی وړانګي دخپريدو له امله
ھيجانی کيږي.يعنی يو څه انرژی دھغی په واسطه جذبيږی او الکترونونه دالکترونی ټيټی
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طبقی څخه لوړی طبقی ته ځی.داتوم راګرځيدل دلری طبقی څخه نژدی طبقی ته دفلور سنس
دوړانګودخپريدو سبب کيږي.
:٣کيمياوی خواص يې:
درونتګن وړانګه مختلف کيمياوی خواص لری ﭼې دھغی دجملی څخه يو يی په طبابت کې
دتصوير اخيستنی دپاڼی اغيز ناکه کيدل دی ﭼې دراډيولوژي اساس رامينځ ته کوی ﭼې دا
ددی وړانګي خاص خاصيت دی.
دايکس وړانګي) ( X-Rayکشف:
په)(١٨٩۵کال دنومبر په مياشت کې کله ﭼې رونتګن)( Roentgenپه کاتوديک وړانګود
کروکس په تيوب کې ازموينه ترسره کوله درونتګن وړانګه يادايکس وړانګه يې کشف کړه.
رونتګن دخپلو څيړنوپه ترځ کې دکاتوديک په وړانګه باندی دباريوم
(Barium platinu cyanidﭼی دکروکس په تيوب کې شتوالی درلود
فلورسنسی )  (fluorescenceوليدله ﭼې په تياره کوټه کې  ،ﭼی
يوتورکاغذپوښلی وه ،ھم شتوالی الره رونتګن دوړانګوپورتنی کيفيت ﭼې
څخه دکاتوديک) ( catodicوړانګي دلګيدوله امله رامينځ ته کيده وڅيړه.

پالتينوسيانايد)
 ،شين رنګه
تيوب يې په
دتيوب دديوال

رونتګن دغه وړانګه دايکس) ( Xپه نامه ياده اودايې وښودله ﭼې د ايکس وړانګه
دتصوير اخستنی په صفحه تاثر کوی او دايونايزيشن دالری دغازاتودھادی کيدو سبب کيږي
او دزياتو ھغه اجسامو څخه ﭼې دنور مانع کيږي تيريږی دغه وړانګه وروسته درونتګن
دوړانګي په نامه سره ياده شوه.
د ايکس دوړانګي)(X-Rayدتشخيص استعمال :
په راډيولوژي کې داکس وړانګي په واسطه دبدن دمختلفو برخوتصويرونه اخلی  ،ﭼی ددغه
تصويرونوڅخه دتشخيص لپاره ګټه اخلی.ھغه وړانګي ﭼې دتصويراخيستلولپاره ورڅخه ګټه
اخيستله کيږي په دوه ډوله دی:
 .1ھغه وړانګي ﭼې په انساجوکی جذبيږی دغه وړانګي ځنی ضررونه ھم لری،
ﭼی داکسری ددوام څخه ئی دسرطان دپيداکيدوامکان ھم شته.
 .2ھغه وړانګي ﭼې دانساجو څخه تيريږی اوپه فلم باندی تصويراخلی  ،داکس
وړانګي په واسطه دبدن دداخلی برخوساختمان اوھم دھغوی بعضی فزيولوژيکی
اعمال مطالعه کيږی ،ﭼې دغه معايتات داکس دوړانګي په دوه خاصيتونو متکی
دی:
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•

داکس وړانګي دنفوذ قابليت:

دانسان بدن داکس وړانګي لپاره شفاف دی ،ھرڅومره ﭼې داکس وړانګي انرژی زياتيږی
دھغی دنفوذ قابليت ھم زياتيږی.
•

په انساجوکی داکس دوړانګي دجذب دقابليت اختالف:

داکس دوړانګي دجذب دقابليت ضريب ،دمحيط دمتشکله عناصروداتومی نمبرسره مستقيمه
اړيکه لری ،داﭼی نرم انساج دسپکو عناصروداتومونو لکه:اکسيجن ،ھايدروجن ،کاربن
اونايتروجن څخه جوړشوی دی نودجذب ضريب ئی نطرسختوانساجوته ﭼې ددرنو
عناصروداتومونولکه  Pb,Cu,Al:څخه جوړشوی دی دجذب قابليت ئی زيات دی اودنفوذ
قابيت ئی کم دی.
داﭼی دمختلفو انساجودجذب اونفوذقابليت مختلف دی نودھغوی سيوری ھم مختلف دی ﭼې
دبدن داعضاؤ په تشخيص کې ور څخه ګټه اخيستله کيږی
دبدن ھغه برخی ﭼې داکس وړانګي په واسطه تشخيص کيږي عبارت دی له:
ھډوکی ،مفاصل ،رحم اودھغه تيوبونه ،دستون فقرات مجراوی ،نخاع شوکی اودھغه غير
عضوی ترکيب ،دبدن مختلف سيستمونه ،قلبی سيستم ،دمعدی سيستم)دھاضمی سيستم(،
شامی سيستم ،عصبی سيستم اونور.
درونتګن دوړانګورامينځ ته کيدومعمولی کړنالره داده ﭼې الکترونونه په ډيرسرعت سره
ھغه مادی ته ﭼې حدف نوميږی ولګيږی درونتګن په تيوب کې الکترونونه دتودوخی
ورکولوپه واسطه يو سيم ته دبريښنايې جريان په ذريعه رامينځ ته کيږي ﭼې دغه سيم دبرق
ديوی منبع په منفی قطب پوری په لوړ ولتاژ او مثبت قطب يې په يو فلز باندی ﭼې دزيات
اتومی وزن لرونکی دی او تودوخه په ښه شان سره نقلولی شی وصلوی .
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الکترونونه دسيم څخه ﭼې دکتود په نوم ياديږی دفلز په طرف ﭼې انود نوميږی حرکت کوی
او سرعت اخلی کله ﭼې دانود سره ټکر کوی تقريبا)(99,8%انرژی دالکترونونو په حرارت
بدليږی او الکترونونه ودريږی ولی) (0.2%په شاوخوا کې انرژی دالکترونونو د ايکس په
وړانګي په الندي دوه ميکانيزمو سره بدليږی.
.i

دغه الکترونونه د) ( Kاو)(Lمدارونو دالکترونونوسره ټکر کوی اوھغوی داتوم
څخه جدا کيږي اودھغه په ځای خال رامينځ ته کيږي کله ﭼې يو بل الکترون ھغه
ځای ډک کړی خپله انرژی دالکترومقناطيسي څپی په شکل خپره وی  ،څنګه ﭼې
دھغه انرژی بی حده زياته ده نو په ھمدی اساس سره دڅپی اوږدوالي يې لنډ وی،
ياده شوی څپه د اکس دوړانګي) (X-Rayالکترومقتاطيسی څپه ده.

.ii

بعضی الکترونونه کله ﭼې ھستی او يا دفلز الکترونونو ته نږدی کيږي خپل
سرعت دالسه ورکوی انرژی يې داکس دوړانګي) ( X-Rayله تيوب څخه
خاريجيږی دا ﭼی)(99.8%انرژی په تودوخه بدليږی نو په دی اساس الزمه ده
ﭼې انود ديو ډول مايع په جريان سره يخ کړو ،ترڅود ھغه فلز دويلی کيدوڅخه
ﭼې انود ورڅخه جوړ شوی دی مخنيوی وشی.ګورو ﭼې په مجموعی توګه ھر
کله ﭼې الکترونونه په ډير سرعت سره دمانع سره ټکر وکړی اوودريږی نو دټکر
دځای څخه دايکس ) ( Xوړانګه صادريږی.خو په دی بايد پوه شوﭼی دغ ه
وړانګه دکاتوديک دوړانګي دانعکاس او يا خپريدوڅخه نه رامينځ ته کيږي خو
ډيره کمه حرکی انرژی دالکترونونو ،داکس) ( Xپه وړانګه اودانرژی ډيره لويه
برخه په تودوخی بدليږی.
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دايکس دوړنګی په واسطه دبدن توری نقطی :
درونتګن وړانګه دالکترو مقناطيسي څپودجملی څخه ده ﭼې دڅپو اوږدوالي يې
د)(0.1µmڅخه تر) (1µmپه شاوخوا کې اوسرعت يې) ( 3×108 m/sدی .د دی
وړانګي انرژی د  E=hѵله رابطی څخه په الس راځی .دا وړانګه دھوا څخه دتيريدو په
وخت کې شته غازات ايونيز کوی دانرژي دتيزوالی او ولتاژله امله ﭼې دا وړانګه يې توليده
وی دجسمونو په ژوروبرخوکی نفوذکوی .ددی وړانګي دخپريدو قابليت زيات دی کله ﭼې
دبدن څخه تيريږی دتصوير اخستنی په پاڼه تاثير کوی منفی تصوير رامينځ ته کوی.ھغه
حجری اونسجونه ﭼې وړانګي ته دتيريدو اجازه ورکوی دفلم پر مخ باندی په تياره ډول سره
معلوميږی ځکه ھغه وړانګي ﭼې دجسمونو څخه تيريږی په ډير شدت سره په فلم باندی
اغيزه کوی اووړانګه ورڅخه په اسانۍ سره تيريږی او انعکاس نه کې داﭼی تصوير
دمنعکسووړانګواويائی دامتداد څخه حاصليږی نو ځکه تصوير نه تشکيليږی اودھغه
نسجونوڅخه ﭼې دا وړانګه تيريږی تصويرئی نه جوړيږی بلکه يواځی توری نقطی ئی په
عوض دتصوير اخيستنی په پاڼه)فلم(تشکيليږی .اوھغه جسمونه ﭼې کثافت يې زيات دی
درونتګن وړانګو ته دتيريدو اجازه نه ورکوی دفلم پرمخ باندی په روښانه ډول معلوميږی
ھر کله ﭼې درونتګن وړانګي دبدن دنسجونو څخه تيريږی نسجونه ايونايز کوی
اودالکترونونوځايونوته تغير ورکوی ﭼې داتغيرمکان دکيمياوی تغيراتو سبب کيږي ﭼې په
نتيجه کې دحجرو او نسجونو لپاره تخريب کونکی تاثيرمينځ ته راوړی.
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داکس) ( Xدوړانګي ډولونه مادی سره دتماس له امله:
داکس وړانګه مادی سره دتماس له امله په پنځوؤبرخوويشل شوی ده ﭼې عبارت ده له:






دساده پراګندګۍ وړانګه). ( classical Scattering
دکمپتون اثر).( Compton effect
فوتو الکتريک ثانوی وړانګه).( Poti electric
جفت توليد ).( Pair production
دنور تجزيه ).( poto disintegration

:١ساده پراګندګۍ وړانګه:
داکس وړانګه د ) (١٠الکترون ولټ) (evڅخه په کمه انرژۍ سره په کالسيک ډول دمادی
سره ټکر کوی ﭼې اتومونه ئی ھيجانی کيږي اوپه پراګنده توګه ورڅخه فوتونونه وځی ﭼې
دافوتونونه دنورواتومونوسره ټکر کوی اوھغه اتومونه ھيجانی کوی اوداکس ثانوی وړانګي
جوړه وی.ددی ډول ثانوی وړانګي اوداکس دلومړۍاصلی وړانګي موجي اوږدوالي سره
مساوی دی خودانتشارجھت اومسيرئی يودبل سره فرق لری ،دافرعی وړانګه ھغه وخت
توليديږی ﭼې داکس اصلی وړانګه ديوجسم په اتوم ولګيږی او الکترونونه ئی په
اھتزازراشی څرنګه ﭼې داکس داصلی وړانګي داھتزازفريکونسی دثانوی وړانګي
داھتزازدفريکونسی سره مساوی ده نودثانوی وړانګي موجي اوږدوالي داکس داصلی
وړانګي دموجي اوږدوالي سره مساوی دی.

٨٩

 :٢کمپتون اثر):(Compton effect
که دسپکوعناصروپه مادی محيط داکس اصلی وړانګه په خپله متوسطه انرژی سره وارده
شی نوپه دی حالت کې دموجي اوږدوالي په تغيرسره داکس ثانوی وړانګه توليديږی ،ﭼی
داکس داصلی وړانګي اوثانوی وړانګي موجي اوږدوالي سره متفاوت دی.که داکس اصلی
وړانګه دانسان په وجودوارده شی داکس فوتون يو اندازه خپله انرژی الکترون ته ورکوی او
ھغه په حرکت راځی ﭼې داکس اصلی وړانګه دخپل مسير څخه انحراف کوی اوپه خپله کمه
انرژی سره په نوی مسيرحرکت ته دوام ورکوی .
الکترون سره داکس دفوتون دی ډول تصادم ته کمپتون اثر) ( Compton effectوائی،
اوھغه الکترون ﭼې داتوم څخه جدا کيږي دبيرته ګرځيدو )  ( Cimptin electrinپه نوم
ياديږی.دکمپتون افکت ثانوی وړانګه دناروغيوپه تشخيص کې خاص اھميت لری ،په
راډيوګرافۍ کې داکس ثانوی وړانګه دتصويرروڼوالی کمه وی ،دراډيو تراپۍ لپاره داکس
داصلی وړانګي مقداردثانوی وړانګي په واسطه زياته وی.
 :٣دفوتوالکتريک ثانوی وړانګه:
ھرکله ﭼې داکس فوتون دمادی محيط څخه تيريږی دھغه دانرژی يوه برخه دفوتوالکتريک
دحادثی دتوليدسبب کيږي ددی حادثی له امله دتوليدشوی وړانګي موجي اوږدوالي داکس
داصلی وړانګي دموجي اوږدوالي په نسبت زيات دی ،فريکونسيی کمه اوپه ټولو جھتونو
خپريږی ،دفوتوالکتريک په حادثه کې ھر وخت دفوتون اوالکترون ترمينځ تصادم واقع
کيږي اوفوتون خپله ټوله انرژی اتوم ته ورکوی ﭼې ددی انرژی يوه برخه داتوم څخه
دالکترون په جدائی او پاتی برخه ئی الکترون ته سرعت ورکوی.
دفوتون اواتوم تر مينځ دټکردی طريقی ته فوتوالکتريک اوجداشوی الکترون ته
فوتوالکترون واٻی.داتوم څخه دجداشوؤ الکترونونو شميرداکس دفوتونونودشدت سره
متناسب دی  ،يعنی کيدای شی ﭼې دپر انرژی فوتونوپه واسطه دفوتوالکتريک دحادثی
دفوتوالکترونو سرعت ) (٩۵فيصدته ورسيږی ﭼې تقريبا دنوردسرعت سره برابردی.
په درنو عناصروکی داکس دسختی وړانګي په واسطه ددی ډول حادثی احتمال زيات
دی.دفزيک دنظره په کمپتون افکت کې ھميشه داکس دفوتونونواوداتوم دخارجی
مداردالکترونونوتر مينځ ټکر واقع کيږي په داسی حال کې ﭼې دفوتو الکتريک په حادثه کې
داتوم دداخلی مدارونوالکترونونه په فزيکی تعمالتو کې برخه اخلی.
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 :۴دفوتون دمادی کيدو)جفت توليداوتجزی( ثانوی وړانګه :
که پر انرژی نورﭼی انرژی ئی د)( 1022 kev < Eوی ددرنوعناصروپه مادی محيط
وارده شی دانور کولی شی داتوم الکترونی طبقات طی کړی اوھستی ته نږدی
شی.داپرانرژی نوردھستی دبرقي ساحی په واسطه متراکم اوپه ماده بدليږی ﭼې ددی پيښی
په نتيجه کې يو) ( Negatronاويو) ( Positronمينځته راځی ،خو دانشتين دنسبيت
دفرضی)( W = mc2ددی دوه زرودکتلوانرژی  1022 k evده ،داھغه انرژی ده ﭼې
فوتون ئی دذکرشوؤزرودحرکی انرژی په ډول په مصرف رسوی.مثبته زره يا positron
دفوتون دمادی کيدوله امله خپله انرژی دالسه ورکوی اومجدداپه ازادالکترون بدليږی اود x
دوه فوتونونه ﭼې ھر يو ئی511 k evانرژی لری توليديږی ،دانوی توليد شوی
فوتونونه)ثانوی وړانګه(په شکل په دوه مخالفوجھتونوخپريږی داعمل دمادی دتشکيل
اوتجزئی په نوم ياديږی.
درونتګن دوړانګي ډولونه:
درونتګن وړانګي دموجي اوږدوالي له نظره په دوه ډوله دی:
 .1دايکس سخته وړانګه:
 .2دايکس نرمه وړانګه.
دايکس سخته وړانګه:
دا وړانګه دزياتی انرژی لرونکی ده ﭼې دڅپی اوږدوالي يې کوﭼنی اوتقريبا د )0.14
(انګستروم په شاوخوا کې دی او د) ( 200کيلو ولټ ولتيج په لرلو سره توليديږی دنسجونو
په اعماقو کې نفوذ کوی نو په دی اساس داوړانګي دغدی دله مينځه وړلو او ژورو درملنو
لپاره په کاريږی.
دايکسی نرمه وړانګه:
دا وړانګه دکمی انرژی لرونکی ده ﭼې دزياتی خپريدنی وړتيا نه لری په نسجونو
اوحجروکی دډيرکيمياوی تغير درامينځ ته کيدوسبب نه کيږي.ددی وړانګي دنفوذ قابليت د
څپی داوږدوالی دخپريدو سره معکوس دی.دا وړانګي دسطحی درملنی لپاره په کاريږی.دا
وړانګه د) ͦ (0.5 Aڅخه تر)ͦ (0.7Aموجي اوږدوالي په شاوخواکی او د)75kv -
(100kvولتيج په لرلوسره توليديږيږی.
د Xدوړانګي په واسطه دانساجودتصويراساسی جوړونه:
داکس وړانګه دبدن په ټولوانساجوباندی اغيزی لری ،دمنظمو انساجوسره دومره حساسه نه
ده  ،مګر ديوی التھابی صفحی څخه وروسته په تصلب اخته کيږي ﭼې داالستيکی او
کوالژن اليافو پيړوالی ورسره ملګری وی.دداخلی افرازاتو په جمله کې درقيه اوفوق الکليه
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غدی خاصتا په خبيثو مرضی حاالتوکی حساسی وی.دسترګی عدسيه دمجھولی وړانګي سره
دمخامخ کيدوله کبله په ګل)( Cataractاخته کيږي.
خلطی اغيزی:په پالزماکی يوشميرتيريدونکی بدلونونه د)( PHله مخی پيدا کيږي په دی
توګه ﭼې په اوله کې اسيدوزپه تيريدونکی ډول کې ښکاره کيږي اوورپسی دڅو ورځولپاره
الکوزس پيښه مينځته راځی کله ﭼې ټول بدن دتشعشع سره مخامخ شی دالبومين اوګلوبولين
تناسب کې توپيرپيداکيږی اود)( Shockپيښه مينځته راځی.
مجھوله وړانګه نه يواځی دسوځيدو سبب ګرځی بلکه دحقيقی بدلون يا)( Mutationسبب
کيږي.
ھغه کتنی ﭼې په حامله ښځو کې داتومی بمباردمان په وخت کې دجاپان په ھيروشيما
اوناګاساپه ښارونوکی سرته رسيدلی دی اوپه تشعشع اخته شوی دی داسی نتيجه په الس
راغلی ده ﭼې د  Radڅخه زيات دوزدميندودماشومانودانومالی اوحتی دجنين دمړنی سبب
شوی دی ،خاصتاداميدوارۍ په لومړۍ مياشت کې السته راغلی زياتره Hydrocephaly
 , Microcephalyدفزيکی ودی ځنډيدل ھمدارنګه ذھنی او داسی نوري پيښی پيداکړی
دی په انسانانو کې دا خطرات د) (١٨څخه تر)(٣٨ورځو پوری حمل کې ليدل شوی وه
داکس وړانګي په مقابل کې په اوله درجه کی :دسپينواوسرو کروياتوحجری دی ،په
دوھمه درجه کې :جنسی حجرات اوداپيدرم پيداکونکی حجری دی .په دريمه مرحله
کی:غدوات ،عضلی نسج ،منطم نسج ،عصبی نسج اوھاضمی نسج په کمه اندازه حساسيت
څرګندوی.ځنی وخت دالتھاباتوله کبله يو شمير انساج رشيمی بڼه اختياره وی.
داکس دوړانګي دواضح او صاف تصويردتشکيل لپاره ﭼې دھر ډول عيب اونقصان څخه
خالص وی او تول الزم شرايط پکی پوره وی بايدالندي ټکو ته پام لرنه وشی:
 .1د  Xوړانګي دتوليد په دستګاه کې بايددبرق دجريان شدت اودپوتانسيال اختالف
دمعاينی دعضوی سره متناسب تنظيم شی.
 .2ھرڅومره ﭼې دمعاينی دعضوی پنډوالی زيات وی بايددوړانګي دنفوذقابليت
ھم زيات وی.
 .3که عضوه غيرارادی حرکات ولری دخساری دمخنيوی لپاره
دتصويراخستلووخت دعضوی دحرکت په تناسب بايدکم انتخاب شی.
د  Xدوړانګي دتوليدڅرنګوالی:
څرنګه ﭼې مخکی ھم ورته اشاره شوی ده  ،ھرکله ﭼې الکترونی جريان په لوړسرعت سره
په حدف باند برخوردوکړی) ﭼې سريع السيرياﭼټک الکترون ﭼې ديو جسم سره ټکروکړی
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(خپل تعجيل دالسه ورکوی ﭼې دانرژی په بدلون سره داکس وړانګه مينځ ته راځی  ،يعنی
ھرکله ﭼې لوړسرعت لرونکی الکترونونه دمانع سره ټکروکړی دخپلی حرکی انرژی يو کم
مقدارئی د xپه وړانګه بدليږی او پاتی نوره انرژی ئی په حرارت بدليږی.ددی لپاره ﭼې د
 xوړانګه مينځته راوړونو ضرورده ﭼې لمړی الکترون ته په لوړسرعت حرکت
ورکړاوبيا يی په مسيرکی مانع کيږدو.
په اولووختونوکی ﭼې پوھانودکتودی وړانګودتوليددڅرنګوالی په ھکله څيړنی کولی
متوجه شوﭼی دکتودی وړانګوپه مسيرکی دپالتين يا تنګستن صفحه واقع شی داوړانګي
دنوموړوفلزاتوسره تصادم کوی ،ﭼی په نتيجه کې ئی نوی وړانګي توليديږی ﭼې دانوی
توليدشوی وړانګي لنډموجي اږدوالی لری ،څرنګه ﭼې په ھغه وخت کې ددی وړانګو دتوليد
منشا دوخت پوھانواو عالمانوته څرګنده اوواضح نه وه نوداوړانګي ئی داکس وړانګوپه نامه
ونومولی ﭼې ددی نوم ايښودنی څخه ئی انګيزه مجھولی وړانګي وی X ،يعنی مجھوله
وړانګه ،ځکه ﭼې په ھغه وخت کې ددی وړانګودتوليددڅرنګوالی اوخصوصياتوپه ھکله
کافی معلومات موجودنه وه.د  Xدوړانګي دتوليدلپاره ضروری ده ﭼی:
•
•
•

دالکترون دتوليد منبع.
برقي ساحه ﭼې الکترونونوته سرعت ورکړی.
فلزی سطحه ياانتی کتود ﭼې الکترونونه متوقف کړی.
دسريعالسيرالکترونوتوليدونکی منبع اوفلزی انتی کتود په يوه ښيښه ئی محافظه
کې دبرق دمثبت اومنفی قطب پوری وصل دی اودادستګاه دبرق دجريان
وسايل
دکنترول
دولتيج
ترانسفارمراودبرق
وسيله،
دکنترول
لری.دالکترونونودتوليد منبع دمنفی قطب اوفلزی انتی کتودپھمثبت قطب پوری
وصل دی.ھرکله ﭼې په سطحه کې سريع الکترونونه دانتی کتودسره ټکروکړی
په دی حالت کې دانتی کتود الکترونونه تحريک کيږي اودسطحی داخلی اتومونه
دانرژی لوړی سطحی ته ځی اوکله ﭼې بيرته راوګرځی دلنډموجي اوږدوالي
لرونکی وړانګي توليده وی ﭼې داکس وړانګي نوميږی ﭼې دانتی کتود په
ټولوخواؤ کې خپريږی ،ھر څومره ﭼې دانود اوکتودترمينځ دپوتانسيال اختالف
زيات وی دالکترون سرعت زيات ﭼې په پايله کې ئی داکس وړانګي موجي
اوږدوالي ډيرلنډيږی .داکس وړانګه دتوليددمحل څخه په مستقيم خط خپريږی
داواقيعيت دلومړی ځل لپاره رونتګن بيان کړ ،ﭼی داکس وړانګه ھم دنوموړی
عالم په واسطه کشف شوی ده.ددی وړانګي دنفوذ قابليت ډيرزيات دی  ،ﭼی
داکس وړانګي دنفوذ قابليت په نرموموادوکی زيات دی نسبت
متراکموموادوته.دډيرو موادو څخه تيريږی په غيردھډوکواو فلزاتوڅخه داکس
وړانګه دمقناطيسي اوبرقي ساحی په واسطه نه منحرفه کيږي.دا وړانګه دنورپه
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سرعت )( 300000کيلومتر فی ثانيه په سرعت سره خپريږی.ددی وړانګي
دخپريدو طاقت لوړ دی ،او په لوړسرعت سره خپريږی.دا وړانګي
الکترومقناطيسي خاصيت لری اودالکترو مقتاطيسی امواجودډلی څخه ده.په دوه
اساسی طريقوداکس دوړانګي په واسطه تصوير جوړيږی:
په يومتودکی وړانګه دبدن څخه تيريږی اودسوری په شان تصويراخلی.اوپه دوھم متودکی
دسټی سکين په طريقه قطعه قطعه عکس اخيستل کيږي.
اکسری يوډول الکترومقناطيسي مواددی ﭼې درڼا په شکل ليدل کيږی ،ﭼی داکسری ماشين
دغه امواج په انفرادی ډول بدن ته ليږی اوتصوير ئی دفلم اوياکمپيوټرپه مخ جوړيږی ،ھغه
موادﭼی متراکم دی لکه:ھډوکی دغه وړانګه بالک کوی اوپه سپين رنګ معلوميږی ،فلزات
اونور کثيف موادھم په سپين رنګ معلوميږی .ھوا ،عضالت ،وازده اومايعات دسوری په
شان تور ښکاری.
داکسری اخيستلو په وخت کې ساه اخيستل دڅو لحظو لپاره متوقف کيږي.ھغه داکسری
وړانګه ﭼې لوړه انرژی ولری سخته وړانګه ده ﭼې ددغه وړانګي څخه دبدن دداخلی
اعضاؤ دمطالعی لپاره کاراخيستل کيږی ،او ھغه دااکسری وړانګه ﭼې کمه انرژی ولری
دنرمی وړانګي په نامه ياديږی.
د  Xوړانګي په واسطه لټونه :
نن ورځ داکس وړانګي څخه ګټه اخيستنه زياته ده او ددی وړانګي استعمال ځنی پرمختګونه
مينځ ته راوړی دی.داکس دوړانګي څخه زياتره استفاده په طبابت کې ده .داکس دوړانګي
دکشف څخه شپږ مياشتی وروسته داوړانګه د)وين ( په يوه شفاخانه کې په جراحی
عملياتوکی وکارول شوه ،دوخت په تيريدوسره ددی وړانګي استفاده په طبابت کې ډيره
پراخه شوه او خاصتا دامراضو په تشخيص اودسرطان ناروغيو په درملنه کې دد وړانګي په
واسطه لوی پر مختګ دطبابت په برخه کې راغی.
داکس وړانګي په واسطه نه يواځی دطبی ناروغيولټونه کيږی ،بلکه دعلوموپه نوروښاخو
کې لکه فزيک او زيست پيژندنه کې استفاده کيږي.څرنګه ﭼې دساختمانی موادوپه اړه لټونه
اودنواقصوتشخيص ئی درساميواوپخوانيومجسموپه اړه لټونه داکس دوړانګوپه واسطه
ترسره کيدای شی.
داکس وړانګي په واسطه کولی شودبدن څخه عکاسی وکړوترڅوعوارض ولټول شی ،که
دھډوکوکومی برخی صدمه ليدلی وی ددی وړانګوپه واسطه دتشخيص وړده.داوړانګي په
راډيوګرافۍ کې زيات استعمال لری ،داوړانګي فلورسنسی خاصيت لری اودراډيوسکوپۍ
تصاويرو دمطالعی لپاره ورڅخه ګټه اخيستله کيږی ،ددی وړانګي پراګنده ګی په درمانی
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تشخيص او لټونه کې فوق العاده اھميت لری اودراډيوتراپۍ په واسطه دپخش شوؤوړانګو
مقداراضافه کوی.
په راډيو لوژی کې د  Xدوړانګي مختلف مودلونه:
په بعضی مواردو کې دی ته ضرورت وی ﭼې د  Xدوړانګي دمختلفوډولونوڅخه په مختلفو
انساجو کې کار اخيستل کيږي ﭼې ھغه عبارت دی له:
 ): CAT(computed axial tomography
په دی ډول کې انځورونه دمختلفو زاويو څخه  evisavninonاويا لږترلږه دevisavni
وړانګي په واسطه اخيستل کيږي ترڅودبدن دجوړښت دری بعدی انځورونه جوړکړی،
ممکن په ساده شکل اجرا شی اوياممکن دکثيفه مادی څخه په دی پروسه کې استفاده وشی.په
دی ټست کې دبدن دداخلی اعضاؤ څخه په مختلفو زاويو انځورونه اخيستل کيږي.
 : Arythrophagography
په دی آنويسيف ټست کې يو اندازه کثيفه مواددبدن په مختلفوبندونوکی زرق کيږي اويادسټی
سکن اويا ام آر آی په واسطه په مختلفو زاويوکی انځورونه اخيستل کيږي.
 : Discography
ددی ټست څخه دمالدتيردعملياتوپه وخت کې دالرښدپه توګه کاراخيستل کيږي البته په دی
حالت کې ھم کثيفه مواد زرق کيږي اوداکس وړانګه دالرښودپه توګه دجراحۍ پروسی سره
مرسته کوی.
 : Fluoroscopy
ددی ټست څخه دبدن دھغه داخلی ارګانونودتشخيص لپاره کاراخيستل کيږي ﭼې وړانګي ئی
دخوځښت په حالت کې وی اومونږئی انځور دمنيټور په مخ ګورو ځکه
دکورتيکوسترويدزرق
په داخل دمفصل کی.
 : Dexa scan
داټست دھډوکودمنرالی موادودغلظت دمعلومولولپاره کارول کيږي لکه. osteoporosis:
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:Angiography
په دی پروسيجرکی کثيفه مواددزړه په يوشريان کې زرق کيږي
اودوړوشريانونوبندښت پکی معلوميږی.
:Mammography
دماموګرافی دماشين په واسطه د  Xوړانګه کارول کيږي
اودسينودسرطانونواوکيستونوپه تشخيص کې مرسته کوی.
: Barium X- ray

په دغه ټست کې دباريوم په نامه يو سپين رنګه ماده په الندي مختلفو سيستمونوکی دتشخيص
لپاره استعماليږی:
: Gastro intestinal system ( upper GI) -a
په دی ټست کې دکانترست ماده بلع)تيريدل(کيږی که ﭼيرته په دی مسير کې بندش اوياکومه
بله ستونزه وی تشخيص کيږي.
: Barium enema-b
په دی ټست کې دکانترست ماده دمقعدی له الری کارول کيږي ترڅودکولمو،
کولونونواو)ريکتم(کنسرونه اويانوري ستونزی په ښه توګه مطالعه شی.
: Intravenous Pyelography (IVP)-C
دبولی سيستم دمطالعی لپاره کانترست ماده استعماليږی اوبيا وروسته اکسری واخلی ﭼې په
دی ټوګه دپښتورګو ،مثانی اودبولی سيستم دنوروبرخو تيګی ،تومورونه  ،دپروستات دغدی
پړسوب اونوري ستونزی مطالعه کيږي.
داکس دوړانګي څخه ژغورنه:
دا ډيره ضروری او اړينه ده  ،ﭼی دھغه خلکوپه ساتنه کې پام لرنه ترسره شی ﭼې داکس
دوړانګوسره کار کوی او دتشعشع سره يې مخامخ کيږي په دی برخه کې
يوشميرژغورندويه تدبيرونه شته ﭼې بنسټيز ارزښت لری اود محافظوی لباس څخه عبارت
دی ﭼې بايد په ھره ھغه کوټه کې ﭼې اکسری ترسره کيږي موجودوی داضروری ده ﭼې
دراډيو لوژی کارکونکی دغيری ضروری تشعشع څخه ﭼې په لومړنی ډول وی اوکه په
خپاره توګه وی ځان وساتی.ژغورونکو تدبيرونو کې دا ھم ډيره مھمه ده ﭼې ھغه خلک يا
مراجعين ﭼې دراډيولوژي څانګی ته راځی دراډيوګرافی داجرا په وخت کې دوړانګو
دتشعشع دخطرونو څخه ځان وساتی.
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عامه راډيولوژي:
دراډيوګرافۍ په دی ډول کې اکسری دفلم دکيست)( Cassetteپه دننه کې ايښودل کيږي او
مستقيماداکس وړانګه ورکول کيږي اوپه پای کې داکسری دفوتوفلم البراتوارڅانګی)تياری
خونی(کی په ډيويلوپر)( Developerاوفکسر) ( Fixerمحلولونوکی جوړاودفلم پرمخ سپين
ياتورخيال ښکاره کوی.دانسان دبدن مختلف انساج په مختلفودرجوسره داکس وړانګي
جذبوی اويا ورته دتيريدو اجازه ورکوی ،بعضی انساج داکس ټولووړانګوته دتيريدو اجازه
ورکوی  ،اوبعضی ئی داکس ټولی وړانګي جذبوی اوبعضی داسی انساج ھم شته ﭼې داکس
دوړانګي يومقدارجذبوی اويومقدارنوروته دتيريدواجازه ورکوی.داکس دوړانګي دجذب
دسلنی اندازه دغړوپه کثافت ،ضخامت اودانساجودعناصروپه اتومی نمبرپوری اړه لری ،
ھرڅومره ﭼې ديوغړی کثافت زيات وی په ھماغه اندازه ډيره وړانګه جذبوی لکه ھډوکی
ﭼې کثافت ئی زيات دی تقريبا داکس ټوله وړانګه جذبوی اودتيريدوڅخه ئی مخنوی کوی
ترڅوفلم ته ورسيږی.سږی ﭼې دھواڅخه ډک دی بيخی وړانګه نه جذبوی اوتقريباټولی
وړانګي ته دتيريدواجازه ورکوی ﭼې فلم ته ورسيږی.دبدن ھغه برخی ﭼې منځنی کثافت
لری نسبت ھډوکو ته کمه اوسږوته زياته وړانګه جذبوی.
دغړی ضخامت بل فکتور دی ﭼې داکس وړانګي په جذب اوتيريدوکی ونډه لری ،دبدن
ھغه برخی ﭼې ضخامت ئی زيات دی لکه:ګيډه زياته وړانګه جذبوی اودبدن ھغه برخی ﭼې
ضخامت ئی کم دی ،کمه وړانګه جذبوی.
دريم فکتوردھغه عناصرواتوی نمبردی ﭼې دبدن دانساجوپه جوړښت کې شتوالی لری ﭼې
دوړانګي په جذب اوتيريدو کې رول لری.ھغه عناصرﭼی لوړاتومی نمبرلری لکه درانه
فلزات داکس وړانګه زياته جذبوی ،او دبدن ھغه عناصرﭼی اتومی نمبر ئی کم دی لکه
غازات داکس وړانګي ته په بشپړه توګه دتيريدو اجازه ورکوی.
داکسری فلم ﭼې راډيولوژيکی خياالت دھغی دپاسه څرګنديږی په يوه خاصه محفظه کې
ايښودل کيږي ﭼې داکسری دکيست )( Cassetteپه نوم ياريږی ﭼې دراډيوګرافۍ اخيستلو
په وخت کې دناروغ دکتنی اړونده برخی ته داکسری دتيوب اوکيست)( Cassetteتر مينځ
وضعيت ورکول کيږی ،ﭼی دغه کيست داکس وړانګي سره دمخامخ کيدووروسته په تياره
خونه کې خالص اوفلم ورڅخه ويستل کيږي ﭼې په ) (Developerمحلول کې اووروسته
په ) ( Fixerمحلول کې ايښودل کيږي.
دراډيوګرافۍ کيست):( Cassette
دراډيوګرافۍ داخيستلولپاره فلم په يوه داسی محفظه کې دننه ايښودل کيږي ﭼې نورورته
داخيليدلی نه شی ﭼې دامحفظه يا قطۍ دکيست په نوم ياديږی ،ﭼی قدامی مخ ئی دالمونيم
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اوياپالستيک موادواوخلفی مخ ئی ديومقدارسربو په واسطه پوښل شوی دی  ،قدامی مخ ئی
دوړانګي دپيداکيدولوری ته متوجه وی ،کاست بايد په ډير مطمين ډول وتړل شی.
ډيجټل راډيولوژي):( Digital Raiology
ډيجټل راډيولوژي دطبی عکس اخيستنی يوه طريقه ده ﭼې داکس وړانګي په واسطه دبدن
ديوی برخی تصوير اخلی.ﭼی په دی وروستيووختونوکی نوی رامينځته شويده.په دی ډول
راډيولوژي کې دفلم څخه استفاده نه کيږی ،او کوم تصوير ﭼې اخيستل کيږي دمانيتور دپاسه
دليدلووړوی .په ډيجيټل راډيولوژي کې دھغه دوربينوڅخه استفاده کيږي ﭼې فلم ته
ضرورت نه لری اونه پکی د Cassetteڅخه استفاده کيږي .
په پخوانيودوربينوکی به عکس په يوفلم کې ساتل کې ده اوھغه فلم به په البراتوارکی پاکيده
اوبيابه په البراتوارکی ﭼاپيده.خو په ډيجيټل دوربين کې دفلم په عوض دتصويراخيستلولپاره
اللکترونيکي صفحه شتوالی لری  ،ﭼی دتصويرنوري اطالعات په الکتريکی
سګنالونوتبديلوی.
اللکترونيکي صفحه دفلم او  Cassetteدنده اجراءکوی.داکس وړانګه دبدن څخه تيريږی
اوپه اللکترونيکي صفحه لګيږی ﭼې په اللکترونيکي صفحه کې نيمه ھادی اجسام تحريک
کوی اودبرقي جريان شدت مينځ ته راوړی ﭼې ددی الکتريکی سګنالونواطالعات
دکمپيوټرپواسطه اخيستل کيږي او په مانيتورکی ليدل کيږی ،اوھم داتصويرونه کوالی
شوﭼی دفلم په مخ ﭼاپ کړو.
دډيجټل راډيولوژي امتيازات:
 oپه زيات سرعت سره تصوير جوړه وی.
 oدکاست دنه درلودلوپه خاطرکم مصرفه ده.
 oدتصويرونوساتل او فلمونو کاپی کول په لوړسرکت سره.
 oمعالجوی مرکزونوته دانټرنټ له الری دتصويرونوليږل.
 oدتصويرونو منظم کول ،غټول اودعاليمو ايښودل ددقيق ګذارش لپاره.
دډيجټل اکسری ښه والی:
 تصوير دمانيتور مخی ته راوړل کيږي  ،ﭼی راډيولوجست يا تکنيشن پکی
 editکوالی شی ترڅو عکس په ښه کيفيت سره دفلم په مخ ﭼاپ کړی.
 په دی تخنيک کې عکس دډيری مودی لپاره په کمپيوټرکی ساتلی شو.
 ددی تخنيک کارﭼټک دی يعنی کم وخت غواړی.
 دفلمونودخرابتيا څخه مخنوی کوی.
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 داﭼی فلم دانټرنټ دڅانګی په واسطه
Telemedcineدمختلفوکلينيکونواوراډيولوژي ديپارتمنتونوترمينځ ئی
شريکولی شو.
دډيجيټل اکسری نيمګړتيا:
 دناروغيوپه تشخيص کې ډيجيټل اکسری دساده ښه کيفيت لرونکی اکسری څخه
کوم غوره والی نه لری.
 که دناپوه تکنيشن په واسطه اکسری ﭼاپ شی ،نو کيدای شی ﭼې غلط edit
ئی کړی وی اوياکيدای شی ﭼې په ناسمه توګه ئی داکسری سپينوالی ياتوروالی
کم يازيات کړی وی.
فلورسکوپی:
دتصويراخيستنی يوه طريقه ده ﭼې دناروغ دبدن دداخلی برخوتصوير پری اخيستل کيږي.
فلورسکوپی دمعدی دمجرا لپاره ،دزړه ،عصبي رګونو ،پښتورګوانجيوګرافۍ ،ارولوژی
دجراحۍ لپاره ،دارتوپيدی دجراحۍ لپاره ﭼې کسر کم شی .دی ته بايدزيات متوجه
واوسوﭼی دفلورسکوپی وړانګي دناروغ لپاره زياتی خطری وی  ،نو ددی له امله يواځی
دډيری اړتيا په وخت کې ورڅخه استفاده وشی اوبس.
دفلورسکوپی ددستګا فزيکی جوړښت:
دفلورسانت دمادی يوه صفحه په ساده ماډل سره ،په فلورسکوپی کې يوه منبع شته ﭼې
وړانګي توليده وی ﭼې ناروغ ددواړوترمينځ قرارنيسی.
دفلورسکوپی تجھيزات:
دفلورسکوپی ساده ماډل الندي برخی لری:دراډيوګرافۍ ميز ،صفحه ،دميز دپاسه تشديد
کونکی صفحه ،الندي پالستيکی محافظه کونکی ،تشديدکونکی تيوب .
دفلورسکوپی دوضعيت تغيرنسبت راډيوګرافۍ ته:
 .1داکسپوژر بټن ته فشارورکول ﭼې داکسپوژرونومدارونه اماده کوی.
 .2دفلرسکوپی مدارونه دمدارڅخه خارجيږی.
 .3دراډيوګرافۍ مدارونه دخپلی خوښی په مدارکی ځای نيسی.
 .4داکسپوژربټن ته فشارورکول اکسپوژ اجرا کوی.
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ټايمری فلورسکوپی:
په ډيروبرخوکی دفلورسکوپی دمدار سره ټيمری وصل ده ﭼې دھر ناروغ دفلرسکوپی وخت
ښي  ،يعنی دھر ازمايښت وخت دټيمری پرمخ انتخابوؤد)( CCdدثبتولو لپاره په
نويوفلورسکوپونو کې يو قوی کونکی دتصويراويوويډيوی دوربيندھغه وړانګو لپاره ﭼې
دناروغ څخه تيريږی تصويرونه ئی دمانيټور پرمخ وښی.کله ﭼې په مختلفومقدارونوسره
وړانګي دبدن دمختلفوداخلی ساختمانونوسره ټکر وکړی ضعيفه کيږي اوسيوری ددی داخلی
برخو)ساختمانونو(دفلورسانت په صفحه اﭼوی.
تشديدکونکی تيوب:
ددغه تيوب کار داکس وړانګي دتصويربدليدل په پوره روښانه نوري تصويرسره ﭼې
دليدلووړوګرځی  ،دتيوب بعضی برخی عبارت دی له:
 .1دوه متمرکزه الکترودونه.
 .2انود.
 .3الکترودونه ھماغه الکتروستاتيکی عدسی دی ﭼې دانود اوکتود ترمينځ واقع
دی.

ماموګرافی:
يوه ګټوره اومؤثرترينه الردسينی دسرطان دتشخيص لپاره ماموګرافی ده ،خاصتا ھغه وخت
ﭼې دمرض اولنی وخت وی ددی مرض سره دمبارزی لپاره ماموګرافی ډيره ګټوره الره
ده.اکثره پوھان په دی عقيده دی ﭼې په اول وخت يعنی اولومرحلوکی دسرطان تشخيص
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کيدای شی ډيرښه تداوی شی اودناروغ دمرګ احتمال ډير کم وی.دسينی سرطان
عمدتادسينی دغدی څخه منشااخلی اوپه تدريجی ډول سره زياتيږی اولنفاوی غوټوته ځان
رسوی ﭼې دتخرګ الندي دسينی په اوږدوکی په شريان کې وی.نوپه دی اساس په اول
حالت کې ﭼې سرطان تشخيص شی په تداوۍ کې ئی ډيرکومک کونکی وی.
د ماموګرافی استعمال:
ماموګرافی اجراء کول ھم راډيو ګرافی ده  ،عمدتا دسينی دسرطان دتشخيص لپاره ورڅخه
استفاده کيږي.
دماموګرافی دستګاه:
دماموګرافی دستګاه په کلی ډول دڅلوروبرخوڅخه جوړه شوی ده ﭼې عبارت دی له:
 :١داکس وړانګي تيوب.
 :٢کمپراسور.
:٣تصويراخيستونکی سيستم.
 :۴دعواملودکنترول صفحه.
 :١داکس وړانګي تيوب:
په اوس وخت کې دماموګرافۍ په دستګاه کې داکس دوړانګي دری ډوله توليدونکی شتوالی
لری ﭼې دھغوی دجنس اوانودپه اساس تقسيم بندی شوی.
داکس دتوليدونکووړانګو په مؤلدکی دھغوی ضخامت ډير مھم دی.په ماموګرافۍ کې
بايددی ته توجه وشی ﭼې دسينی په مخروطی شکل کې په ضخيمو برخوکی دوړانګي شدت
نسبت نازکو برخو ته زيات وی.
کمپراسور:
يوه شفافه وسيله ده ﭼې دقوی پالستيک له جنسه وی ﭼې داعضاؤ په فشارورکولوکی
استعماليږی.
تصويراخيستونکی:
په ماموګرافۍ کې دری ډوله تصويراخيستونکی شتوالی لری ﭼې عبارت دی له:
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:١فلم داکس وړانګي سره.
:٢کاغذدراډيوګرافۍ الندي.
:٣فلم دتشديددصفحاتوسره.
دعواملودکنترول صفحه:
الندي دوه برخی لری:
:١کيلوولتاژپيک ).( KVP
:٢ملی امپير.

شکل
دغاښونوراډيولوژي ):( Dental Radiography
د غاښونو راډيو ګرافي يو له اوږدو کلينيکي راديو ګرافي ازموينو څخه ده.
ايکسرې ازموينې يو له مھمو وسايلو څخه ده ﭼې د غاښونو د ډاکټر سره مرسته کوي تر څو
تشخيص او درملنه په مترقي ډول تر سره شي.
څلور ډوله د غاښونو راډيولوژيکي طريقي موجودې دي:
.1
.2
.3
.4

 ) Interaoral Radiographyاول شکل(
 Panoramic Radiologyيا پراخ راډيو ګرافي )دوھم شکل(
 Cephalomatic Radiologyسرپيمايي راډيو ګرافي ) دريم شکل (a ,b
 ) Cone-beam CT (CBCT) Radiographyڅلورم شکل (a.b
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د )  (UNSCEARد اطالع له مخې د غاښونو معاينات ډير استعمالېدونکې او
تکراريدونکې قسم د راډيولوژيکي طريقو دی او دجھان په سطحه يووشت فيصده
استعماليږي.
تخمين شوي کلنۍ سرشمېرنه دغاښونودمعايناتود  ۵٢٠مليونوپه شاوخواکې دی ھر کال
دغاښونو راډيولوژي څخه ھدف د ژامنو د ايکسري په واسطه د مريض د داخلي ساختمان
دتصويرونو اخيستل دي د مرګ په وخت کې راډيو ګرافي د دی لپاره ھم استعماليږي تر څو
د ھويت په پېژندنه کې مرسته وکړي د غاښونو لومړنۍ راډيو ګرافي د ډاکټر اوتو وا کوف
په واسطه استعمال شوی ده.
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دغاښونودراډيوګرافۍ دستګاه دخولی اوغاښونوڅخه تصويردھغه تيوب په واسطه ﭼې
د)يوخواته کولو(دتيوب په نامه ياديږی  ،اخيستل کيږي.ﭼی ددی دستګاه موخه دغاښونوڅخه
تصويراخيستل ،دغاښونوداناتومی په اړه تصوير ،دغاښونو مشکالت لکه پو سيده
ګی)تخريب شوی(اود مصنوعی غا ښونوتنظيمول دی.اوپه دری ډوله)راډيوګرافی ،دخولی
داخل اوسفالو متريک(تصويراخيستل کيږي.

په راډيوګرافی روش کې دجمجمی تصويرپه ستندرد ډول اخيستل کيږی ،داتصوير کيدای
شی ﭼې جانبی ،خلفی اوقدامی وی  ،ﭼی تصويرونه ئی په مختلفوزمانواومکانو کې دمقايسی
وړدی.دا تکنالوژی ددوه محقيقينو په واسطه ﭼې يو امريکائی اوبل المانی وه په  1913م کال
کې اجرا شوه .دعلماؤ له نظره دراډيوګرافۍ تصويردھر عيب او نقصان څخه عاری دی.

انجيوګرافی):( Angiography
انجيوګرافی درګونويوه راډيولوژيکی ازموينه ده ﭼې ،په دی برخه کې دراډيويک يا کثيف
موادو څخه کار اخيستل کيږي  ،ﭼی دوينی داوعيه په ھکله داکسری په واسطه خپل خيالونه
څرګنده وی ،تيروګرافی دانجيوګرافی يوډول دی ﭼې په دی برخه کې دشريانودلښته
کيدومطالعه تر سره کيږي .انجيوګرافی ددی دپاره تر سره کيږي ﭼې دوينی په اوعيه کې
نورمال حالت يابندی شوی برخی څرګندی شی.ﭼی دی ته بندښت)( Icclusionsوائی  ،ﭼی
دځينو غړوپه دورانی برخوکی پيدا کيږي ددی کړنوپه واسطه د)(Atherosclerosisپپيښی،
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دزړه دناروغيوتشخيص ،دپښتورګو دندی ،دپښتورګوکيستونه ياتومورونه ،
انيوريزم)دشريان غيرنورمال پړسوب ﭼې کيدای شی څيری شی اودھيموراژسبب وګرځی(،
تومور ،دوينی علقی ،شريانی وريدی سوی اشکال )دشريانونواو وريدونو غيرنورمال
اوخراب شوی حالت( ،په مغزوکی اوھمدارنګه په سترګو) ( Retinaکې ستونځی تشخيص
کړو.
دناروغ اماده کول):( Preparation
په ھغه ناروغ ﭼې انجيوګرافی ازموينه ترسره کيږي ( 8).ساعته مخکی ورڅخه بايدخوراک
او څښاک ونه کړی ،ټول طالئی شيان اونور فلزی شيان ورڅخه جدااودروغتون جامی
واغوندی ،په ھغه برخه کې ﭼې ستنه وھل کيږي بايد پاکه اووخريل شی ،ھغه داروﭼی
داعصابودارامۍ سبب ګرځی ناروغ ته مخکی دعملی څخه ورکړل شی ،رګ ئی خالص
وساتل شی اووينه ورته اماده وی.
دانجيوګرافۍ دازموينی څخه مخکی ناروغ وپوھول شی اوددی معاينی په اړوندورته الزم
معلومات ورکړل شی ،ھمدارنګه ددی کړنی ګټی اوتاوانونه اودممکنه اختالطاتوپه اړوند پوه
کړل شی.
وروستۍ څارنه)( After care
څرنګه ﭼې په شريان کې عمليه دمرګ خطر لری اودداخلی وينی دراتلوامکان موجوددی
ناروغ بايددشپی په روغتون کې وساتل شی ،په ځانګړی ډول په ھغه ناروغانو کې ﭼې
دمغز ،زړه اورګونوانجيوګرافی ترسره شوی ده .که ﭼيرته دازموينی درغتون څخه بيرون
ترسره شوی وی ،نو ضروری ده ﭼې دشپږو ساعتونوڅخه تر دولس ساعتونو پوری ناروغ
ترڅارنی الندي وساتل شی.
کله ﭼې عمليه په فخذی شريان کې ترسره شوی وی دناروغ ھماغه خوا ورون په مستقيم
ډول بايد وی.اودخپلوانو له خواورسره مرسته وشی اودخوځيدو څخه ئی ډډه وشی دناروغ
دوينی فشاراودژوندانه ټولوفعاليتونوته ئی په ځيرسره پام لرنه وشی او په ھغه خوا کې ﭼې
کړنه ترسره شوی ده دکلکی څيړنی الندي وساتی ،که درد ولری ناروغ ته دی
ددرددواورکړله شی اوپه ھغه برخه کې ﭼې ستن وھل شوی ده ديخو ټوکرونو څخه دی
کارواخيستل شی تر څو ھغه وينه ﭼې راټوله شوی ده)( Hematomaله مينځه الړه شی
اوھم ھغه سخته کتله ﭼې دکړنودعملی په وخت کې پيدا شوی ده محوه شی.
 Hematomaته بايد ډيره پام لرنه وشی ځکه کيدای شی دپرلپسی وينی له کبله مينځته
راشی په ھغه ناروغ کې ﭼې انجوګرافی ازموينه ئی شوی ضروری ده ﭼې ددوه يا دری
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ورځو لپاره استراحت وکړی او په ارام ډول وی ،په ھغه ناروغانو کې ﭼې غيرنورمال وينه
ئی راشی او ياپه ھغه ځای کې ﭼې ستن وھل شوی پړسوب پيداشی اوياپه ﭼټکۍ سره
سرګرځيدل اوھم دسينی دردونه ورته پيدا شی نوداسی پيښی عاجلی اوکلينيکی مرستی
غواړی ،ھغه ناروغانو کې ﭼې تشعشع انجيوګرافی ترسره شوی وی موټروانی بايد ونه
کړی ،سترګی دلمردوړانګوسره مخامخ نه کړی اودعملی څخه وروسته تر دولس ساعتونو
پوری دی ټکو ته نه ګوری
خطرونه):( Risksڅرنګه ﭼې په انجيوګرافۍ کې شريان زخمی کيږي نودداخلی
خونريزۍ اوھيموراژ امکان شته ﭼې داددی ازموينی داختالطاتوڅخه ګڼل کيږی ،کيدای شی
ﭼې انتانی پيښه په ھغه برخه کې ﭼې انجيوګرافی عمليه ترسره شوی ده پيدا شی خوداپيښی
لږی دی.
دزړه حمله)( Strokeھم ډيره وژونکی پيښه ده ﭼې دانجيوګرافۍ په وخت کې دوينی دپرنډ
کيدو)( Clotsاو)( Plaqueله کبله پيدا کيږی ،شايد زړه ھم دريوی اواکليلی شريانونوپه
انجيوګرافۍ کې تخريش شی اود)( Arrhythmiasسبب شی.
ھغه ناروغان ﭼې دانجيوګرافۍ په وخت کې حساسيت ښکاره کوی په مختلفو ډولو اعراض
ښکاره کوی لکه :پړسوب ،دساه ويستلو ستونځی ،دزړه عدم کفايه او ياپه ﭼټکۍ سره
دفشارښکته کيدل.ھغه ناروغان ﭼې دحساسيت څخه په ويره کې وی مخکی دانجيوګرافۍ
دسرته رسولوڅخه ضروری ده ﭼې الزمه درملنه ئی ترسره شی.
نورمالی نتيجی):( Normal Result
نتيجی په ھغه غړی پوری اړه لری ﭼی)( Angiography ,Arteriogramازموينه پکی
سرته رسيدلی ده په عمومی توګه دازموينی دنورمال اونيمګړی اندازی مايع پوری تړلی وی
ﭼې داوعيه په دننه کې ځای لری.
غير نورمال نتيجی):( Unnormal Result
دانجيوګرافۍ په ازموينه کې غيرنورمال پيښی دوينی داوعيه دغونج شوی يا تنګ شوی
حالت پوری اړه لری ﭼې په نتيجه کې ئی)( ischemiaيا غير منظموالی په اوعيه کې
ښکاره کوی ،دانجيوګرافۍ نتيجی په ډيرو مختلفوډولونووی ﭼې دتجربه لرونکواوروزل
شوؤ راډيولوجستانو له خوا تشخيص کيدای شی.
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سټی سکين:
توموګرافی) :( Tomogarphy
توموګرافی ددوه يونانی کلموڅځه جوړه شوی ﭼې توموپه معنی دبرخی يا ټوټی او ګرافی په
معنی دفلم يادکاغذ پرمخ ديوعکس رسمول يا ګراف کول دی ،ياپه بل عبارت دټوټی ،ټوټی
تصويرڅخه يوواضح عکس جوړول عبارت دتوموګرافۍ يا سی ټی سکن څخه دی ،يا دبدن
څخه دتصوير اخيستلو يوه طريقه ده ﭼې په ھغه کې تصويرد)الئی(په شکل اخيستل
کيږي.ياپه بل عبارت دبدن ديوی فرضی مقطع سطحی تصويرتھيه کوی.
معمولترينه توموګرافی سټی سکين يا کمپيوتری توموګرافی ده.کمپيوتری توموګرافی يا سی
ټی سکين کوالی شی ډير دقيق معلومات دمعالج ډاکترپه الس کې ورکړی.
دتوموګرافۍ ديو تصوير اخيستلولپاره داکس دوړانګي څخه استفاده کيږي.توموګرافی ﭼې
دتحت قرمزی وړانګوپه اساس عمل کوی دبدن دحرارت ددرجی دتغيراتوثبت اوتصويرته
ويل کيږي.په دی طريقه کې کوم تصويرﭼی حاصليږی دتومو ګرام په نوم ياديږی ﭼې دبدن
دھغه سطحی دحرارت درجه ښۍ.په توموګرافۍ کې تر السه شوی حرارتی تشعشع په يوه
اللکترونيکي سګنال تبديليږی ﭼې دتقوی څخه وروسته ھغه په يوه کاتوديکه صفحه لکه
مانيتورښودل کيږي.ترالسه شوی تصويردخورين رنګ سيوری په شکل معلوميږی اويخه
سطحه دتيزخاورين رنګ په واسطه ښووله کيږي.لکه څنګه ﭼې دبدن دحرارت درجه
دفزيکی عواملوياد ناروغۍ له امله تغيرکوی ﭼې دحرارت دھمدی درجی دتغيرله امله ديوی
خاصی عضوی يا دبدن دسطحی دناروغۍ دمعلومولو لپاره استفاده کيږي.
دمثال په ډول:دتوموګرافۍ ددی طريقی څخه دتيونو)سينی (دسرطان دتشخيص لپاره
کاراخيستل کيږي.داطريقه ددی سربيره ﭼې کامال بی درده ده سريع اوارزانه ھم ده.او
دټولوڅخه مھمه داده ﭼې داطريقه بی ضرره ده کوالی شوھغه څوځله تکرار کړو.دسی ټی
سکن دستګاه ددری برخوڅخه جوړه شوی ﭼی :يوئی الکترونکی ميز ،دوھم داکسری تيوب
اودريم پخپله کمپيوټر ،ناروغ په اللکترونيکي ميز باندی ځای په ځای کيږي اوبياداکسری
تيوب ته وردننه کيږي دتيوب څخه ګڼ شمير وړانګي دناروغ په جسم باندی لګيږی اودجسم
څخه تيريږی اودڅرګندؤنکی ديدکتورپه واسطه نوموړی وړانګي راجمع اوکمپيوټر ته ليږل
کيږي اوپه کمپيوټرکی ددغه وړانګوڅخه يو تصويرجوړه وی اودناروغ دناروغۍ تشخيص
پری کيږي.
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شکل
توموګرافی)مقطعی تصويراخيستنه( په دوه برخوتقسيميږی:
دبدن داعضاؤ يامعمولی توموګرافی)  BSR( Body section Radiographyاو
کمپيوتری توموګرافی ) .C.T-scan( Computrized tomography scanدمعمولی
توموګرافۍ اساس )دحرکت په وخت کې دتصوير اخيستنی دتصوير ديوی برخی محوه
کيدل(په اصل بنا شوی دی.يا په بل عبارت دبدن دغړی دعرضی مقطعی تصوير اخيستنه
ده.يادبدن دمختلفوبرخوڅخه تصويرونه اخلی
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د)  ( Aشکل دتوموګرافۍ دتکتيک ساده ډول راښای.څرنګه ﭼې ليدل کيږي داکس دوړانګي
په معرض کې دمريض د واقع کيدوپه وخت کې داکس دوړانګي تيوب او فلم ديوبل په
مخالف جھت کې حرکت ور کړل شوی دی تر څودبدن ديوی برخی توموګرافی جوړه
کړی.ھغه وخت ﭼې داکس دوړانګي تيوب په يو لوری کې او فلم دھغه په بله لوری کې
حرکت کوی دادواړه ديوی ميلی په واسطه يودبل سره وصل کيږي په دی ډول ﭼې ) ( Aد
يو محورپه عنوان دمختلفو نقطو لپاره عمل کوی.په ټوله مرحله کې د)(Aنقطه ثابته باقی
پاتی کيږي.د بدن ھغه برخه ﭼې د) (Aپه امتداد کې واقع ده په واضح ډول شايد وليدله شی.
دکمپيوټری توموګرافۍ) (CT-scanکاشف او مبتکر انګليسی انجينرﭼی
) (G. Housfieredنوميده ياديږی.دا اختراع داکس دوړانګي دکشف دوخت څخه تر اوسه
پوری په راډيو لوژی کې ډير پيشرفت کړی دی.
د کمپيوټری توموګرافۍ اساس داکس دوړانګي ديوی برخی دانرژی دبقا مستقيمه اندازه
ګيری ده ،وروسته له ھغی ﭼې دبدن ديوی برخی څخه تيريږی.يعنی ددی په عوض ﭼې
دراډيوګرافۍ يو فلم په خپل کيمياوی تعامل سره دنقری دمالګی دپاسه دبدن څخه دخارجی
شوی وړانګي دانرژی تغيرات دراديوګرافۍ تصوير ښۍ.دلته دحساس
ديدکتور)(Detectorپه واسطه باقی پاتی انرژی اندازه کيږي او کمپيوټرته ليږله
کيږي.کمپيوټرھغه مقدار ﭼې دبدن دټولو نقطو لپاره داکس دوړانګي دتيريدوپه مسير کې
قرار لری حسابوی.په يو راډيو ګرام سيورو کې ﭼې دبدن دغړوﭼی دوړانګي دالری په
سرکی قرار نيسی ديواو بل په مخ غورځيږی او يو بل پټوی.نو له دی امله دسالمو انساجو
سيوری شايددمريضو انساجوپرمخ قرار نيسی او ھغه پټوی ددی حالت دله مينځه وړلو لپاره
راديولوجستان دمختلفو زاويوڅخه راديوګراف اخلی .په دی طريقه دمقطعی تصوير اخيستنی
په وخت کی ،ددی ،نه غوښتونکی سيوری دمينځته راتلو مخنوی کوی.مقطعی توموګرافی
دطبی باارزښته ډلی څخه ده ﭼې په رنګا رنګ نومونو باندی
لکه( CAT,CTAT,CRT,DAT):نومول شوی ده.خو نن ورځ ھغه ټول د)(CTپه نوم
قبول شويدی ﭼې د ھغه په مرسته کوالی شو دبدن دداخلی غړو جوړښت مطالعه کړو.دسيټی
سکين څخه دتومورونو ،دزړه ناروغی ،دعضالتوناروغی ،جروحاتواوداسکليت دناروغۍ
په تشخيص کې رول لری.دسټی سکن دستګاه دبدن داعضاؤدتصويراخيستنی يوه ګټوره
وسيله ده ،داکس دوړانګي په واسطه دبدن دمختلفوغړودزياتومقطعودتصويردتوليدلپاره
پکاريږی.
سټی سکين کولی شی ﭼې دبدن دداخلی غړو څخه دقيق تصويرونه واخلی.دکمپيوټرپه
واسطه دتصويراخيستنی لومړی سيستم د سی ټی سکين دی ،لومړی سی ټی سکين د)70
(لسيزی په لومړيوکی جوړشو.اوس دسی ټی سکين په واسطه تصويراخيستنه ډيره کارول
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کيږی ،دسی ټی سکين موډرن سکنرونه کوالی شی تصويرونه ) ( 30 cm- 60cmپه
اندازه دلسوثانيوپه موده کې ترالسه کړی.
دسيټی سکين راتلل طبی نړۍ ته ددی سبب شول ﭼې دھغه جراحيواندازه کمه شوه ﭼې
دنارغيودمعلومولو لپاره ترسره کيدله.ددی تشخيص څخه استفاده ديوی لسيزی څخه راپه
ديخوااوج ته رسيدلی ده اواوس ھم په بعضی مرضونوکی مھم ترينه وسيله ده.ولی سره ددی
ھم متخصيصين توصيه کوی ﭼې په ضروری مواردوکی ورڅخه استفاده وشی اودبی ځايه
تصويراخيستنی څخه ئی ډډه وشی.
دسی ټی سکين ګټی:
داکس دوړانګي په واسطه دعادی تصويراخيستنی برعکس د  CT-scanتصويراخيستنه
دبدن دداخلی اعضاؤ څخه دقيق معلومات زمونږپه الس راکوی.
سی ټی سکين بی درده  ،بی ضرره اوارزانه دی ،تصوير ئی په سرعت تھيه کيږي دمثال
په توګه په ھغه پيښوکی ﭼې دناروغ دژوندپه ژغورلوکی دعمل سرعت مؤثروی نوکوالی
شوﭼی دسی ټی سکن څخه استفاده وکړو.
دسټی سکن عيبونه:
داکس دوړانګياندازه په دی طريقه کې ډيره ده ،حامله ښځی بايد حتما دډاکتر سره مشوره
وکړی ترڅوپه ھغه صورت کې ﭼې سی ټی سکن ته ضرورت وی بايد محافظوی لباس
وکاره وی.
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شکل
د)  ( CT-scanتوليداوپه ھغه کې تصويرڅنګه جوړيږی:
د ) ( CT-scanدستګاه دطبی تصوير اخيستنی يوه ګټوره وسيله ده ﭼې د راديوګرافۍ
ددستګاه په شان ﭼې داکس دوړانګي په واسطه دبدن دمختلفوغړودزياتو مقطعی تصويرونو
دتوليد لپاره تری استفاده کيږي.دا دستګاه ،يو حلقوی شکله تونل لری ،يو متحرک تخت يا
ميز ﭼې خارج اوداخل لوری ته دحرکت قابليت لری ،يوګانتری):Gantryھغه برخه ده ﭼې
په داخل کې ئی detectorاودوړانګي تيوب موقيعيت لری( ﭼې دکتنی الندي مريض سر يا
اندامونه پکی قرار نيسی ،کمپيوټرﭼی اطالعات په تصويری ډول دمانيتور پر مخ ښکاره
کوی اوعملياتی کنسول ﭼې تکنالوجست دھغه شاته قرار نيسی جوړه شوی ده .خو کمپيوټر
او مانيتورپه يوجدااطاق کې ځای په ځای شوی دی.ددستګاه اصلی بدن داکس دوړانګي
دتوليد ځای دی.ﭼی دمتعددو برقي دکتورو سره ﭼې دتونل په داخل کې ديو بل په مقابل کې
واقع دی دمريض دبدن)سر ياتنه(ديوی برخی په ﭼاپير ﭼې د ميز پر مخ پروت دی
څرخيږی.ددی څرخيدوپه ترځ کې دبدن دھغه برخی ﭼې د تونل په داخل کې واقع دی
دمختلفو زاويو څخه د)(١۶په شاوخواکی مقطعی تصويرونه په الس راځی اودوران
تکراريږی.وروسته د)(١٨٠سکنو ) ( scanڅخه ۍﭼی تقريبا د)(۴څخه تر)(۵دقيقوپوری
وخت نيسی او دوړانګو باريکه ساحه ﭼې داکس دوړانګي دتيوب څخه خاريجيږی او
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دمريض دبدن دتيريدو څخه وروسته دمقابل
کمپيوتردا اطالع  ،تحليل اواندازه کوی.

اخيستونکی)ګيرنده(پر مخ ځليږی ﭼې

داﭼی داکس دوړانګي ديوی ساحی دوران لکه:دبدن يوه عرضی مقطع ﭼې په ھغه برخه کې
ده.ددی له امله دتوموګرافۍ په نوم ياده شوی ده.دکمپيوتر نقش داکس دوړانګي د باقی پاتی
انرژی دټولو نقطو څخه دتيريدو وروسته په محاسبه او جمع بندۍ کې دی ﭼې په ھغه مقطع
کې يې قرارنيولی دی.اوھغه اعدادﭼی دکمپيوټر څخه په الس راځی په واقع کې دھری نقطی
ﭼې ھغه دوړانګي دتيريدو قشر دی متوسط دجذب ضريب دی.ھغه تصوير ﭼې په دی توګه
دکمپيوټر څخه په الس راځی دبدن ديوی عرضی تشريحی مقطع په شان دی.ﭼی په ھغی کې
کوالی شو ټولی نقطی په ښه شان بررسی کړو.ځکه ددی اخيستونکو)ګيرنده ؤ(حساسيت
دارنګه دی ﭼې ډيرنژدی نسجی تراکم ھم کوالی شی يودبل څخه جدا کړی .مثال:د مغزو په
يوه کمپيوټری سکن کې کوالی شودمغزوخاکستری اوسپينه ماده يو دبل څخه تفکيک)جدا(او
دمغزو داخلی جوړښت ھم دھغه د احتواکونکی نخاعی مايع سره ،دمغزو دخپل نسج څخه
تشخيص کړو.
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يو نوی قسم )( CT-scanﭼی د) ( CTپه نوم ياديږی مار پيچی) (Sipral CTجوړ شوی
دی ﭼې د) (CTستندرد به نسبت ډير تيز دی او زياتی برخی دغړواو نسجونودخونی رګونو
په شمول ښۍ.ﭼی ددی طريقی څخه دډيرو کوﭼنيو تومورونوپه لری کولو کې استفاده
کيږي.دوړانګي دکمولو اندازه ديو مقياس په صورت په خپله خوښه بيانيږی ﭼې واحد يې
ننسفليد)( Nounsfieldدی ﭼې د  CT-scanدمخترع نوم دی.
داکس دوړانګي دمعلوماتوواحد:
دنورو فزيکی کميتونوپشان دوړانګوداندازه کولولپاره ھم داندازه ګيرۍ مناسب
واحدپکاردی.دا
ضرور وه ﭼې دطبابت په برخه کې دوړانګودمعلومولو لپاره يو مناسب اواساسی واحد
موجود وی ﭼې دھغه پواسطه ھغه بيولوژيکی صدمی ﭼې دوړانګوڅخه السته راځی
معلومولی اوښودلی ئی ،ولی بدبختانه داسی يوواحدشتوالی نه لری نوپه ھمدی اساس سره
دوړانګي واحدونه ﭼې استفاده ورڅخه کيږي په غير مستقيم ډول پالس راځی ﭼې عبارت
دی له :
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درونتګن واحد):(R
دايون ددوزپخوانی واحد رونتګن نوميده.يورونتګن د ھغه مقداردايونودوزته واٻی ﭼې
په يو سانتی مترمکعب وﭼه ھوا کی) ،(ρ=1.293mg/cm2دسانتيګريدپه صفردرجه ،
ايونونه
اوتخنيکی اتوموسفيرفشارکی ) ( 1013mbarيوټاکلی شميرجوړه مثبت
اوالکترونونه ) (Ionpairيوواحدالکتروستاتيک ﭼارج)(units=esu electrostaticمينځ ته
راوړی يوواحدالکتروستاتيک ﭼارج مساوی دی دلږ څه دوه مليارده مثبت اومنفی جوړه
ايونو) ( 2.082×109Ionepairsسره درونتګن اونړۍوال )(SIواحدترمينځ رابطه په الندي
ډول په الس راځی:ددی ھدف لپاره يوواحدالکتروستاتيک ﭼارج ديو ګرام ھواپه وزن باندی
ويشو.
دبيولوژي په دوزيمترۍ کې پخوادرونتګن دواحدڅخه کاراخيستل کيده.دمثال په ډول که
دبدن پوستکی ته په يووار څلورسوه شل رونتګن)(Erythem,dose=420ورسيږی نو
پوستکی سور کيږي .دوړانګو دغه ډول کلينيکی اغيزه دانژی د دوزدواحدپه توګه ټاکل
شوی وه:
)e

1 esE
2.082 × 101 (Ionennpaor
=
)0.001293 g(Luft
)0.001293 g(Luft

= 1R

1.602 × 1071 C
= 2.58 × 109 C⁄Kg
)(Ionennpaor
R = 2.58 × 109 C⁄Kg
کله ﭼې په پورتنۍ معادله کې يوکولمب په رونتګن واړه ؤنويوکولمب پرکيلوګرام
له)(3876Rرونتګن سره مساوی ده يعنی:
1C⁄Kg = 3876 R
که د)(6.24×1018ايونوﭼارج سره جمع کړونويوکولمب)(Cﭼارج السته راځی .په
يوکيلوګرام وﭼه ھواکی دپيداشوؤ ﭼارجونوټوله اندازه مساوی ده د)(2.58×10-4C/kgسره.
کله ﭼې داکسريزدالی څخه وړانګي راوځی نوپه الره کې لومړی دھوا داتومونوسره لګيږی
اوبيادناروغ بدن ته ورننوځی.نوموړی وړانګي په ھوااونسجونوکی يوه برخه انرژی دالسه
ورکوی ﭼې په نتيجه کې دھغوی اتومونه ايونايزکوی يعنی الکترونونه ورڅخه راوباسی.
په ھواکی يورونتګن اکسريزدلږ څه يو سانتی ګری دانرژی ددوز سره برابره
ده (1R=0.89cGy).دراډيوسکوپۍ ) (Radio scopyاو اکس وړانګي دعکس اخيستلوپه
کړنالره کې دبدن غړوته په الندي ډول اکس وړانګي رسيږی.دمثال په ډول دسږی ديوه
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اکس وړانګي عکس لپاره څه ناڅه يوملی ګری ﭼې ديو رونتګن لسمه برخه
ده).(1mGy=0.1پښتورګو ،زړه اوخيټی ته د لسونه تر ديرشوملی ګری )10-
(30mGyاودغاښ يوعکس اخيستنی لپاره ديرش ملی ګری)( 30mGyاکسريز رسيږی
يعنی:
1R=103mR
> <=<

)1R=2.58×10-4 ?@(ABC

داکس دوړانګي کثافت:
جرمنی ساينس پوه رونتګن په ١٨٩۵م کال دنومبر په ) ( 8نيټه دجھان دنورو فزيک
پوھانوپه شان دکتوديکووړانګوپه تجروبوبوخت وؤ.ﭼی دباريوم پالتينودسيانيدويوه کوﭼنۍ
ټوټه ئی ديوی دستګاه ومخی ته کيښوده ﭼې کوټه تياره وه ،کله ﭼې ئی ګروپ ولګاوه نويوه
وړانګه ئی وليده ،ﭼی نوموړی وړانګه ئی دنامعلومی) ( Xوړانګي په نوم ونوموله .رونتګن
وښودله ﭼې د  Xوړانګه دمنبع څخه په مستقيم خط خپريږی ،اودعکاسۍ لوحه توره وی.
رونتګن په تفصيلی ډول د  Xدوړانګي کثافت په مختلفوموادوکی مطالعه کړ.اووئی ويل
ﭼې ددی وړانګي دجذب قدرت په سپکوموادو لکه:کاغذ ،لرګی ،غوښه کې نسبت
متراکموموادوته لکه:پالتين ،سرب اوھډوکوکی زيات دی.او ھم ئی دالس دھډوکوعکسونه
د Xدوړانګي په واسطه واخيستل.رونتګن وويل ﭼې مقناطيسي ساحه نه شی کوالی ﭼې دX
وړانګي ته انحراف ورکړی.
د  CT –scanپه واسطه تشخيصی نښی:
کوموناروغانوته بايد سټی سکن اجرا شی؟
دوجوددھری برخی لپاره لکه دنوروراډيولوژيکی ازموينوپه شان جداجدا ازموينی لری.
خوپه عمومی ډول سټی سکن دالندي ناروغيوپه تشخيص کې زمونږسره مرسته کوی يا په
بل عبارت ددی تشخيصی طريقی په واسطه کوالی شو ﭼې دبدن
دټولوبرخودتصويراخيستنی لپاره ورڅخه استفاده وکړو.خو په تشخيص کې دبدن دالندي
برخو اختالطات او ضايعات په تشخيص کې تری استفاده کيږي :
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دګيډی اودسينی قفس د داخلی او جانبی غړی لکه  :ځګر ،ګردی ،پانقراس ،کلمی،
ششونه ،ھډوکی ،جمجمه ،ماغزه او دبدن دمختلفو برخودوينی دجريان دوضعيت له مخی د
اوعيه بررسی.دتومورونو تشخيص اودرجه بندی)په خيټه اودسينی په قفس کی(:
دھډوکو اوداخلی اعضاؤاسيبی )مريضی(برخی لکه:التھابونه يا ضايعات ﭼې دميخانيکی او
فزيکی عواملوپه اثرپيداشوی وی.
طرحه اوبرنامه ريزی دراديوتراپی او جراحی اعمالودانجامولولپاره ،د زړه دامراضو
ارزيابی اوپه اورتوپيدی کې دھډوکودناروغۍ دتشخيص او بررسۍ لپاره ورڅخه استفاده
کيږي.
د)( CT-scanداجراکولوشرايط:
فلزی شيان د)( CT-scanداجراکولوشرايط اخاللوی.دمريض لباس په مورد نظرتشخيصی
برخه کې زنځير ،ګوته ،مصنوعی غاښونه ،کمربند اوتڼۍھم د)( CT-scanپه نتيجه منفی
اثرات لری.
په بعضی)( CT-scanکی ضرورده ﭼې مريض بايد ھيڅ خواراک اوڅښاک ونه کړی،
خاصتا دمعدی اودحوصلی داحشا دسکن لپاره.
دسکن دانجامولو لپاره مريض په تخته ارام واﭼول شی.او بعضی وخت دی په اړخ ويده
شی.ددستګاه دفعاليت په وخت کې مريض بايد حرکت ونه کړی او په بعضی حاالتو کې دی
خپل تنفس بند کړی.دماشومانو په ھکله دھغوی دساتنی په خطر دی يې والدينو ته يابل کس
ته د) (CT-scanپه اطاق کې اجازه ورکړله شی اودوړانګو دتاثير دمخنيوی په غرض دی
مخصوص لباس واغوندی )ښځوته دی دحاملګۍ په دوران کې اجازه ورنه کړله شی(.
په بعضی تصوير اخيستنه کې ضرور ده دحاجب ماده) (Contrast Mediumدمريض په
بدن د )(CTڅخه مخکی تزريق شی تر څودعضوی مورد نطربرخه يې دنورو برخو څخه
تفکيک شی او با کيفيته تصوير السته راشی ،دحاجب مواد دايودين دترکيباتو څخه دی.په
بعضی حاالتو کې وجود دحاجب مادی په مقابل کې حساسيت لری ﭼې ددوه يا دری دقيقو
څخه وروسته لری کيږي اوپه دوام داره صورت کې دی تداوی شی.دھغه کسانو لپاره ﭼې
دګردی تيګه لری دحاجب دمادی زرق ورته ضرر لری.ھمدارنګه ماشوم ته شيدی ورکونکو
ميندو ته دضرورت په صورت کې که دحاجب ماده تزريق شی با يد تر )(٢۴ساعتو پوری
دی ماشوم ته شيدی نه ورکوی.د)(CT-scanواقعی وخت ددستکاه په نوعی پوری مربوط
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دی ﭼې دڅو دقيقو په شاوخوا کې دی.دتصويردکيفيت اواماده کولو لپاره په مجموع کې
د)(٢٠دقيقو څخه تريو ساعت وخت پوری اړتيا لری.
دمعمولی راديوګرافۍ کې توليد شوی داکس وړانګه د)( CTڅخه په مراتبو زياته ده.سره
ددی حالته د) ( CTڅخه حاصل شوی تصويرډير دقيق اوارزښتناک دی دمعمولی
راديوګرافۍ په نسبت.احتمالی خطرونه بايد وروسته دمقايسی څخه دضرورت په اساس
دصحت دساتنی په خاطر دی مريض ته توصيه شی.
 Computed Tomography:کمپيوټيدتوموګرافی:
کمپيوټيد توموګرافی  CTيوه غوره  ،قوی  ،نه ويجاړونکی  NDEاو پر مختللی تخنيک
دی ﭼې دوه اړخيزه ډول په ارزانی توګه تصويرونه د فلم پر مخ څرګندوی په وصفی ډول د
دننيو ساختمانونو خواوی  ،منظره  ،داخلی نقيصی او کثافتونو تصويرونه ښکاری .
په دی برخه کې ګرځنده يا دوارتيوب يا ميز کې د تشعشع منبع ته ځای ورکړل شوی دی او
ھم په کمپيوتر د تصوير اکسری سره وصل شوی ﭼې په پای کې ھغو برخو يا اجزاوو سره
نښلی ﭼې د ازموينی الندي وی او يا مو موخه وی
په دی صورت کې تصويری سيستم دوه اړخيزه  2-dimensionalراديوګرافيک تصوير د
فلم پر مخ ښکاره کوی مخصوص يا ځانګړی کمپيوتر د ازموينی الندي برخی په عرضی
ډول قطع کوی او تصوير يی ښکاری.
راډيوأيزوتوپونه:
ډير کيمياوی عناصرشته ﭼې ايزوتوپونه لری ،ديوعنصرايزوتوپونه مساوی پروتونونه لری
خو نيوترونونه ئی يودبل څخه توپير لری .کله ﭼې دپروتونو يا نيوترونو ترکيب مينځته
راشی او مخکی په طبيعيت کې نه وی ،داناپايداره محصول دی ،ﭼی دغه ايزوتوپ
راډيواکتيف ياراډيو ايزوتوپ په نوم سره ياديږی.ھمدارنګه ډيرناپايداره طبعی ايزوتوپونه
ديورانيوم اوتوريوم دتجزئی څخه السته راځی.په عامه توګه )(1800راډيو ايزوتوپونه
موجوددی.ﭼی ھمدااوس د ) (200راډيوايزوتو پونوڅخه استفاده کيږي.داکثره عناصرو
لکه:کاربن ،ھايدروجن ،اکسيجن اوفاسفورس ﭼې څوھستوی طبعی شکلونه لری ﭼې ھغوی
ته ايزوتوپونه وائی.ديو عنصر ټول ايزوتوپونه يوډول کيمياوی خواص لری  ،ﭼی بعضی له
ھغوی لکه  P 9 :او  C79راډيو اکتيف خواص لری ،ﭼی دغه راډيواکتيف
عناصردايزوتوپونو کمه سلنه جوړه وی.راډيوايزوتوپونه دغيرراديواکتيف ايزوتوپونو څخه
زياته انرژی لری اونيم عمرئی لنډدی.
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راډيوايزوتوپونه دحپل ځان څخه انرژی اووړانګي خپره وی اوپه پايداره
ايزوتوپونوبدليږی دراډيوايزوتوپونوزيات اقسام په طبيعيت کې شتوالی لری.طبعی
ايزوتوپونه عبارت دی له:
رادون په ګرانيت کی.او بعضی دھغوی څخه دانسان په الس جوړشوی لکه :کوبالتـ )( 60
Coﭼی دراډيوايزوتوب په شکل دپايداره کوبالت څخه جوړيږی ،ﭼی دګاما پ ه خپرولو
سره په پايداره عنصربدليږی.دبشرپه الس جوړشوی راډيوايزوتوپونه په ھستوی
رياکتورونوکی جوړيږی.په طبعيت کې )( 82پايداره عناصر شتوالی لری ،ﭼی )275
(ايزوتوپونه لری.داﭼی مونږ وايو ﭼې راډيوايزوتوپونه لنډعمرلری ،خوداسی
راډيوايزوتوپونه ھم شته ﭼې اوږدنيم عمرلری لکه :يورانيوم اوتوريوم.
راډيوايزوتوپونه دالفا ،ګاما ،پوزيترون اوداسی نوروزرودخپرولوپه واسطه انرژی خپره
وی .ډاکتران دنيم عمرپه کتنی سره دناروغ څخه خپری شوی وړانګي
ګوری.دراډيوايزوتوپونوڅخه په الندي قسمتونوکی زياته استفاده کيږی:





په ھستوی طبابت اودپوستکی په طبابت کی.
په صنعت اوتحقيقاتوکی.
په خوړلواوکرنه کی.
په اکاډوميکه ساحه کې ورڅخه ګټه اخيستله کيږي.

عناصردھستوی بمبارکيدوله امله په ناپايداره راډيواکتيف بدليږی ﭼې دی عملی ته فعال
سازی وائی.دراډيوايزوتوپونودجوړولواصلی مرکزھستوی يااتومی رياکتورونه دی ،ﭼی
دنيوترون دتوليددسرﭼينی په حيث ياديږی.راډيوايزوتوپونه په رياکتورونوکی په دوه ډوله
توليديږی.
•
•

شکيدنه اوياتيت اوپرک کيدل.
نيوترونی بمبارکيدل.

راډيواکتيف موادپه دوه ډوله دی:
 .1طبعی راډيواکتيف مواد.
 .2مصنوعی راډيواکتيف مواد.
طبعی راډيواکتيف موادپه څلورډوله دی:
 .1ديورانيوم ګروپ.
 .2داکتينيوم ګروپ .
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 .3دتوريم ګروپ .
 .4دنپتونيم ګروپ.
دراډيواکتيف دايزوتوپ دمقدارواحد کيوری ده ﭼې په ) ( Cيا )( Ciسره ښودل کيږي.
کيوری )Cيا : ( Ciھغه مقدارراډيواکتيف ماده ده ﭼې په يوه ثانيه کی  3,7 107اتومونه
تجزيه کړی.
دراډيوايزوتوپونواستعمال په طبابت کې :
• دماليکولونوحرکت دبدن په مختلفو اعضاؤکی.
• دميتابوليزم مطالعه.
• دوينس دټول حجم مطالعه.
• دوينی دسروکروياتودعمر معلومول.
• داوسپنی دميتابوليزم معلومول.
ھغه راډيوايزوتوپونه ﭼې په طبابت کې ورڅخه استفاده کيږي د )راډيو دارو (په نوم سره
ياديږی ﭼې عبارت دی له:
.1
.2
.3
.4

داوسپنی) ( !E F1دايزوتوپ په واسطه دبدن ټول ميتابوليکی فعاليتونه
معلوميدالی شی ،ﭼی دايوه ھستوی عمليه ده.
دايودين ) ( G7Hدايزوتوپ په واسطه دتايرايد غده مطالعه کيدای شی.
د  IJ9او  K 79دايزوتوپونوپه واسطه دانسان په بدن کې دحجری څخه
دباندی ياخارج الحجروی اوبه مطالعه کيدالی شی.
په عمومی ډول ټول ايزوتوپونه دبيالبيلوسرطانونواوسرطانی ناروغيوپه
تشخيص اوتداوۍ کې مھم رول لری ،ﭼی دھغوی په واسطه سرطانونه تداوی
کيدای شی  ،ﭼی د يو څوؤڅخه ئی دلته يادونه کوؤ:

دراډيو
ايزوتوپ

وړانګي

پيريود

LMNO

بيتامنفی
اوګاما

۴۵ورځی

PQNR

الکترون
اوګاما

،٨
٢٧ورڅی

عضوه

داستعمال موارد

ځګر ،توری،

په بدن کې داوسپنی اوداوسپنی دجذب
مطالعه ،دوينی دجريان سرعت اوحجم

دھډوکيماغزه
دوينی سره
کرويات
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دسروکروياتودعمرطول اوحجم ،دوينی حجم
معلومول

SRTR

منفی
بيتالوګاما

 ٨ورځی

دتايرايدغده

دپالزمادحجم تعين ،دمحيطی وينی مطالعه،
فزيولوژيکی ستروويد

UVTO

منفی
بيتااوګاما

،٨
١۴ورځی

ټول بدن

دخارج الحجروی مايعاتودحجم
تعيناوددوھنقطوترمنځدوينی سزعت

منفی
بيتا
منفی
بيتا
منفی
بيتا
منفی
اومثبت
بيتا ،ګاما
منفی
بيتااوګاما

،٣
١۴ورځی

WXT
PRO
PVON
PYZO
\[

۵٠٠٠کاله
١٨٠ورځی

سرطانی
تومورونه
دھډوکی
دنسج
دھډوکی
نسج

د په بدن کې دفاسفورس جذب اودفع،
دځينوسرطانونوتداوياونورسرطانونه
د Anhydride Carbonجذب
دژونديوموجوداتوپه واسطه
دمطالعی لپارھاودھغه دناروغۍ دتداوۍ لپاره

،٨
١٢ساعته

تومورونه

دتومورونو تشخيص

،۵
٢۶ساعته

تومورونه

دتومورونو تشخيص

راډيواکتيف اوطبابت:
په نړۍ کې راډيواکتيف موادپه پراخه پيمانه په طبابت ،ساينسی څيړنواوھستوی رياکتورونو
کې په کار وړل کيږي.اوس مونږ دراډيواکتيف موادواستعمال په طبابت کې تر مطالعی
الندي نيسو:
په 1934م کال کې د Xوړانګي دکشف څخه وروسته راډيواکتيف مواد کشف شول.اولنۍ
کلينيکی ګټه دراډيواکتيف موادوڅخه دلوسمی)دوينی سرطان(ناروغۍ ددرملنی لپاره په
کلفورنياکی په) 1937م کال کې کارواخيستل شو.وروسته له دی څخه په)( 1946م کال کې
دراډيواکتيف موادوپه مرسته په يوه سرطانی مريض کې دسرطان دپرمختګ مخه ونيول
شوه.دراډيواکتيف موادوديوی مجموعی څخه کوالی شودتصوير اخيستنی په موخه دناروغيو
په تشخيص اودرملنی کې تری ګټه واخلو.
نو په مطلقه توګه متخصيصين اوپوھان په دی قانع شول ﭼې په طبابت کې راډيواکتيف
مواددتصوير اخيستنی اوتداوۍ په موخه کارول کيږي .په )( 1950م کال کې دراډيواکتيف
موادوپه مرسته دځيګر ،توری ،مغزی تومورونواوھاضمی سيستم تداوی او تصوير اخيستنه
دتشخيص په موخه وشوه.په )( 1980م کال کې دراډيواکتيف موادو څخه دزړه دناروغۍ په
تشخيص اوتداوۍ کې مؤثره ګټه واخيستل شوه.دراډيواکتيف موادودکشف څخه دمخه
دناروغۍ تداوی اودبدن دداخلی غړوپه اړه معلومات کې مؤثريت ډير کم وه .نن ورځ يه
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پوره دقت سره دراډيواتيف موادو څخه په طبابت کې کار اخيستل کيږي.دلته
مونږدراډيوايزوتوپ داصطالح څخه استفاده کوؤ.راډيوايزوتوپ دراډيواکتيف عناصرو څخه
دی ،ﭼی دطبابت په دری برخو کې استعمال لری:
 .1تحقيق .
 .2تشخيص.
 .3درملنه.
دھستوی فزيک اساسات:
ھستوی فزيک دانګليسی په ژبه کې د)( Nuclear Physicsپه نوم سره ياديږی،
ﭼې دفزيک دعلم يوه څانګه ده ،د  1896م کال څخه راپه ديخوادھستوی فزيک په مبحثو
شروع شوی ده.دھستوی فزيک دبحث موضوع داتومونواوھستوخواص اوځانګړتيا په ھکله
معلومات ورکول دی.ﭼی ددی خواصودجملی څخه ئی بعضی عبارت دی له :
دھستوستاتيکی خواص ،دھستومقناطيسي خواص ،دھستوالکتريکی خواص ،دھستوډيناميکی
خواص ،دھستوراډيواکتويتی خواص ،دھستی بستګی دھستی اړونده انرژی اودھستی څخه
دوړانګو خپريدل دی.داڅانګه دعلومو ،دنوی علم په نوم سره ياديږی ،ﭼی داعلم داساسی
زراتوفزيک اومھندسی ھستوی فزيک پنوم سره ھم ياديږی.ھستوی فزيک )( 300علمی
اوتحقيقاتی برخی لری ،ﭼی )( 150ئی دتوليداوکار وړلو برخی دی.
دھستوی فزيک اساس:ھستوی انرژی ،طبعی راډيواکتيف ،مصنوعی راډيوکتيف،
دراډيواکتيف دھستی انشقاق  ،ځنځيری تعمالت ،دھستی سوځيدل اودھستی رياکتورونو،
تشکيل کړی دی .دھستوی فزيک بعضی موضوعات دلته څيړو:

 دھستی اندازه اوجوړښت:
10دحدودوڅخه زيات نه دی ،ﭼی
درادرفوردمحاسباتووښودله ﭼې دھستی قطر د cm
دوړوکوالی له امله دھغه دوړانګي موجي اوږدوالي دھستی په فزيک کې
) ( 1 f m = 107F
دفيمتو)فيرمی(مترپه واحداندازه کيږيm.
7H

 دھستی جوړښت:
ھسته دپروتونواونيوترونو څخه جوړه شوی ده ،په ھستوی فزيک کې ديو اتوم کيمياوی
عالمه )( Xده ﭼې دپروتونواونيوترونومجموعی شميرته اتومی کتله وائی ﭼې د  Aپه
توری ښودل کيږی ،اودپروتونو شمير ته ئی اتومی نمره وائی ﭼې د  Zپه توری ښودل
کيږي.
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 ھستوی قوه:
پوھانودټولوازمايښتونواومطالعاتوڅخه دانتيجه تر السه کړه ﭼې دھستی دزراتوترمينځ يوه
دجذب قوه شتوالی لری ﭼې ھغوی يودبل په څنګ کې ساتی ﭼې داقوه دھستوی قوی په نوم
سره ياديږی
ﭼی ددی ھستوی قوی مقدارډير زيات دی نو له دی امله داقوه دعظيمی قوی پنوم سره ھم
ياديږی.
 ھستوی ثبات:
دپروتونوترمينځ برقي ددفعی قوه شتوالی لری ﭼې داقوه ھميشه کوښښ کوی ﭼې ھستی سره
تيت اوپرک کړی.داﭼی دھستی دجذب قوه ددفعی دقوی سره برابره ده نوځکه ھسته ثابته
پاتی کيږي اوھغه وخت ھسته بی ثباته کيږي ﭼې ھسته لويه اودھستی دزراتو تر مينځ واټن
زيات شی ﭼې په نتيجه کې ددی دواړو قوؤ ترمينځ تعادل دمينځه ځی اوھسته بی ثباته
کيږي.
 ھستوی انرژی:
ھغه انرژی ده ﭼې داتوم په ھسته کې نغښتلی ده.ھر اتوم په خپل مرکز کې يوه ھسته لری
ﭼې په ھسته کې پروتونونه او نيوترونونه پراته دی.ھغه جاذبه ﭼې داتومونو ترمينځ
ظاھريږی دھغوی کيمياوی انرژی ده.ھمدارنګه ھغه جاذبه ﭼې دھستی دداخلی زراتو تر
مينځ ظاھريږی ھستوی انرژی ده.خو دھستی دداخلی زراتو ترمينځ جاذبه داتومونو ترمينځ
دجاذبی څخه ډيره قوی ده.نو له دی امله دھستی نغښتلی انرژی ډيره زياته ده داتومونو
ترمينځ دکيمياوی انرژی څخه  ،په دی اساس ھستوی بم ډيرقوی دی د)ديناميت(بم يا معمولی
بم څخه. ،بعضی اتومونه پخپله دخپل ځان څخه ھستوی انرژی ازاده وی ﭼې دی پديدی ته
راديواکتيف وايئ مثال:دراډيوم ھسته پخپله کولی شی ﭼې دوه نيوترونه ،دوه پروتونه او
دګاما وړانګه ازاده کړی ﭼې دا زری او وړانګي دھستی څخه انرژی خارجوی ﭼې په نتيجه
کې يې ھسته پايداره اوسپکيږي.ھستوی انرژی په مصنوعی توګه ھم کولی شوﭼی د اتوم
دھستی څخه يې ازاده کړو.ددی کار لپاره دوه طريقی شته:
اوله طريقه:د بعضی درنواتومونوھستی لکه:يورانيوم ﭼوی او په سپکو ھستو بدليږی دی
طريقی ته دھستودشکاف)ﭼاوديدل(طريقه وايې.داتوم دھستی دﭼاوديدو لپاره ھغه په
ډيروتيزو نيوترونونوبمباره وؤ.دلته ډيره کمه انرژی ته ﭼې ددی کوﭼنۍ ھستی لپاره ﭼې په
يوه بله ھسته بدله شی ضرورده.نوددی ھستوی تبديل له امله ھغه يو زيات مقدار انرژی ﭼې
پاتی شوی ده ازاديږی.دھستی دﭼاوديدو په تعمل کې يو شمير نيو ترونونه ھم ازاديږی.ﭼی
دا نيو ترونونه دنورو ھستو سره ټکر کوی او ھغه ھم ﭼوی ﭼې په نتيجه کې يې يو زيات
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مقدارانرژی او يوزيات شميرنيوترونونه ازاديږی ﭼې دی عمل ته ځنځيری عمل وايې ﭼې
په ډير زيات سرعت سره کيدای شی صورت ونيسی.او دټولودرنو ھستوتود ﭼاوديدو پوری
ادامه پيدا کوی.
په اتومی يا ھستوی بم کې ھمدا اتفاق واقع کيږي او زيات مقدار انرژی ازاديږی ﭼې د
ورانولو اونابود کولو تاثير لری.په ھستوی دستګا ؤکی ددی انرژی څخه داوبو په بخار کيدو
اودبرق په تو ليد کې استفاده کوی.
دوھمه طريقه:دھستوی انرژی دمصنوعی توليد په واسطه بعضی ډيری سپکی ھستی سره
وصلوی او درنی ھستی تری په الس راوړی.دی طريقی ته دھستوی جوش طريقه وايې
دا عمل دارنګه دی ﭼې محصوالت يې کمی انرژۍ ته نياز لری.نو له دی امله زيات مقدار
انرژی ازاديږی په لمرکی دھايدروجن داتومو تر مينځ ھستوی جوش صورت نيسی ﭼې
ددی عمل په اثرد ھايدروجن څلور ھستی دھليوم په يوه ھسته بدليږی او يو زيات مقدار
انرژی ازاديږی دلمر دټولی انرژۍ سرﭼينه ھمدا ھستوی جوش دی.ھغه انرژي ﭼې ددی
تعمل په نتيجه کې پيداکيږی ډيره زياته ده دھغه انرژۍ څخه ﭼې د ھستو دﭼاو دنی څخه پيدا
کيږي.خو ددی تعمل ايجاد اوکنترول ډير سخت دی دھستو دﭼاودنی دتعمل دايجاد اوکنترل
څخه .اوس دھستوی انرژی په زياته پيمانه توليد په دی طريقه امکان پذير نه دی.ددی
طريقی څخه نن ورځ يواځی دھايدروجنی بم په جوړولوکی استفاده کيږي.ﭼی قدرت يې
داتومی بم څخه ډير زيات دی.
دھستوی انرژی په واسطه دمرضونوتشخيص او تداوی:
په طب کې دمرضونو دتشخيص او تداوۍ لپاره ډيره غوره طريقه دھستوی انرژی په
واسطه صورت مومی.دراديواکتيف موادو څخه اولنۍ کلينيکی استفاده په )(١٩٣٧کال کې
دلوسمی )دوينی سرطان( دمرض دتداوۍ لپاره دکلفورنيا په پوھنتون کې شوی وه.وروسته
له دی په)(١٩۴۶کال کې ددی موادو څخه دسرطان په مرض اخته شوی مريض دمريضتيا
دپيشرفت مخه ونيول شوه  .د)(١٩٧٠کال په لسيزه کې دبدن دنورو غړو دجارو کولو په
واسطه لکه:دسينی ،طوری ،دمغزودتومورونواونور......لپاره وکولی شوتصويرونه
برابرکړل.
دجاغور اوپختورګی دمرضونو په تداوۍ کې دھستوی انرژی استعمال په ھستوی طب کې
ډير ګتور راديونو کليدونه)ھستوی زرات( ھغه دی ﭼې دګاما وړانګي يې ليږی داځکه ﭼې
دګاما دوړانګو دنفوس قابليت زيات دی.ديو راډيواکتيف عنصرھغه دګاما ليږل شوی وړانګه
ﭼې دانسان دبدن په داخل کې ده کولی شی ﭼې ھغه دبيرون څخه بدن د پيژندلووړوګرځوی .
ددی تخنيک ساده اوتيز استعمال دتايرايد په غده کې دآيودين دجذب دمقداراندازه کول
دی.يعنی راديواکتيف ايودين خوړل کيږي ﭼې په دی حالت کې دګاما وړانګه دګردن سره
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نيږدی دوخت په حساب يې دفعاليت زياتوالی په ھغه حالت کې ﭼې ايودين دتايرايد په غده
کې متمرکز شويوی شماری ﭼې اول ددی کار لپاره ايودين)(١٣١استعماليده ﭼې د)(٨ورځو
په نيم عمر سره دھستی دﭼاودنی يو محصول وه خو ددی له امله ﭼې دتيرايد دغدی
دمشاھدی لپاره څو ساعته وخت په کاردی نو)(٨ورځی عمرډيرزيات دی ﭼې ددی زيات
عمرپه نتيجه کې يې په بدن کې فعاليت اوږديږی اوناروغ زيات دوزاخلی.خوس اوس
ايودين)(١٣٢ﭼی نيم عمر يې) (١٣ساعته دی په پراخه توګه استعمال شوی دی ددی
ايزوتوپ نيم عمرھم په اينده کې ھمداوخت دی ،ﭼی دازمايښت لپاره)(٢۴ساعته وخت کافی
دی ﭼې دھغه په مقايسه اندازه يې کمه ده اودازمايښت څخه وروسته زيات دوز په ناروغ
کې نه پاتی کيږي.
دھستوی انرژی استعمال:
دھستوی انرژی استعمال په طب کې په دوه برخوويشل شوی دی (١) :تشخيص .
)(٢تداوی.
ھستوی طب دطب يوه څانګه ده ﭼې په ھغی کې دراديواکتيف موادوڅخه دامراضو
دتشخيص اوتداوۍ لپاره کار اخستل کيږي .داتومی انرژی دسازمان په ګزارش دناروغيو
دتشخيص په وخت کې دمختلفوراديوی دواګانو)ھغه دواګانی ﭼې دراديواکتيف موادو څخه
جوړی شوی وی(په تصوير اخستنه کې د :سرطانی تومورونو ،دسينی)کبد(اودصفرادکيسی
دناروغيو ،دعفونيت اودمفصلونو دالتھاب د تشخيص اوبررسۍلپاره ورڅخه استفاده
کيږي.ھمدارنګه دا مواد دوينی دعروقودګرفتګۍ ،د زړه ناروغۍ ،دګردو)کليه(اود بدن
دنورو ارګانونودناروغيودتشخيص لپاره پکاروړلکيږي.دوينی اوپروتينونواونورو .....په
تجزيه اوتحليل کې دراديواکتيف وړانګوڅخه استفاده کيږي.ھمدارنګه يوقسمت راديوی
دواګانی تو ليد شوی ﭼې د)تيرويئد(په شان ناروغيوپه تشخيص کې پکاريږی( MRI ).ھم
دھستوی طب دتشخيصی روشونودجملی څخه دی.داسی تشعشعی دستګاه وی شته ﭼې
دراديوی دواګانو په واسطه دسرطانی تومورونواونوروسرطانی کيسونودله مينځه وړلولپاره
ورڅخه استفاده کيږي.ھمدارنګه دمغزودناروغيودجراحۍپه برخه کې په غيردکومی اړتيا
څخه دجمجمی په خالصولوکی دوړانګي څخه استفاده کيږي.په دی وروستنيو)(٢٠کلونوکی
دجراحۍ اولنۍ دتداوۍالره وروسته دکيمياوی تداوۍ څخه دراديواکتيف وړانګوپه واسطه
تداوی ده .دھستوی طب پوھان دنوؤداسی تشخيصی رويشونوپه لټه کې دی ترڅووکولی شی
په بدن کې داصلی موجوده عناصرودميزان له مخی)جنين( اندازه کړی ﭼې دھغی په تغير
سره مخکی دتولد څخه دماشوم دنابرابريومخنيوی وکړی.
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دراډيواکتيف ھستوتجزيه:
ټولی ھستی ثابتی نه دی د)(400په شاوخوا کې ثابتی ھستی اونوري په سلګونه بی ثباته
ھستی موجودی دی ﭼې ماتيدوته ميالن لری ترڅوپه نوروزراتواوموادوتجزيه اوبدلی شی،
دھستی دماتيدو پړاؤ ته دھستی له مينځه تلل)متالشی کيدل(يا)( Nuclear decayوائی.
شونی ده ﭼې دھستی دمتالشی کيدلوبھير يوه طبعی پيښه وی ،خوپه اوس وخت کې
دساينسی علوموپه پرمختګ سره داکارپه مصنوعی رياکتورونو کې ھم امکان لری ﭼې په
دواړو حالتونوکی يوه ھسته متالشی اودمينځه ځی  ،ﭼی په نتيجه کې ئی تشعشعات
دزراتواوفوتونوپه بڼه اوياھمزمان ددواړوپه شکل کوالی شی دھستی څخه خپاره شی ،ﭼی
دزراتواوفوتونودځليدوداعمليه دتشعشع)( Rediationپه نامه ياديږی ،ﭼی دتشعشع دعملی
دامرحله داکتيويتی)( Radioactivityپه نامه سره ياديږی.ھسته مخکی دمينځه تللو څخه
داصلی)مور(ھستی پنوم سره ياديږی اوھغه ھستی ﭼې وروسته دتجزيئی څخه السته راځی
دنوی زيږيدلی)لور( دھستی پنوم ياديږی.
په ټولوھستوی تعمالتوکی ازاده شوی انرژی د)  ^] =( Eد انشتين دمعادلی څخه السته
راځی.ټول درانه عناصردھستودﭼاودنوله امله دھيليوم اوھايدروجن څخه دستوروپه داخلی
برخه کيتوليد شوی دی ،ﭼی ھمدی ﭼاودونويواځی ثابت عناصرنه ،بلکی راډيواکتيف ئی ھم
مينځته راوړی دی ،دغيری ثابتوھستويوه مھمه ځانګړنه په خپل سرپه سپکو ھستوتجزيه
کيدل دی ﭼې دوخت په تيريدو متالشی اوپه سپکوھستوبدليږی.دغرثابتوھستودمتالشی کيدو
بھيرپه پرلپسی ډول دراډيواکتيف وړانګودخاريجيدوسره ملګری وی ،دغيری ثابتو
ھستوسربيره تحريک شوی ھستی ھم دوړانګوپه ليږدولوتيت اوپرک کيږي.دراډيواکتيف
ھستو تجزيه دھغه مرحلومجموعه ده ﭼې دناپايداره اتوم په ھستوکی صورت نيسی اوداتومی
زرودتوليد سبب ګرځی ،اتومی زری دناپايداره اتومونودتدريجی تجزئی څخه
حاصليږی.دھستوی تجزيو له امله لويه ھسته په کوﭼنيو ھستواوناپايداره ھستی په پيداره
ھستوبدليږی ،اولومړنۍ ماده په تدريجی ډول دمينځه ځی ،البته نوی ماده دپخوانۍ مادی
څخه لږه کمه وی ﭼې انرژی ورڅخه ازاديږی
داټول يوه وړاندوينه وه  ،مونږ نشو کوالی ديو اتوم دتجزئی دقيق زمان مشخص کړو ،مګر
دھغوی نيم عمردتعين کيدووړدی.
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دھستودتجزئی تقسيم بندی:
 .1د αزری پواسطه متالشی کيدل:د  αيوه زره دھليوم ھسته ده ﭼې دوه پروتونه
اودوه نيوترونه خپره وی.
 .2د βپواسطه متالشی کيدل:ﭼی د  βزره يوالکترون يايوپوزيترون خپره وی.
 .3دګاماپواسطه متالشی کيدل :ﭼې په اتومی نمبر اواتومی کتله کې توپير نه
راځی.اوفوتون)الکترومقناطيسي موج(خپره وی.
په دی حالت کې ھسته پخپله په دوه برخو ويشله کيږي.دا تغير په ډيرو درنو ھستو کې او په
ھغه ځايو کې ﭼې د پروتونو ددافعی قوه لږه دجاذبی دقوی څخه زياته وی انجاميږی.له دی
امله ھغه زياته انرژی ﭼې نيوترون وکوالی شی ﭼې ھستی ته ئی ورکړی ھسته په دوه
کوﭼنيو برخوويشله کيږي.په دی تجزيه کې د)(٢٠٠څخه زيات راديواکتيف ﭼې اتومی کتله
يې د)(٧٠څخه تر)(١۶٠پوری وی مينځ ته راځی ﭼې زيات شمير يې په طب کې پراخ
استعمال لری ﭼې څونمونی يې الندي ليکو:
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که دا تعمالت د) ( uپه کتله کې په ځنځيری ډول اجراشی ھستوی انفجار)اتومی بم(اوکه
تعامالت په کنترول ډول شوی وی ازاده شوی انرژی يې اتومی رياکتور بولی  ،اتومی
ريکتورونه دزياتو نيوترونونودتوليد له امله دھغه مصنوعی راديواکتيف په جوړولوکی ﭼې
په طب کې استعمال لری په کار وړل کيږي.
راديواکتيف وړانګي اواستعمال يې په طبابت کی:
ھستوی فزيک دطب په برخه کې دطبی تصوير اخيستنی يوه څانګه ده.يا يې داسی تعريفوؤ:
دھستوی کړنواوراډيواکتيف وړانګو څخه دناروغيوپه تشخيص اودرملنه کې استفاده کيږي.د
ھستوی طب تصوير اخيستنه دنوروتصويراخيستنی دموډلونوسره توپير لری.لکه څنګه ﭼې
دغه څيړنی دفيزيالوژيکی سيستمونواساسی دندی زياتره داناتومی څخه تر مطالعی الندي
نيسی او بحث پری کوی.په ھستوی فزيک کې په تشخيصی څيړنوکی ھّغه الری کومی ﭼې
دپتالوژی عضويت لری اودمختلفوموادو سره په مختلف ډول غبرګون کوی ترمطالعی الندي
نيسی.اګرﭼی دڅوکالونوپه شاوخواکی دی ﭼې ھستوی طب ديو تخصصی طب په نامه
باندی پيژندل شوی دی.د)(۶٠کلو څخه زيات داول ځل لپاره دسرطان ددرملنی لپاره)، ( R
دتيرؤيد ددرملنی لپاره دنړۍ والی دوھمی جګړی څخه مخکی د )ايود(دراډيواکتيف څخه
استفاده شوی ده.
داستفادی وړ طريقی دراډيواکتيف موادو دھستی څخه په دريو برخو باندی ويشل شوی
دی.ﭼی پراخه برخه يې تشخيصی طريقه ده ،لکه دبدن دغړو تصوير اخيستنه ﭼې دھغه له
پاره دراډيواکتيف يوه مناسه ھسته په مناسب کيمياوی تر کيب سره ناروغ ته تجويزکيږی او
توزيع يې په بدنکی دفلم په ذريعه دبدنڅخه دباندی دوړانګي دتاثير له امله په فلم باندی
مشخص کيږي.په دغه کړنالره کې دساده تصويرڅخه السته راوړنی عالوه ديوه غړی او يا
ټول بدن په اړه او يا ھم ديوه غړی عکس العمل ترسره کول لکه:دتروئيد غدی او پښتورګو
په اړه معلومات السته راځی.
دھستوی طب دوھمه برخه ﭼې ھره ورځ دھغی اھميت زياتيږی دادی ﭼې دراډيواکتيف
ماده ناروغ ته نه تجويز کيږي بلکه دھغی دتخنيکونوڅخه دھورمونونودغلظت ،طبی
دواګانی او ځنی نور اړين کارونه لکه :دوينی اوانساجواندازه ګيريولپاره ورڅخه کار
اخيستل کيږي.تصوير اخيستنه دبدن دغړی څخه دراډيواکتيف ھستی په ذريعه يواځينۍ الره
نه ده ﭼې په ھغی کې دوړانګي څخه استفاده کيږي.بلکه دراډيو لوژی پخوانۍ کړنالره او
کمپيوتری محور نومی توموګرافی دوړانګي په استفادی سره دتصويراخيستنی نوی کړنالره
ده.
په ټولو څيړنيزو کړنالروکی دتشريحی معلوماتو دالسته راوړنی لپاره دحساسيت او قدرت
په مختلفه درجه دتفکيک په تفاوت سره استفاده کيږي.ھرتخنيک يې يوه ځانګړی کړنه لری
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اوپه ټولنيز ډول سره ھغه معلومات ﭼې په دی کړنالره کې السته راځی زياتره يې ديوبل
بشپړونکی وی.
په طبعيت کې ځنی عنصرونه پيدا کيږي ﭼې په غير دخاريجی تاثير څخه ناڅاپه او په خپل
سر تجزيه کيږي ا وداتوم دھستی څخه ھستوی وړانګي خپره وی ﭼې په نتيجه کې يې
مختلفی اودنوؤ عنصرونو ھستی السته راځی او ياداﭼی دھماغه عنصر په يوه راډيو
ايزوتوپ باندی بدليږی.نوموړی فزيکی کړنالری ته راډيواکتيف تجزيه يعنی وړانګي
خپروؤنکی تجزيه او دی رنګ فعال خاصيت ته راډيواکتيويتی ويله کيږي .ھغه ھستی
ﭼې وړانګي خپرونکی خواص لری د راډيواکــــــتيف )(Radio activeاو د ھغوی پاتی
راډيو ايزوتوپ ،دراډيونيو کليد)(Radio nuclidپه نامه سره ياديږی.په نوموړو لغتونوکی
راډيو )(Radioدوړانګي په معني ﭼې دالتينی ژبی راډيوس ) ( Radiusڅخه اځيستل
شوی ﭼې دالس اوڅنګلی ددوه اوږدو ھډوکو څخه ديو ھډوکی نوم دی او اکتيو) Active
(دفعال معنی ورکوی .دپروتون ،نيوترون اوديوترون وړانګي کوالی شی چې دا کاروکړی
ځکه چې دنيوترون استعمال په راډيواکتيف کولوکی اسانه او ارزانه دی نوله دی امله ددغی
وړانګي څخه استفاده کيږي.څيړنی او مطالعه دطب او بيولوژي په برخه کې دراډيواکتيف
موادو څخه وروسته دمصنوعی راډيواکتيف دکشف څخه دژورژھوزی) Georfe
(Hevesyپه وسيله په کال)(١٩٣۴کی شروع شوی.
دراډيواکتيف ترټولومھم کارونه په طبابت کې دکم پيداعنصرونواناليزکول اوڅيړل دی لکه
 :اتيمون)  ،( Sbموليبدن)  ،( Mنکل)  ،(Nمس)  ،(Cuسيلينيوم)( Seاو داسی نور دانسان
په بدن کې دی.زياتره څيړنی دھمدغه عنصرونودکمی تغير اواړونده توپيرونه په ناروغانو
باندی تر سره شوی دی دغه کړنالری امکان ورکوی ﭼې دمقايسه کولو له الری په يوه
معياری او سټندرد او ډيرو کوﭼنيو اندازوسره يو عنصرد)( Invitorپه ډول باندی په الس
راوړو او دھغی تغير اندازه ونيسی دراډيواکتيف دموادو څخه دطبابت په برخه کې دالندي
ھدفونودتر السه کولو لپاره کار اخيستل کيږی:
دطب په برخه کې ھغه وړانګي ﭼې ديو عنصرھسته راديواکتيوکړی ډيری دی.دمثال په
توګه :
 دناروغيو دتشخيص لپاره.
 دناروغيو ددرملنی لپاره.
 دبيولوژي دڅيړنيزو او تحقيقاتی کارونو لپاره.
دراډيواکتيف عناصرو نيمائی عمر:
ديوی راډيواکتيف مادی نيمائی عمر ھغه وخت دی  ،ﭼی په ھغی کې ديوی مادی
خاصيت)کتله ياوزن ( نيمائی ته رسيږی.دمثال په ډول C79 :نيم عمر  5600کاله دی
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نوددی لپاره ﭼې دکاربن راديواکتيف اتوم نيم شی يا تجزيه شی نوبايد  5600کاله پری
تيرشی .دمختلفو عناصرونيم عمرونه دڅوثانيوڅخه تر ميلونونوکلونو پوری متغير دی.دنيم
عمر په واسطه کوالی شودموجوداتودمرګ نيټه معلومه کړو ،تاريخ پوھانودکاربن دنيم
عمرڅخه دلرغونی مصردموميائی جسدونودمرګ دنيټی دپيداکولولپاره تری استفاده وکړه.
يوه نظريه شتوالی لری ﭼې ټول راډيواکتيويتی)ناپيدار(عناصريا موادنھايتاپه سرب بدليږی
 ،خودانظريه په تجربی ډول اثبات شوی نه ده ،ځکه ﭼې بعضی عناصردانسان دعمرڅخه
زيات عمرلری.ديوراډيواکتيف ايزوتوپ نيمائی عمردھغه وخت څخه عبارت دی ﭼې داولنۍ
مادی دنيمائی تجزئی لپاره ضرورت وی  ،ياپه بل عبارت نيمائی عمردھغه وخت څخه
عبارت دی ﭼې ديو اتوم د  50%کتلی دله منځه تلولپاره ضرورت دی.دراديواکتيف
عناصرونيمائی عمرﭼی ھرڅومره لنډوی نو ھسته ئی په ھماغه اندازه غير ثابته وی.
دبعضی عناصرو نيم عمر:
 د ` U Hنيم عمر) ( 50000000پنځه مليارده کاله دی.
  U HFنيمعمر اوه سوه ميلونه)( ٧٠٠٠٠٠٠٠٠کاله دی.
 د  PoH1نيم عمر )( 24000کاله دی.
 د  C79نيم عمر )( 5600کاله دی.
 د ` Au71نيم عمر دری) ( 3ورځی دی.
 د  Na9نيم عمر پنځلس)( 15ساعته دی.
 د  F7cنيم عمر يوه)( 1دقيقه دی.
فزيکی نيمايې عمر:
دراډيواکتيف موادونيمايې عمردھغه وخت څخه عبارت دی ﭼې په ھغه کې دراډيواکتيف
مادی نيم اتومونه تجزيه کيږي او نيم نوريې باقی پاتی کيږي.بعضی راډيواکتيف موادپه
سرعت سره تجزيه کيږي نوځکه لنډ نيم عمر لری.بعضی ﭼې ډير ورو تجزيه کيږي نو
ځکه يې نيم عمر زيات وی.ھغه رابطه ﭼې دراډيواکتيف موادودنيم عمر اودتجزيې ثابت تر
مينځ شتوالی لری عبارت ده د:
I
= Id1/2
= I E ʎg7/
2
ھغه وخت ﭼې وويل شی ﭼې د) (I131نيمايې عمر)(8.06ورځی يا اته ساعته دی دا معنی
لری ﭼې که ﭼيرته نن ورځ سل اتومه ولری وروسته داته ورځو څخه به يې پنځوس اتومه
وی اووروسته دشپاړس ورځو به يې)(6اتومه باقی پاتی وی.يعنی د اتوؤورځو څخه
وروسته به يې موجوده اتومونه نيمايې شوی وی.
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بيولوژيکی نيمايې عمر):( Biological Half life =Tbio
دھغه وخت څخه عبارت دی ﭼې په ھغه کې ديو بيولوژيکی ارګانيزم ته دخوراک دالری ور
ننوتلی راډيواکتيف موادو اندازه دفزيکی او بيولوژيکی پروسولکه:ميتابوليزم ،افراز)ځنځو
ب( اوترشح)څڅوب(له الری دلومړی وخت په مقايسه نيمايې ته راښکته کيږي ﭼې په نتيجه
کې يې نيمايې په بدن کې پاتی کيږي اونيمايې دبدن څخه وځی.دتجروبو په اساس ديورانيوم
نيم عمر  4,5.101کاله دی ،ﭼی دځمکی دعمر څخه زيات دی.خودايزوتوپونوعمر ئی
يواځی څو دقيقی دی ،له ھمدی امله ديورانيوم ايزوتوپونه په زياته پيمانه وجودلری ،خو
خپله ډير کم يافته دی.که په يوی مادی يوواری نيم عمرتيرشی  ، 50%که دوه واری نيم
عمرورباندی تيرشی  ،٪٢۵او که دری واری نيم عمر ورباندی تيرشی  12,5%پاتی
کيږي.
منځنی يا متوسط عمر) :( Average time =Ta
دھغه وخت څخه عبارت دی ﭼې د يو عنصر راډيواکتيويتی دلومړی وخت په مقايسه داويلر
دعدد)(e=2.7182په اندازه کمښت مومی تجروبو ښودلی ده ﭼې ديو راډيواکتيف
عنصرمنځنی وخت Taدنيمايې وخت څخه څه ناڅه يو نيم ځله T1/2ډير دی.دمثال په
نيمايې عمر  2.69dayورځی دی نو متوسط عمريې
توګه:دطال 198-Ag
 1.44×(2.69)=3.87dayورځی دی يعنی څه ناڅه څلور ورځی دی.
اغيزمن نيمايې وخت ):(Effective half lafe=Teffھغه وخت دی ﭼې دھغه
دتيريدووروسته په بدن کې دراديواکتيف عنصر اندازه دلومړی وخت په مقايسه ديوی خوا
دفزيکی کړنالری لکه راډيوکتيف تجزيه او بل خوا دبدن څخه دبيولوژيکی پروسولکه افراز
اترشح له الری نيمايې ته رالويږی.اغيزمن نيمايې عمرپه ھستوی طب کې ديوغړی لکه
تايرايد اويا پښتورګی دانرژی دوزداټکلو اودنوموړوغړودمارکولوپه اړه معلومات تر السه
کول يو ډيرغوره اوګټور کميت بلل کيږی ،دنوموړو دريونيما عمرونه يعنی بيولوژيکی،
فزيکی اواغيزمن نيمايې عمرتر مينځ الندي اړيکه اعتبار لری:

د الفا وړانګي:
د الفا وړانګي داسی ھستوی وړانګي دی ﭼې د يوی راديو اکتيفی ھستی د تجزی په نتيجه
کې منځته راځی نوموړی وړانګي د ددوه نيوترونو او د دوه پروتونو څخه جوړی دی نو له
دی کبله د ھيليوم د اتوم د ھستی سره يو شان دی  . He4=ɑد الفا وړانګي د ھستی څخه په
ډير لوړسرعت سره خپريږی ﭼې قيمت يی ) ، (15000 km/sيعنی دنوردسرعت شلمه
برخه جوړوی .داﭼی دالفاوړانګي د ھيليوم د ھستی څخه جوړی دی نو د الفا وړانګو پر
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ځای د الفا د ذری نوم ھم استعمالولی شو  .د الفا د وړانګو د خپريدلو فاصله په نسجونو کې
فقط څو مايکرومترو ته رسيږی ﭼې الندي خواص جوړوی:

o
o
o
o
o
o
o
o

د الفا ذره د دوه پروتونو او دوه نيو ترونو څخه جوړه شوی ده ﭼې د ھيليوم ھسته
جوړوی .
د الفا ذره دوه غبرګ مثبت برښنايی ﭼارجونه لری .
د الفا د يوی ذری سرعت د ) (15000-30000 m/secدی ﭼې د نور د سرعت
لسمه برخه ده .
د الفا ذره په يوه سانتی متر ھوا کې د شپږو زرو پوری ايونونه توليدوی .
د الفا وړانګي د کاغذ ديوی پاڼی څخه ھم نه شی تيريدلی نو له دی کبله د بھرنی
سرﭼينی څخه که خپری شی نو د روغتيا په تړاو د انديښنی وړ نه دی .
که د خوراک  ،تماس او د تنفس له الری بدن ته د اخلی شی نو خطر يی د روغتيا
په تړاو ډير زيات دی .
د الفا ذره په يوه ھستوی ﭼاودنه کې منځ ته راځی ﭼې د الفا د ذری کتله مساوی ده
د 6.644×10-27kgسره .
د پلوتونيم د ھستی په ﭼاودنه کې د الفا يوه ذره يعنی د ھيليوم ھسته ازاديږی

ددغی وړانګي خطر د صرف وړ دی يعنی د جوړ پوستکی له الری نه شی کوالی نفوذ
وکړی .
د الفا وړانګه او په دعمومی ډول ټولی راديو اکتيف وړانګي د ځانګرو خاصيتونو لرونکی
دی ﭼې يو يی ايونايزيشن او بل يی راپارونه ) (Excaitaionده.
ددغه وړانګي د نفوذ قابليت ډير کم دی د کاغذ يوه نازکه ورقه کوالی شی د الفا ټولی
وړانګي ﭼې متوسطه انرژی لری جذب کړی .د الفا د وړانګي طيف مونو انرژيک دی يعنی
د الفا ذری ﭼې له يوه ھستی څخه وځی ټول يی د يو ډول انرژی او يو برد لرونکی دی.
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د بيتا وړانګه :β
په طبعيت کې ځينی راديو اکتيف عنصرونه شته ﭼې داتوم د ھستی څخه د بيتا وړانګي
خپروی  .نوموړی ھستوی وړانګي ګړندی الکترونونه ده ﭼې سرعت يی د صفر څخه تر
تقريبا د نور سرعت پوری دی او په ھوا کې د ھغوی د خپريدلو فاصله تر لسو مترو پوری
رسيږی  .کله ﭼې په يوه ھسته کې د نيوترينو شمير د پروتونو په مقايسه ډير وی نو د منفی
بيتا تجزيه تر سره کيږي  ،په د غه ھستوی تجزيه کې د بيتا وړانګه ھغه وخت را منځته
کيږي ﭼې د ھستی يو نيوترون  ،په پروتون  ،يو الکترون )بيتا وړانګه ( او يوه بله ذره
ﭼې د ضد نيوترينو په نامه سره ياديږی واوړی ﭼې معادله يی په الندي ډول ده:

n0

p++e- + vej
i#7h+β +ve

....
A
zx

د مثال په ډول  Co60ھسته د بيتا منفی تجزيه تشکيلوی او په نتيجه کې يوه نوی ھسته د نکل
او د الکترون وړانګي او د نيوترينو يو ضد ذره منځته راوړی:
+ m + nE


`Ik

 oد بيتا د وړانګي جنس الکترون دی.
 oدبيتا کتله د ھستی په مقايسه صفر ده.
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بريښنايی ﭼارج يی منفی يو دی.
اختصاری عالمه يی  e-يا  β-ده .
سرعت يی د صفر او تقريبا د نور د سرعت تر منځ تغير کوی.
انرژی يی د  0.02- 3Mevتر منځ ده.
برد يی په ھوا کې د څو سانتی مترو په شاوخوا کې او په اوبو يا انساجو کې د
څو ملی مترو پوری دی .
دغه وړانګه د حفاظت له مخی خارجی خطر لری يعنی د پوستکی له الری بدن
ته نفوذ کوی خو د ايونايزيشن خاصيت يی د الفا د وړانګي په نسبت کم خطر
لری ﭼې د نفوذ قدرت يی په متوسطه توګه سل برابره د الفا د وړانګي څخه
زيات دی.
المونيم ډير ښه حاجب دی د بيتا وړانګي لپاره يوه المونيمی صفحه ﭼې پنډوالی
يی يو ملی متر وی دا وړانګه ودروی.
د بيتا وړانګي طيف ﭼې د راديو اکتيف عنصرونو څخه منځته راځی مونو
انرژيتيک نه دی يو تړلی طيف لری

د بيتا مثبته وړانګه :β+
ځينی عنصرونه شته ﭼې د ھغوی په ھسته کې د نيوترينو شمير د پروتونو په مقايسه لږ
دی ﭼې په دغه ھستو کې يو پروتون په يو نيوترون  ،يو پويزيترون او يو نيوترينو
اوړی پوزيترون د الکترون ضد ذره ده دا ځکه ﭼې د منفی ﭼارج پر ځای مثبت ﭼارج
لری ﭼې کتله يی د الکترون سره مطابقت لری نوموړی ذره د بيتا د مثبتی وړانګي په
نامه سره ياديږی .
د ګاما وړانګه ): (ɣ
کله ﭼې يوه ھسته د الفا يا بيتا وړانګي خپری کړی نو بيا وروسته کله داسی ھم پيښيږی
ﭼې د تحريک په حالت کې پاتی شی  .ددی لپاره ﭼې د غه ھسته د لوړی انرژی د
حالت څخه د انرژی ټيټی سوی حالت ته راشی نو دھستی د مربوطه مدارونو د انرژی
تفاوت د ګاما د وړانګو يعنی فوتون وړانګو په شکل خپروی دا ځکه ﭼې ديوه راديو
اکتيف اتوم ھسته کوشش کوی ﭼې د لوړی انرژی مدار څخه د انرژی يو ټيټ مدار ته
راشی ﭼې په دی ډول خپله اضافه انرژی د يو ثابت حالت د غوره کولو په ھدف له
السه ورکوی ﭼې په نوموړی تجزيه کې د تجزيه کيدونکی ھستی د پروتونو او
نيوترونو شمير تغير نه کوی او د کتلی شميره يی ثابته پاتی کيږي  .يوازی د والدين
ھستی کتله د خپور شوی پروتون د کتلی معادلی انرژی په اندازی سره کميږی .
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د ګاما د وړانګي جنس راديو اکتيف موادو د الکترومقناطيسي موجونو څخه
دی يعنی د نور له جنسه دی.
او د ډيری لنډی څپی په اوږدوالي سره د ͦ  0.001-1 Aپه اندازه تغير کوی
کتله يی په اتومی مقياس صفر ده
سرعت يی دنور د سرعت سره برار دی
بريښنايی ﭼارج يی صفر او نښه يی ګاما  ɣده
انرژی يی د  10Kev-10Mevپوری تغير کوی
برد يی ډير زيات دی په ھوا کې د څو مترو په شاوخوا کې او په اوبو او
نسجونو کې د څو سانتی مترو په شاوخوا کې دی
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دغه وړانګي د انسان د بدن څخه په اسانی سره تيريږی ددی خاصيت له مخی کوالی
شی ﭼې د بدن د داخلی غړو څخه د تصوير اخيستنی لپاره تری ګټه واخيستل شی ﭼې
ګاما راديو ګرافی ورته وايی  .د ګاما وړانګه د انسان لپاره يو خارجی خطر دی ﭼې له
دی څخه حفاظت کول ډير اھميت لری  .کله ﭼې اتومی انفجار رامنځته شی د ھغی څخه
رامنځته شوی د ګاما وړانګه تر څو سوو مترو حتا تر څو کيلو متر لری د انفجار له
ځای څخه ھم خطرناکه ده  .د ايونايزيشن او تحريک خاصيت د ګاما په وړانګه کې شته
دی د نفوذ قابليت يی د الفا او بيتا د وړانګو څخه زيات دی د ګامادوړانګو طيف مونو
انرژيتيک دی يعنی ټول فوتونونه د ګاما د يو عنصر نه ﭼې رامنځته کيږي يو ډول
انرژی لری.

دګاما وړانګي ضررونه:
 دسرطان سبب ګرځی.
 دسترګودخرابوالی سبب ګرځی.
 دپوستکی دخرابوالی سبب ګرځی.
معموآل ددی وړانګوڅخه په طبابت کې ګټه نه اخيستل کيږي ځکه دا خطرناکی وړانګي دی.
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ھستوی دواګانی:
راډيوايزوتوپ دوا سازۍ انتخاب:
په ھستوی معالجه کې دراډيوداروګانوديو عنصرپه نښه کيدو سره دناروغۍ
تشخيص اوياتداوی صورت مومی ،په دی طريقه کې راډيواکتيف ماده په وريد کې
تزريق کيږ ی  ،ﭼې دمورد نظرعنصردتجمع څخه وروسته دھغه څخه دحاصله
شوؤوړانګوپه واسطه تصويراخيستل کيږی ،حال داﭼی دتصوير اخيستلو په
نوروطريقوکی لکه :داکس دوړانګي يادراډيوترابۍ دالری تداويدمريض دبدن څخه
بيرون وی.ھغه موارد ﭼې دراډيوداروګانوداستفادی په وخت کې په نظرکی
نيولکيږی عبارت دی له:دراډيواکتيف مادی نيم عمر اودھغی انرژی ،دراديواکتيف
مادی نيم عمر بايددومره اوږد نه وی ﭼې ناروغ دزيات وخت لپاره دھغه
دروښنائی په معرض کې واقع شی ،اونه بايددومره کموی ﭼې مخکی اويا دتصوير
اخيستنی په وخت کې دھغه اکتيويتی ډيره کمه شی.
دګاما دکمروپه واسطه تصوير اخيستنه:
دګاما ددوربين پيژندنه:دګاما دوربين ددوه کليمو څخه جوړشوی ،ﭼی يوه ئی دcamera
کليمه ده ﭼې معنائی دوربين يا دتصويراخيستلواله ده اوبله ئی د gammaکليمه ده ﭼې
معنائی يو ډول روښنائی ده.
دګاما دکمری تاريخچه:
پخواديوی مادی دجزياتو دتوزيع تعين اواندازه ګيری په يو سيستم کې د)سنتيالسيون(دحساب
کونکی په واسطه ﭼې په غيرديوکوﭼنی سوری څخه ﭼې په سربوپوښل شوی وه ،دبدن يوه
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کوﭼنۍ برخه په يوھلحظه کې پری ليدل کيده  ،استفاده کوله.داحساب کونکی ديو
بازو)مټ(په مخ ورووروپه يومستقيم خط مخکی اووروسته حرکت کاوه ﭼې په دی ډول
ټوله ساحه سکن کيده ،دګاما دوربين په 1985م کال کې د)انژه( په واسطه دتصوير اخيستنی
لپاره جوړشو.
دګاما ددوربين اجزاوی:
دګاماددوربين دليدلوساحی ته  fovوائی ،په موازی حالت کې جسم اوتصوير سره برابر وی،
د  Fovدتقطع په حالت کې قطر لوی وی خو تصوير دجسم څخه کوﭼنی وی ،ﭼی دبدن
دپراخه ساحودتصويراخيستنی لپاره ورڅخه استفاده کيږي.اودتباعدپه حالت کې تصويردجسم
څخه لوی وی.دکليماتور الندينۍ برخه مختلف اقسام لری ،موازی ،تقارب کونکی،
تباعدکونکی.
دراډيواکتيف موادودزراتوپه واسطه دتوموګرافۍ انتشار:
 Positronدراډيواتيف موادودمھموزراتوڅخه ګڼل کيږي.ﭼی دتوموګرافۍ
) ( Tomographyپه انتشار کې مھمه ونډه لریPositron Emission ) PET .
( Tomographyتوموګرافی دپوزيترون دانتشاردانسان دبدن فزيالوژيکی ساختمان
داللکترونيکي موادودنيمائی عمرپه واسطه ﭼې پوزيترون ئی انتشارکوی عبارت دی.دايوه
اوکيمياوی
بی ضرره طريقه ده ﭼې کوالی شی په عادی ډول دانسان دبدن فعاليتونه
ميتابوليزم اندازه کړی PET- scan.کړنی اودبدن داندامونو ميتابوليزم ارزيابی
CTاويا
MRI(Magnetic
Resonance
کوی.برخالف)Imaging
) scan(Computed Tomographyﭼې په اوليه توګه دانسان دبدن داناتومی څخه
تصويرونه جوړه وی.
کيمياوی تغيرات مخکی دناروغيودعاليمو دښکاره کيدوڅخه PET- Scanپه غيردMRI
اويا  CTتصويرونوڅخه اندازه کوی.په نوی تکنالوژۍ کې د PETدوربينونه د CTسره
ترکيب شوی دی ،ﭼی دناروغيومخصوصاسرطانی ناروغيودتشخيص دقت ئی ډير کړی
دی.
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دغه دتصويراخيستنی تخنيک دھسته ای طبابت)( Nuclear Medicineدراډيواکتيف
موادو ،راډيوايزوتوپونواودکمپيوټردنوی تکنالوژۍ په واسطه دبدن دداخلی اعضاؤدتشخيص
لپاره استعماليږی اوھم دتومورونودجراحۍ غوره وسيله  ،دتومورونودعملياتوڅخه وروسته
دتومور رشد ،نکروز شوی تومورونه اونوی تومورونه ھم د PET –Scanپه واسطه
مشحص کيږي.داثابته شوی ده ﭼی PETمؤثره تشحيصی طريقه دريوی سرطان ،مغزی
سرطان ،کولونی سرطان ،قلبی ناروغی اوعصبی اختالالتو لکه:دالزايمتر ناروغی ده .
پوزيترون دراډيواکتيف موادو دکوﭼنيوزراتوڅخه عبارت دی ﭼې دناروغ بدن ته
دداخليدوپه صورت کې ددی تخنيک څخه دمختلفوناروغيوپه تشخيص کې استفاده کيږي.لکه
څرنګه ﭼې دبدن دحرارت درجه دفزيکی عواملويادناروغۍ له امله تغيرکوی ،دحرارت
ددرجی دھمدی تغير له امله ديو خاص اندام يادبدن دسطحی ناروغۍ دمعلومولولپاره استفاده
کيږي.
د PET – Scanڅخه اکثرادسرطانی ناروغيوپه ښودلواوھم دبيوشيمی تغيراتوپه واسطه
ددرملنی په بررسۍ کې استفاده کيږي.دغه اسکنونه دبدن په ټولو برخوکی اجرا کيدای
شی.دزړه څخه دوينی جريان اودشريانونودناروغيوپه تعينولوکی ھم د PET− Scanاستفاده
کيږي.دمغزی سرطانونواوھم ذھنی بی نظميوپه تشخيص کې ھم ونډه لری.
ھغه ماشين ﭼی PET –Scanدھغی په واسطه صورت نيسی په خپل مينځ کې سوری لری
ﭼې يوډول شيرينۍ )( Doughnutته ورته والی لری.داماشين ﭼې دڅوحلقوڅخه جوړشوی
دی ،ھغه موادﭼی په بدن کې دی ښکاره کوی اواجازه ورکوی ترڅودبدن څخه تصويرونه
السته راشی ،تصويرونه دکمپيوټر په مانيتورکی ښودل کيږي.
د PET –Scanپه واسطه تصويرداسی السته راځی ﭼې لومړی دراډيواکتيف موادپه
يوماشين کې ﭼې دسکلوترون په نوم ياديږی توليديږی اووروسته دبدن طبعی مواد معموال
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دګلوکوز ،اوبواوامنيا ک سره يو ځای کيږی ،دغه مواددناروغ سره کومک کوی ترڅودبدن
داخلی خاصی برخی ښکاره شی.څرنګه ﭼی PETدانسان دبدن دداخلی برخوڅخه معلومات
راټولوی ،ﭼی بعضی خطرات ھم دځان سره لری داځکه ﭼې راډيواکتيف موادپه ډيرسرعت
سره انتشارکوی نودجنين اودحاملو ښځولپاره ضرر لری.
که کيمياوی تعادل نورمال نه وی  ،نو PETغلطه نتيجه ورکوی ،مثال ھغه ناروغان ﭼې
) ( Diabetesيادشکری ناروغی لری ،څرنګه ﭼې ددغه ناروغانوپه وينه کې دقندونواو
انسولينومقداردتعادل حالت کې نه وی د PETنتيجه غلطه وی.
څرنګه ﭼې راډيواکتيف موادډير ژر فاسديږی نوبايدد PET –Scanپه ازمايشګاه کې تھيه
نه شی د PETپواسطه دناروغيوتشخيص بی ساری تخنيک دی  ،ﭼی دپخوانی تخنيکونود
تشخيصونولکه CT – scan ، X –Ray:او  MRIپه نسبت مکمل معلومات وړاندی کوی.
 :P.E.Tدنسجونوپه داخل کې دګلوکوزدجذب صالحيت اوداندازی دمعلومولولپاره
استعماليږی اوددغه مقصد لپاره يوه رنګداره ماده استعماليږی  ،ځنی وختونه دغه عمليه د
) (١٨فلوروډيکس ګلوکوزی ا Fluorodeoxy D .Glucoseپه نوم ياديږی.
دغه عمليه دداسی ناروغۍ دتشخيص لپاره استعماليږی چې دبدن په کومه برخه کې
سوری جوړوی يادکنسر ناروغی رامينځته کوی په دغه دواړو حاالتو کې اکثره انساج
زيات ګلوکوز جذبوی P.E.T –scanاو CT - scanدواړه عملی په يووخت کې ھم ترسره
کيدای شی ،ددواړو عمليوپه يووخت کې دترسره کولوګټه داده چې د CT - scanپه کومک
جوړښت معلوميږی اود P.E.T - scanدعملی په مرسته د انساجود فعاليت په ھکله
معلومات السته راځی ،داعمليه دکسرناروغۍ لرونکوناروغانودغړو دحالت دمعلومولولپاره
ډيره ګټوره ده.

شکل
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په طب کې دراډيواکتيف موادو څخه کار اخيستنه:
دراديواکتيف موادو څخه په طبابت کې دنښه لرونکوماليکونونوپه ډول کار اخلی.نښه
لرونکی ماليکولونه ھغه ماليکولونوته وايی ﭼې يوياڅواتومونه دھغی راديواکتيف وی دغه
ماليکولونه دبيولوژي اوکيميا له نظره معمولی ماليکولونوته ورته دی.او دفيزيکی خواصوله
نظره دھغوی سره توپير لری ځکه ﭼې نښه لرونکی ماليکولونه تشعشع کوی يعنی وړانګي
خپروی اوھم کيدای شی ﭼې دغه تشعشع تشخيص اواندازه کړی.ددغه ماليکولونوفيزيکی
نيمايې عمر نه ډير لنډ اونه ډيراوږددی ﭼې دکارونی په وخت کې شخص نه شی مسموم
کوالی.دمثال په توګه:داوسپنی دراډيواکتيف دځای نيوؤنکی دھيموګلوبين په ماليکولونوکی
اويادايودين راډيواکتيف ځای نيوؤنکی دتيروئيد په ھورمونوکی يوه نمونه دنښه
کولوده.اکتويته د ھمغه دراډيوايزوتوپ داکتيويتی ترکيب دی ﭼې دنښه کولولپاره پکاريږی.
دغه ځليدونکی وړانګي په ډيره ساده ګۍ سره ددی اجازه ورکوی ﭼې دجذب ډيناميکی
کړنالره ،ترکيب ،تبديلۍ اودفعی لپاره معلومات ورکړی ﭼې په حقيقت کې ډير مشکالت
دھمدغه کړنالری له الری دحل وړوی.دراډيوايزوتوپ دموادوڅخه دکار اخيستنی الری
ﭼاری په طب کې په ډيره ساده طريقی سره بررسی کوالی شو.
دراديواکتيف موادو څخه کار اخيستنه دطب په ساحه کې عبارت ده له:
 ديوی مادی دماليکولونودحرکت مطالعه دبدن په مختلفو غړوکی.
 دميتابوليزم مطالعه ،ديوعنصرجوړول اودمينځه وړل په بدن کی.
 دوينی دټولنيزحجم ټاکل.
 دوينی دسروکروياتودعمر ټاکل.
 دتيرووئيددغدی مطالعه د) (131Iپه ذريعه.
 داوسپنی دميتابوليزم مطالعه.
* 59
 ميتابوليکی مطالعی د) ( Feپه واسطه.
 دمعدی دسرطان تشخيص.
 دوينی دکموالی څيړنه د)(B12په مرسته.
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راډيولوژي:
سريزه:دلته تکرار ده ځکه مخکی ليکل شوی ده.
دوړانګو په واسطه دامراضوسطحی درملنه :
څرنګه ﭼې راديواکتيف وړانګه دحجرو دمرګ سبب کيږي نو له ھمدی امله په درملنه کې
کارول کيږي عالوه له دی څنګه ﭼې سرطانی حجری په زياته کچه دوړانګو په مقابل کې
حساسی دی نو له ھمدی امله دسرطانی ناروغيوپه درملنه کې دراديواکتيف موادو څخه ډيره
استفاده کيږي.
ددرملنی لپاره راديواکتيف مواددزرق يادخولی دالری تجويزاوراديواکتيف ماده په اړونده
غړی کې رسوب کوی.او حجری دخپلی اغيزی او اتومی بمباريوالندي نيسی.ھغه
راديواکتيف مواد جی په درملنه کې داخال تطبيق کيږي او يا دانساجو په داخل کې ايښودل
کيږي عبارت دی له( 198Au,192Ir,32P,131I ) :څخه.او ھغه ﭼې بيرون تطبيق کيږي
لکه) ( 90Sr,32Pاويا) (Telethrapyﭼی)( 60Co,137Csعنصر په واسطه کارول کيږي.
کوبالت PpZp ) 60

( ماشين اوخطی تعجيلی دستګاه:

کوبالت ):( 60
کوبالت يو کيمياوی عنصردی ﭼې سمبول ئی ) ،( Coاتومی نمبرئی )( 27اواتومی وزن
ئی)( 60دی.کوبالت اودھغه ترکيبات دډيری پخوازمانی راھسی پيژندل شوی دی  ،ﭼی
ښيښی ته دابی رنګ ورکولوپه حيث استعماليږی.دکوبالت عنصرد)( Goege Brondپه
واسطه د)( 1730− 1737کلونوپه مينځ کې کشف شوی دی ،وروسته د) John
( Livinjoadاو)( Glenn Seaborgپواسطه  Coپه ) ( 1938م کال کې کشف
شو.دکوبالت کلمه يوه يونانی کلمه ده يعنی  Kobaltيا  Kobaldتلفظ اوليکل کيږی ،ﭼی
معنائی ده دشيطان روح ،ﭼی دانوم دکانونوکارګرانوورته انتخاب کړی دی ،اوداځکه ﭼې
دايوزھری اوسردردؤنکی عنصردی.کوبالت)( 60په طبعيت کې دازاد فلزپه بڼه نه ليدل
کيږی ،اوپه ھرځای کې ﭼې دکوبال)( 60منبع وی په څنګ کې ورسره دمس اونکل منابع ھم
وی  .دکوبالت)( 60معدنی ډبری دکبالتيت  ،اريتريت ،ګاليوکودوتCoqr9 , CoH O9 ،
څخه عبارت دی.په نړۍ کې دکوبالت)( 60توليدؤنکی ھيوادونه ﭼين  ،زامبيا ،روسيه او
استرليادی.کوبالت )( 60دخاکستری رنګ لرونکی دی.تی لرونکی حيوانات کوبالت لرونکی
مالګی ته ضرورت لری.کوبالت )( 60دسرطان مرض دعامل په خاطرھم په بعضی رقابتی
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ھيوادونوکی استعماليږی ،داکسيديشن نمبرونه ئی+2 ، +1او +3دی.دکوبالت ايزوتوپونه
د)( 74 amu – 500amuترمينځ قرار لری.کوبالت) ( 60دګامادوړانګي ډيرقوی
توليدؤنکی دی.کوبالت دوه ايزوتوپونه لری ﭼې عبارت دی له:کوبالت) ( 59اوکوبالت)60
(څخه ،ﭼی کوبالت59په طبعيت کې په ازادډول پيداکيږی ،ولی کوبالت) ( 60يومصنوعی
راډيواکتيف اوخطرناک عنصردی.دکوبالت)( 60نيم عمر)( 527کاله دی.دکوبالت)( 60څخه
دګاماوړانګي د)( 117 Mev − 133 Mevانرژی په لرلو سره خارجيږی.کوبالت) ( 60د
 27پروتونونواو  33نيوترونونولرونکی دی.داسپين ثابت قيمت ئی  +5دی ،کوبالت)60
(عمومابلوری شکل لری ،کوبالت) ( 60دګاما وړانګي دخاصيت له امله په اتومی بټيوکی ھم
استعماليږی ،ﭼی دتوغنديو ،اتومی بمونواواتومی ھايدروجنی بمونودله مينځه وړلوپه موخه
ورڅخه استفاده کيږي.په ټوله نړۍ کې دکوبالت)( 60لومړنی توليدؤنکی ھيوادروسيه
اوورپسی ﭼين دی.دکوبالت)( 60ټول ترکيبونه زھری ،خطرناکه اوتخريبؤنکی خاصيتونه
لری.په اوس وخت کې ملل متحددکوبالت)( 60په ترکيباتو بنديز لګولی اوعاملين ئی دقانون
څخه سرغړؤنکی اومجرم ګڼی.
خطی اوتعجيلی دستګاه:
خطی اوتعجيلی دستګاه دھغی دستګاه څخه عبارت ده ﭼې دمقناطيسي ساحی اوراډيوی
امواجودانرژی په واسطه تصويرونه جوړه وی .دادستګاه کيدای شی دتشخيص په باره کې
داسی معلومات مونږ ته راکړی ﭼې دنوروکړنالرويامتودونو په واسطه نه شی ترالسه
کيدالی ،ددغی دستګاه په واسطه دبدن ھغه برخه ﭼې غواړو تر مطالعی الندي
ونيسوديوخاص ماشين په واسطه ﭼې دډيرقوی مقناطيسي قدرت لرونکی دی په نښه کوؤ،
وروسته ھغه تصويرونه ﭼې دخطی اوتعجيلی دستګاه دتشخيص په واسطه مينځته راځی
کولی شوپه کمپيوټرکی په واضح ډول ووينواووئی ساتوترڅوداړتياپه وخت کې ورڅخه
کارواخلو .دادستګاه عمومادالندي موخوپه غرض استعماليږی سرطانونه ،خونريزۍ،
زخمونه  ،دوينی داوعيه ناروغيويادانتاناتوپه ھکله تشخيص اوداسی نور.
دادستګاه مونږته داسی تشخيص راکوی کوم ﭼې د ، CT − scanالتر اسو نډ  ،انجيو
ګرافی  ،راډيوګرافی اوپه داسی نوروتګالرودتشخيص وړنه ده .دادستګاه بعضی تاوانونه
ھم لری  ،خو ګټی ئی دتاوانونوڅخه زياتی دی.ددی دستګاه په واسطه تشخيص
دتکنالوجست په واسطه کيږي  ،خودفلمونوتشريح اوژباړه دراډيولوجست په واسطه کيږي.

ی.
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په بدن کې دوړانګي اغيزی:
سريزه:
اوس پرته دشک څخه په دی پوھيږوﭼی ايون جوړړنکی وړانګي دانسان دبدن لپاره خطر
لری .که داوړانګي دزيات شدت لرونکی وی دسرطان اوجنتيکی خطرونو درامينځته کيدو
سبب ګرځی.اما ھغه څه ﭼې تر اوسه پوری په دقيق ډول معلومه نه ده ،ھغه داده ﭼې تر
کومی اندازی پوری طبی کارونه دوړانګوخطرونه رامينځته کوی خوپه عملی ډول څرګنده
ده ﭼې ايون جوړونکی وړانګي په طبابت کې په پراخه پيمانه کارول کيږي.دايونايز
کؤنکووړانګوخپريدل که دھری سرﭼينی څخه وی)که درونتګن وړانګه وی
اويادنوروراډيواکتيف موادو وړانګي وی(دايونايزيشن سبب کيږی ،اوالکترونونه په اتوم کې
تحريک کوی ،ﭼی په پايله کې انساجو ته انرژی انتقاليږی ،ﭼی داورکړل شوی انرژی
کوالی شی په اسانه توګه دماليکولونود تغيرسبب شی ،ﭼی داتغيرپه ماليکولونوکی
دخطرناکه پيښودرامينځته کيدوعامل کيږي.
دانسان بدن ډير پيچلی جوړښت لری ،ځکه دانسان په بدن کې زيات ارګانونه شتوالی لری
ﭼې ھر يوئی ديويا څومغلقو انساجوڅخه جوړشوی دی ﭼې په دی انساجواو حجروکی زيات
شمير عناصر شتوالی لری يا دانسان بدن دحجرو څخه جوړشوی دی ﭼې دا حجری
ماليکولونه لری  ،ﭼی په ھغوکی عناصروی لکه :اکسيجن ،ھايدروجن ،سلفر ،فاسفورس،
کاربن اواوبوڅخه عبارت دی  ،ﭼی په ھرعنصرباندی وړانګه يوخاص تاثيرلری ،کله ﭼې
وړانګي دبدن په ماليکولونوباندی ولګيږی په حجروکی تغيرات مينځته راځی ،ﭼی داتغيرات
په حجره کې دتعمالتوامکان پيداکوی ﭼې د حجری دداخلی برخی دتغير المل کيږی،
اوحجری ته زيان رسوی.دبدن ماليکولونه په ال ندی شکل دی:









دانسان په بدن کې  80٪اوبه دی.
دانسان په بدن کې  60٪ھايدروجن دی.
دانسان په بدن کې  15٪پروتين دی.
دانسان په بدن کې  26٪اکسيجن دی.
دانسان په بدن کې  2٪شحم )( Lipidدی.
دانسان په بدن کې  10,7٪کاربن دی.
دانسان په بدن کې  1٪قند دی.
دانسان په بدن کې  2,4٪نايتروجن دی.

ددغه ماليکولونوڅخه پروتين ،شحميات ،قندونه اونوکليک اسيدونه مکروماليکولونه دی ﭼې
ډير لوی دی او بعضی ئی دسلګونو اتومونو څخه جوړشوی دی ،ﭼی يوددغه ماليکولونو
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څخه دھستی په دننه کې ) ( D.N.Aکې دی ﭼې ترټولو اساس ترين ماليکول
اودوړانګوداغيزوله امله ترټولوبحرانی ترين ماليکول دی ډی.ان.ای دحجری په ھسته کې
دفعاليتونوفرمان ورکونکی نقش لوبوی اودجينتيکی معلوماتوراوړونکی دی  ،او )R.N.A
(دحجری په سايتوپالزم کې دی ﭼې په دوه ډوله دی )( M.R.N.A and T.R.N.Aﭼی
ھره يوه ئی دبيوشيمی له مخی مجزا ډولونه لری.يا په بدن کې دوه ډوله حجری شتوالی لری
ﭼې عبارت دی د:١ :
 .1ستوماتيکی حجری.
 .2جنسی ياجينيتيکی حجری.
په ښځوکی جنسی حجری ﭼې اوګونيم پکی شامل دی اوپه نارينه ووکی سپرمتوګونيم دی،
پاتی حجری دبدن ستوماتيکی حجری دی.دبدن دحجروقطرد) ( 3µ − 100µپه شاوخواکی
دی او ھره حجره د )  (10H9اتومونوڅخه جوړه شوی ده ،کله ﭼې ماشوم وزيږيږی
دټولوحجروشميرئی تقريبا )( 107 ×3په شاوخوا کې وی ،اوکله ﭼې بلوغ ته ورسيږی
دحجروشميرئی )( 10H ×4ته رسيږی ،انساج په ځانګړی ترکيب سره غړی جوړه وی
اوغړی بياسيستمونه جوړه وی لکه:دھاضمی سيستم ،عصبی سيستم ،انډوکراين سيستم،
تنفسی سيستم اونور.
دھريو سيستم دحجروڅرنګوالی دھغه جوړيدلو ،وده کولو ،پوره والی اودمثل په توليد
باندی ځانګړی کيږي.دحجروحساسيت دوړانګوسره له اوله د بلوغ ترمرحلی پوری اړه
لری ،په پوره ډول دنابالغه سيستمونوحساسيت نسبت بالغوحجروته دوړانګوسره ډيردی ،ﭼی
داحساسيتونه په الندي ډول دی:
 .1دنابالغوانساجوحساسيت دبالغوانساجوپه نسبت دوړانګوپه مقابل کې زيات دی
)دزړه حجری دوړانګوپه مقابل کې کلکی دی(.
 .2دميتابوليزم کچه په ھره اندازه ﭼې زياته وی په ھماغه کچه ئی حساسيت ھم
ډير وی.
 .3په ھره اندازه ﭼې دمثل دتوليداندازه اودنسج دودی اندازه زياتوالی وکړی
دوړانګي سره ئی حساسيت ھم ډيريږی.
دوړانګي واحدونه:
دنورو فزيکی کميتونوپه شان دوړانګو داندازه کولودپاره ھم مناسبه داندازه ګيرۍ واحد پکار
دی .ولی دطبابت په برخه او دوړانګي دمعلومولولپاره بايديوواحدموجودوی ﭼې وکوالی
شی بيولوژيکی صدمی ﭼې دوړانګو څخه السته راځی وروښۍ.ولی بدبختانه داسی

١٤٤

يوواحدوجودنه لری.نوپه ھمدی اساس سرھدوړانګي واحدونه ﭼې استفاده ورڅخه کيږي په
غيرمستقيم ډول په الس داځی.
درونتګن واحد):(R
دايون ددوزپخوانی واحد رونتګن نوميده.يورونتګن د ھغه مقداردايونودوزته واٻی ﭼې په يو
سانتی مترمکعب وﭼه ھوا کی) ،(ρ=1.293mg/cm2دسانتيګريدپه صفردرجه  ،اوتخنيکی
)(1013mbarيوټاکلی شميرجوړه مثبت ايونواوالکترونو
اتوموسفيرفشارکی
) (Ionpairيو واحدالکتروستاتيک ﭼارج)( electrostatic units=esuمينځ ته راوړی
يوواحدالکتروستاتيک ﭼارج مساوی دی دلږ څه دوه مليارده مثبت اومنفی جوړه ايونو)
( 2.082×109Ionepairsسره درونتګن اونړۍوال )(SIواحدترمينځ رابطه په الندي ډول
په الس راځی:ددی ھدف لپاره يوواحدالکتروستاتيک ﭼارج ديو ګرام ھواپه وزن باندی
ويشوؤ.
دبيولوژي په دوزيمترۍ کې پخوادرونتګن دواحدڅخه کاراخيستل کيده.دمثال په ډولکه دبدن
پوستکی ته په يووار څلورسوه شل رونتګن)(Erythem,dose=420ورسيږی نو پوستکی
سور کيږي .دوړانګو دغه ډول کلينيکی اغيزه دانژی دوزدواحدپه توګه ټاکل شوی وه:
1 esE
)2.082 × 101 (Ionennpaor e
= 1R
=
)0.001293 g(Luft
)0.001293 g(Luft
1.602 × 1071 C
= 2.58 × 109 C⁄Kg
)(Ionennpaor
R = 2.58 × 109 C⁄Kg

کله ﭼې په پورتنۍ معادله کې يوکولمب په رونتګن واړه ؤنويوکولمب پرکيلوګرام
له)(3876Rرونتګن سره مساوی ده يعنی:
1C/kg=3876R
که د)(6.24×1018ايونوﭼارج سره جمع کړونويوکولمب)(Cﭼارج السته راځی .په
يوکيلوګرام وﭼه ھواکی دپيداشوؤ ﭼارجونوټوله اندازه مساوی ده د)(2.58×10-4C/kgسره.
کله ﭼې داکسريزدالی څخه وړانګي راوځی نوپه الره کې لومړی دھوا داتومونوسره لګيږی
اوبيادناروغ بدن ته ورننوځی.نوموړی وړانګي په ھوااونسجونوکی يوه برخه انرژی دالسه
ورکوی ﭼې په نتيجه کې دھغوی اتومونه ايونايزکوی يعنی الکترونونه ورڅخه راوباسی.
١٤٥

په ھواکی يورونتګن اکسريزدلږ څه يو سانتی ګری دانرژی ددوز سره برابره
ده( 1R=0.89cGy).
دراډيوسکوپۍ) (Radio scopyاو اکس وړانګي دعکس اخيستلوپه کړنالره کې دبدن
غړوته په الندي ډول اکس وړانګي رسيږی.دمثال په ډول دسږی ديوه اکس وړانګي عکس
لپاره څه ناڅه يوملی ګری ﭼې ديو رونتګن لسمه برخه ده).(1mGy=0.1Gyپښتورګو،
زړه اوخيټی ته دلسونه ترديرشوملی ګری)(10-30mGyاودغاښ يوعکس اخيستنی لپاره
ديرش ملی ګری)( 30mGyاکسريز رسيږی يعنی:
1R=103mR
stutvw

){1R=2.58×10-4 xy(jz
درونتګن)(Rمعادل عبارت دی:
يورونتګن په يوسانتی مترمکعب دھواکی ) 2.083×10 ,( 0,001293gجفت
ايونونه)يوواحد الکتروستاتيک(بريښنايې ﭼارج توليد کړی.
9
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په يو کيلوګرام ھواکی ) ( 1.161×1012جفت ايونونه توليدکړی.
د)(83ergانرژی دجذب سبب په يوکيلوګرام ھواکی کيږي.
) ( 5.23×1013ergالکترون ولټ انرژی په يوکيلوګرام ھوا کې جذب کيږي.
) ( 6.77×1010evپه)(1cm3ھواکی دجذب کيدوسبب کيږي.
په يوګرام نرم نسج کې د) ( 93ergانرژی دجذب سبب کيږي.
رونتګن )( Rددوؤمحدوديتونولرونکی دی.

نوټ:
 .1دغه واحدونه يواځی دالکترومقناطيس وړانګو لپاره تعريف شويودی.
 .2فقط يواځی دھوالپاره تعريف شوی دی

١٤٦

دانرژی دجذب ددوزواحد:
دوړانګودساتنی بين المللی کميوسون په١٩۵٩کال کې دجذب دمقدارواحد راد) ( Radټاکلی
دی.راد) ( Radھغه اندازه وړانګي دی ﭼې په يوګرام دھری مادی کی)( 100ergانرژی
ازاده وی .يعنی:
|}~{y
v

= Dose 1 rad =102erg/g = 0.01 joule /kg

دھغه وړانګي دپاره ﭼې دفوتونونوانرژی يې ددری مليون الکترون ولټ )(3Mevڅخه کمه
وی .تقريبايورونتګن ديوراد سره مساوی دی.ځکه ﭼې ديورونتګن دوړانګوجذب په ھوا
کی) (84ergاوپه اوبوکی)(94ergپه ھرګرام کې انرژی له ھغی څخه ازاده وی.که ﭼيری
د)( 84او) (94ترمينځ داختالف څخه د) ( 100څخه صرف نظروکړويورادديورونتګن سره
برابريږی.ولی پراخه انرژی دفوتونونولپاره دتبديلۍ دضريب څخه استفاده وکړو.
که ﭼيرته دايونايزونکووړانګويوژول انرژی په يوکيلوګرام)(kgنسجونواويابله ماده کې
جذب شی نودی فزيکی کميت ته دانرژی دوزاويادانرژی اندازه ويله کيږی) Absorbed
( doseدتعريف سره سم يوژول تقسيم په يوکيلوګرام ديوګرۍ ) ( Gray = Gyسره مساوی
ده.يو ګرۍ دانرژی واحددی ﭼې ديو سويډنی راډيولوجست په وياړﭼی ګری نوميده ټاکل
شوی دی.
دانرژی پخوانی واحد راد) ( radiation absorbed dose= radنوميږی اويو راددګری
سلمه برخه ده.يعنی) .( 100rad = 1Gy
١٤٧

دپام وړخبره داده ﭼې دوړانګوڅخه دځان ژغورنی نړيوال کميوسون) I.C.RP
(سپارښتنه کوی ﭼې ديوکارګرلپاره په يوکال کې دوړانګو لوړ ليمټ دشل ملی ګری
) (20mGyاودعام ولس لپاره ديو ملی ګری ) ( 1mGyڅخه وانه وړی.
دګری )( gyتعريف:
په ھواکی ديو جوړه ﭼارج پيداکولو لپاره څلورديرش الکترون ولټه)(34evانرژی په کارده.
داﭼی دکولمب او کيلوګرام دتقسيم حاصل) ( 1C/kgدا معنی ورکوی ﭼې څومره جوړه
ﭼارجونه په يو کيلوګرام ھواکی پيداشوی دی.نو دنوموړی قيمت څخه په ھواکی دانرژی
دوز السته راتالی شی.يو ګری مساوی ده يوژول انرژی تقسيم په يو کيلوګرام کتله يعنی:
1joul
kg

= 1

دګری کوﭼنی واحدونه دنړيوال واحد سيستم په بنسټ عبارت دی له:سانتی ګری)،(CGY
ملی ګری)  ، ( mGyمايکروګری) ( µ Gyاونانوګری)  ،( nGyاونوروڅخه ،...ﭼی :
1GY = 100cGy=1000mGy
1rad= 0.01 C/kg =0.01Gy =10mGy
1rad= 1CGY
معادل دوز):(Dose Equivalent
په طبی سامانونو او وسايلو کې د تعقيم کولو لپاره  ،د وړانګو د اغيزو ښودل په دوز د Gy
او  Radکافی ده اما کله ﭼې د وړانګي اغيزه په يوه ژوندی جسم باندی تر څيړنی الندي و
نيول شی په دغه واحد سره نه شی کوالی ﭼې دغه اغيزی را څرګندی کړی او نشی کيدالی
ﭼې يو واحد ورته وټاکی ﭼې په مستقيمه توګه بيولوژيکی اغيزی وښايی .لدی جھته څو
فکتورونه ددی اغيزو د څرګندولو لپاره وجود لری  .ﭼې ھغه فکتورونه عبارت دی له :
 نسبی بيولوژيکی فکتور) . (Relative Biological Effectivenese RBE
 خطی انرژی د انتقال فکتور ).Liner Energy Traster LET
نسبی بيولوژيکی فکتور عبارت د له :
)Cobalt − Energy. dose(Gy
= RBE
)unknown. Energy. dose(Gy
١٤٨

د خطی انرژی د انتقال فکتور عبارت دی له:
∆E
= Linearer − Energy − Transfar: LETkeV
s
دوړانګو مؤثردوز):( Dose
په راډيولوژي اوراډيوبيولوژي کې ﭼې دمؤثرووړانګو  Doseڅخه بحث يا اشاره کيږی،
مطلب دھغه مقداروړانګوڅخه دی کومی ﭼې په بدن کې جذب کيږي اوپه Dosemeter
اندازه کيږي ظاھرا داسی په نظرراځی ﭼې دوړانګودمقدارداندازه کولولپاره ھغه ﭼې په بدن
کې جذب شی نوضرورده ﭼې لومړی ئی دوړانګومقدار)( Dose exposveوپيژندل شی.
دوړانګو مؤثردوزپه څلوروبرخو)( stageباندی ويشل کيږی:
 .1دوړانګي ډيرلږدوز) :(for small dose
ډيرلږمقداروړانګه ﭼې جسم ته ورسيږی په جسم کې ديادونی وړتاثيرات مينځته نه
راوړی.ممکن سره ددی بيا ھم يوڅه موقتی تغيرات ولری خودانديښنی وړنه وی.
 .2لږڅه زيات دوز):( for some what large dose
لږڅه دکتنی وړتاثيرات په جسم کې مينځته راولی خودوباره ئی اعاده په مکمل ډول مينځته
رلځی لکه :دحجروماتيدل ،په)( protoplasmکی تغيرات ،په)( Mitosisاو)( Meicsisکی
تغيرات ،په ټولو ژونديوموجوداتوکی ﭼې زياتره ئی په تی لرونکی حيواناتوکی تغيرات ﭼې
دی ډول تغيراتوته شعاعی ناروغی ويله کيږي لکه :زړه بدوالی ،کانګی ،ستړيا ،تغيرات په
وينه کی)سپين کرويات ياد  W.B.Cکميدل ،احمرار ،دوښتانوتويدل اوداسی نورممکن
مينځته راشی خوھيڅ يوددی اعراضواوعاليمودائمی نه وی.
 .3نورھم څه زيات دوز):( Stin Large Dose
دټولووړانګوتاثيرات زياتيږی اوبيارغونه ئی ممکن نه وی لکه :دحجروتقسيمات ﭼې په
دائمی ډول تغيرکوی اوھم په وينه کې تغيرات مينځته راځی ﭼې زياتره ئی په تی
لرونکوحيواناتوکی وی لکهR.B.C, W.B.C, Platelets <Hemoglobin, Reduce :
کميږی ممکن  Anemiaمينځته راشی  ،که خصيتانو) ( Gonadډيره وړانګه رسيدلی وی
عقيم والی ھم مينځته راشی.دسترګو ) ،( Cataractدويښتانوتوئيدل په دائيمی ډول،
دپوستکی سوروالی اود  Cancerمينځته راتلل دامکان څخه لری نه وی.
 .4جسم ته نوري ھم زياتی وړانګي رسيدل ):( Stin Large Dose
پورتنی ټول تغيرات اوتظاھرات نورھم زياتيږی اوبالخره دمړينی سبب کيږي.خودامړينه
پغيردھغه حالت څخه ﭼې دناروغ ټول عضويت په ډيره زياته اندازه وړانګي اخيستی وی
انی مرګ مينځته نه راځی اوکه ﭼيرته دعضويت ټوله برخه په زياته اندازه وړانګه
١٤٩

معروض شوی وی دانی مرګ سبب ھم کيدای شی لکه :دجاپان د )Hiroshima
(بمباردمان.
دوړانګو محدودول :
ھمدارنګه دوړانګو مؤثر  doseاندازه کيږی ،په بين المللی واحددوړانګو دوز ) ( dosپه
ھوا کې رونتګن دی ﭼې د)( Rپه عالمه سره ښودل کيږي  ،داواحدپه رسمی توګه
دراډيوبيولوژي په پنځمه کنګره کې ﭼې په ) ( 1935م کال کې په شيکاګوکی جوړه شوی
وه ،د  Xوړانګي دمقدارلپاره تعين کړی دی.دتعريف په اساس د  Xاوګاما
دوړانګوواحددرونتګن څخه عبارت دی.ﭼی په يو سانتی متر مکعب ھوا کی)1293.10 H
( ګرام.په عادی شرايطو کې ﭼې دھوا فشار)( 76دسيمابوستون اودحرارت درجه ئی صفر
دسانتی ګرادوی يوجوړه مثبت اومنفی ﭼارج توليده وی.
دوړانګوڅخه دځان ساتنی کور :
دوړانګوڅخه دځان ساتنی لپاره اوھمدارنګه دتالی وړانګوڅخه د  Collimaterﭼې د)4
(سربی لوحوپه شکل جوړشوی استفاده کيږي ﭼې دتيوب په خوله کې قرارلری ﭼې دھغه
ميخانيکی اويا اتوماتيک جوړښت له مخی ﭼې دتيوب په خوله کې شتوالی لری ﭼې دھغه په
واسطه  Collimaterحسب الخواھشلوی او وړوکی کيدای شی.ھرڅومره ﭼې
 Collimaterکوﭼنی شی دجسم داکسپوزساحه ھم کوﭼنۍ کيږي اوکمه شعاع اخلی
اوداکسری فلم  Contrastبه ښه وی ﭼې دشخص په ګټه دی  ،يوداﭼی شخص ته کمه شعاع
ورسيږی نو  Secatter Rediationڅخه ھم مخنوی کيږي.
دوړانګوڅخه شخصی ځان ساتنه:
پوھيږوﭼی وړانګي داکسری پرسونل اوياکارکؤنکولپاره خطر لری په ھمدی ترتيب
دنورواشخاصولپاره ھم دخطرڅخه خالی نه دی ﭼې ددی خطراتوحدود ھم معلوم نه دی ،په
دی خاطرھرطبيب ته الزم دی ﭼې راډيوګرافی په صحيح توګه اجرااوډير دقيق وسی،
خاصتاپه حامله دارو ښځوکی بايد زيات دقيق وسی اوپه ھغه وخت کې دی حامله دارو
ښځوته راډيوګرافی وشی ﭼې دمورحيات دمرګ سره مخامخ وی داځکه د  Xوړانګه دجنين
لپاره ډيره خطرناکه ده اودطفل دمعيوبيت اوحتادسقط سبب ھم کيدای شی البته په اولو)( 3
مياشتوکی .نودحامله ښځی بطن اوحوصله بايددراډيوګرافۍ په وخت کې په سربی ﭼپن
وپوښله شی په لنډه توګه دوړانګوڅخه دشخصی ځان ساتنی لپاره دالندي ټکوڅخه پيروی
وشی:
 دالمونيم اعظمی فلترداکسريزدتيوب په خروجی دھانه کې دابتدائی وړانګي په
مقبل کې استعمال شی ﭼې ضخامت ئی د )( 2 mm – 4 mmپوری وی .
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 ھميشه دی لوړولتاژتر ھغه ځای ﭼې امکان ولری استعمال شی ترڅودتالی دشعاع
مخه ونيوله شی اود کيست په شاتنۍ برخه کې دی بايد سربی صفحه موجوده
وی.
 ( Focal, Film , distance) f.f.dnبايدزيات وی مثال په اضغری ډول 12 in
يا  90cmپه راډيوګرافی کې اودراډيوګرافۍ ميز  18inاويا  45cmپه
فلورسکوپيکی د  chestدوالړی په حالت کې اود  150cm− 180cmفاصلی
په حدودو کې راډيوګرافی اجراشی.
 کوښښ دی وشی ﭼې صرف مطلوبی ناحی ته شعاع ورکړله شی
صدراوبطن ټول دشعاع په
دسينی)صدر(راډيوګرافۍ په وخت کی
حدودوکی راشی اود collimationاو cossيا توبو سس په واسطه ناحيه
محدوده اووړه کړی شی.
 کوښښ دی وشی ﭼې دفلورسکوپی څخه لږه استفاده وشی
 ھرڅومره ﭼې ممکن وی دحامله ښځودراډيوګرافۍ څخه دی اجتناب وشی ،خاصتا
په اولو دری مياشتوکی داځکه ﭼې جنين ددريمی ھفتی څخه تر  25ھفتی
پوری دشعاع په مقابل کې ډير حساس وی او ددريمی ھفتی څخه تراتمی ھفتی
پوری دسوی اشکال اوداتمی) ( 8ھفتی څخه ترپنځلسمی) ( 15ھفتی پوری
اودطفليت په دوران کې د)کاستر(مينځته راتلل دشعاع ناوړه اغيزی په جنين
باندی وی.
 د  Ginadيا جنين دغدواتوپه محفوظ ساتلوکی دی اعظمی کوښښ وشی.
  Thyroidدی ھم دسربی پوښښ په واسطه دشعاع دتاثيراتو څخه وساتل شی.
دوړانګو څخه دمريض ساتنه:
ددی سوال په ځواب کې بايدووايوﭼی ايا طبی وړانګي محفوظی دی اوکه نه ؟  ،اودھغوی
محفوظيت يعنی څه؟ ايا داخبره ددی معنا لری ﭼې داوړانګي بی خطره دی؟ اياددی
وړانګوخطرات کم دی؟ ايا ګټی ئی دخطرڅخه زياتی دی؟نوکه ﭼيرته يوڅوک تاسی ته
داووائی ﭼې ھوابی خطره او محفوظه ده ،نو ايادابه ددی معنا وی ﭼی:
ھوادګرداوغبارڅخه خالی ده ؟ اوکومه ھواﭼی ھره ورځ تنفس کوؤصحی اوسالمه ده ،ياپه
مختصره توګه ظاھراکه دھغه لږه سطحه دغبارڅخه ډکه وی ،نوظاھراويلی شوﭼی ھغه
خطرناکه ده .ځنی فعاليتونه مختلف خطرات دځانه سره لری.ددی لپاره ﭼې ديوشی سره
تماس ولرواو محفوظ وی ،نوداپه دی معنا دی ﭼې ھغه لږخطرات دځان سره لری خومطلق
بی خطره نه وی ،اوداسی کوم شی نه شته ﭼې دخطرامکان ئی صفروی ﭼې دا کارھروخت
ناممکن دی.اودھرجسم لپاره محفوظ والی)( Safetyمختلف دی دمثال په توګه :ھغه خلک
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ﭼې دنفس تنګۍ ناروغی لری ،غبارلرونکی ھوانه شی زغمالی اوپه ښه توګه ورڅخه ګټه
نشی پورته کولی.
ھغه څه ﭼې دنفس تنګۍ دناروغانولپاره مضروی  ،کيدای شی دنوروخلکو لپاره کوم خطر
ونه لری.ھر عمل ﭼې دډير وخت لپاره ګټوراومحفوظ وی دھغه خطرات دګټی په نسبت
ډيرکم وی.
طبيعتاپه يومحيط يامختلفومحيطونوکی وړانګي په غيرمستقيم ډول شتون لری ،خودا
محيطونه اوسطحی اکثره دوړانګودتشعشعاتوڅخه محفوظی وی  ،که داسی نه وای نوژوندبه
تراوسه په ځمکه کې دوام نه ؤموندلی .سره ددی په دی ھم پوھيږوﭼی دسرطان ناروغی
) ( Cancerدوړانګي دمختلفو نوعو څخه پيدا کيږي.دوړانګو څخه دحفاظت درجه دھغوی
په ظاھری سطحی پوری اړه لری.دپورته غيری مستقيمووړانګو دډيری لوړی سطحی څخه
په ښه توګه په تشخيصی مواردو کې دتصويراخيستلولپاره استعماليږی  ،که ﭼيرته
تکراراداکار وکړونوامکان شته ﭼې دژوندپه اوږدوکی سرطان رامينځته کړی.دخلکوکوﭼنۍ
برخه په سلوکی ھغه خلک دی ﭼې په مستقيمه توګه دمضره وړانګوپه مقابل کې قرار لری
اووړانګي په مستقيم ډول ورباندی لګيږی ،وړانګي دھغوی په جسم کې پرمختګ کوی ﭼې
دژوندپه اوږدوکی دسرطان)( Cancerسبب کيږي.په حقيقت کې داخطرونه ھغه خلکوته
متوجه دی ﭼې دھستوی سالګانو دوړانګو تر تاثير الندي ژوند تيره وی اويا دوړانګوسره
سروکار لری اويادوړانګوڅخه ګټه اخلی اوياداﭼی وړانګي ئی دسرطان سره برخوردوکړی.
دوړانګولپاره ولتاژ) ( Potentialدسرطان ) ( Cancerجوړيدوپوری اړه لری ،ﭼی
داوړانګي په محدوده توګه ښودلی کيږي اوپه بدن کې داوږدی مودی لپاره ذخيره کيږي.
دټيټو سطحووړانګودپيداکيدوغير مستقيمه الره عبارت ده دکمپيوټری توموګرافۍ څخه،
داکس وړانګوپه واسطه تشخيص لږ خطرات دځان سره لری ،دوړانګوپه واسطه توليد شوی
امراض څه موده وروسته ځان ښکاره کوی لکه :ھغه واقعاتوکی ﭼې مخکی دوړانګوڅخه
استفاده کړی وی ،يا ھغه څوک ﭼې ناروغی ياټپ ولری ﭼې دپام لرنی وړوی ﭼې ددی
تشعشع دخطر اساسی فکتوردھغوی په ژوند کې دی.ځنی تصويری معاينات دسالموخلکود
امراضو دښودلو لپاره استعماليږی لکه :کلنی mammogramsﭼې دسينی دسرطان) chest
( cancerدتشخيص لپاره ورڅخه استفاده کيږی ،که دوړانګوبرخوردپه بدن کاميابه وی ،بی
ضرره وی ،ژر تشخيص اومعالجه کيږي اودھرډول وړانګو دتشعشع څخه محفوظه وی،
نوددی تعريف په واسطه ويلی شوﭼی داوړانګي محفوظی دی.
که ﭼيرته دلوړی سطحی وړانګي استعمال شی دځينومعايناتولپاره کيدای شی
ظاھرامضری وی.داکس وړانګي دماشومانولپاره په غيردڅومھمومعايناتوڅخه ﭼې
دتشخيص لپاره عکس اخيستلو ته ضرورت لری بايدډيری کمی استعمال شی .د  100کلونو
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لټون اوموندنی څخه ښکاره ده ﭼې داناممکنه خبره ده ﭼې تشخيصی تشعشع دسرطان
)( cancerدايجاد سبب کيږي.
دوزيمتر):(Dosimeter
دھغه تشعشعی وړانګي داندازی معلومول دی ﭼې دتشعشع دمنبع څخه خارج شويدی ياپه
بل عبارت دھغه جذب شوی شعاع ښکاره کول دی ﭼې دتشعشع په نتيجه کې مينځ ته
راغلی وی.
ددی ډول جذب شوی شعاع ښودنه او معلومول د دوزی متر په واسطه کيدای شی په
ھمدی شان ويالی شو ﭼې ددوزی متر په واسطه دھغه وړانګو اندازه معلوموالی شوﭼی
دزياتی مودی لپاره يو شخص داکسپوزر)دوړانګي جذب( سره مخامخ شوی دی او خطر
تری پيداکيدای شی دوزی متر په مختلفو ځايونوکی په مختلفو ډولونو او په ھره برخه کې
ورڅخه په ځانګړی ډول کار اخيستل کيږي.
په لنډه توګه بايد ووايوﭼی دراډيو لوژی په څانګه کی ،په ټوله نړۍ کې ددی کوﭼنی فلم
څخه کار اخلی او ھغه خلک ﭼې داکس دوړانګو په برخه کې خاصتا دراډيولوژي په
ديپارتمنت کې کار کوی حتما يې دھميش لپاره په خپله ﭼپن کې ولری.
داځکه ﭼې د)(W.H.Oله خوا زمونږ ھيواد ته ھم ورکړل شوی وؤ او ديوی ټاکلی نيټی په
پای کې به يې دھغه وړانګو اندازه څرګنده وله ﭼې يو شخص به ورسره مخامخ شوی وؤ
وروسته دھغه به يې دتفريحی رخصت تر څنګ داړتيا په صورت کې مادی امتياز ھم
ورکاوه.
دپلټنی اوتصويراخيستنی ماشين:
دتصوير جوړښت:داکسری په واسطه تصويرونه دھغه موادوپه ساختمان پوری اړه لری
ﭼې وړانګه ورڅخه تيريږی ،ھمدارنګه داموضوع دوړانګي په جذب اوانتشارپوری ھم اړه
لری ،په عمومی توګه دموادوکثافت دګرام په نمبرپه يوسانتی مترمکعب کې اټکل کيږی ،په
ھمدی شان دوړانګي تيريدل ھم دموادو په اتومی نمبرپوری اړه لری .داډيره مھمه ده ﭼې
ددوه کثافتونوترمينځ توپير وکړل شی ﭼې داموضوع دراډيولوجست اودھغه دھمکارانوسره
دمناقشی وړده.دکثافتونوڅخه په دوه ډوله يادونه شوی ده:ﭼی يوئی فزيکی کثافت اوبل ئی
راډيوګرافيک کثافت دی ،دفزيکی کثافت څخه مخکی يادونه شوی ده .
راډيوګرافيک کثافت دفلم دتوروالی درجی خواته عطف کيږی ،راډيوګرافيک کثافت ھم په
فزيکی کثافت پوری اړه لری ھغه ساختمانونه ﭼې لوړ فزيکی کثافت لری نوراډيوګرافيک
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کثافت ئی کم وی ،اوھغه ساختمانونه ﭼې دفلم په مخ زيات توروالی ښکاره کوی ھغه
لوسينت)( Lucentبولی.
په عمومی توګه څلورډوله راډيو ګرافيک کثافتونه شتوالی لری ﭼې عبارت دی
له:ګاذ)ھوا( ،شحم ،اوبه اوھډوکی دی ،ﭼی دراډيوګرافيک دپاڼی پر مخ په:تور،
خړتور) ،( grayخړاوسپين ډوله دکتنی وړوی.په ھستوی طب کې تصويرپه دوه برخوويشل
شوی:
ﭼې يو ئی ھستوی تصويراوبل ئی البراتواری تشريح يااناليزس څخه عبارت دی ،ھغه
راډيو لوجست ﭼې دتشخيص سره سروکارلری .نوتصويری منظری ته ارزښت
ورکوی.دايزوتوپ استعمال دالبراتواری مقصدونو لپاره صورت مومی ﭼې په فزيالوژيکی
وظيفو باندی څيړنه کوی داھم بايدووايوﭼی البراتواری مطالعات دتصوير منظری سره
ورته اومساوی ارزښت لری ،دھستوی تصوير پرينسيپونه دبدن دمختلفوغړوانتخابی
برخوپوری اړه لری ،غوره ايزوتوپ ﭼې توصيه کيږي عبارت دھغه ايزوتوپ څخه دی ﭼې
په کم دوز تطبيق شی او غيرشحمی شوی وی اودلنډ نيمائی عمر لرونکی وی  ،په اوسنی
وخت کی ُ)( Techniumغوره مواددی.
مقناطسيت او : MRI
سريزه:
مقناطيس:ھغه مواد ﭼې داوسپنی زرات ځانته راجذبوی دمقناطيس په نامه سره ياديږی ﭼې
دادجذب خاصيت په اوسپنه ،نيکل ،کوبالت اوددوی دالياژو په ترکيب کې ليدل کيږی،
يونانيانو )(٨٠٠کاله مخکی دميالد څخه مقناطيس وپيژانده.ھغوی فيرس اکسايد پيداکړﭼی
داوسپنی ټوټی ئی جذبولی .
مقناطسی ساحه:دھغه ساحی څخه عبارت ده ﭼې يومقناطيس ئی احاطه کړی وی،
مقناطيسي ساحه يووکتوری کميت دی يعنی ھم مقدار لری اوھم جھت اومعموالپه  Bښودله
کيږي  ،مقناطسی ساحه دخطونوپه واسطه ښودله کيږي ﭼې داخطونه دشمال قطب څخه
راوځی اوپه جنوب قطب داخليږی يعنی دمقناطسی ساحی خطونه ،نه پيل لری اونه انجام
بلکی داخطونه يوه تړلی حلقه جوړه وی.په دائمی مقناطيس کې دساحی خطونه پخپله
دمقناطيس په دننه کې ادامه پيدا کوی.
تر څوتړلی حلقه جوړه کړی مقناطيس ته نږدی فضا کې ﭼې دمقناطيس خواص پکی ليدل
کيږي دمقناطيسي ساحی پنوم ياديږی ،دقطب نمادعقربی انحراف دمقناطيسيت اغيزه ده،
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مقناطسی ساحه دمقناطيس په څوکو کې قوی اودمقناطيس په منځنۍ برخه کې ضعيفه
ده.ھرمقناطيس دوه قطبونه لری ﭼې يو يی شمالی قطب اوبل ئی جنوبی قطب دی .ﭼې
وروسته بيا دمقناطيس اوبريښنا ترمينځ رابطه داورستيد پواسطه رامينځ ته شوه.

الکترو مقناطيس ):( Electromagnet
که ﭼيرته يوکړۍ ډوله اوسپنه باندی يو
بريښنائی سيم تاؤ شی له دغه سيم څخه دبريښنا
په تيريدوسره نوموړی حلقوی اوسپنه په
يوقوی مقناطيس بدليږی ﭼې دالکترومقتاطيس
پنوم سره ياديږی .الکترومقناطيس يواځی
دبريښناپه تيريدوسره مقناطيسي ځانګړنه لری،
دبريښنادجريان په قطع کولوسره اوسپنيزه
ھادی مقناطسی ځانګړنه دالسه ورکوی لکه
:الکترومګنتيک ګلوانومترﭼی دبريښنافعاليت
دګراف درسم کولو اساس دی.
الکترو مقناطيس دفزيک دعلم شاخه ده ﭼې الکتريکی اومقناطسی پديده اودھغوی ارتباطات
مطالعه کوی دطبعيت دڅلوروبنيادی نيروګانو)الکترومقناطسی نيرو ،قوی ھستوی نيرو،
ضعيفه ھستوی نيرو ،کميابه ھستوی نيرو(څخه ده دالکترو مقناطيس په نظريه کې دغه
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نيروګانی دالکترومقناطيس ميدانونوپه واسطه توصيف شوی دی.الکترومقناطيس دھغه
پديدوتوصيف ډيرکوی ﭼې په ورځنی ژوندکی ډيراستعماليږی.
الکترومقناطيس ھغه نيروده ﭼې الکترون اوپروتون داتوم په مينځ کې په خپلوخپلوځايونوکی
محکم ساتی ،په حقيقت کې دماليکولی نيروعامل ھم الکترومقناطيس دی.
الکترومقناطيس په دوه شکله ظاھريږی:
 .1الکتريکی نيرو.
 .2مقناطسی نيرو.
ﭼې دادواړه دالکترو مقناطيس دمختلفواړخونو څخه شميرل کيږي نوپه دی اساس يوبل ته
مربوط دی يعنی ھرکله ﭼې الکتريکی ساحه تغيروکړی مقناطسی ساحه توليديږی اوکه
مقناطسی ساحه تغيروکړی الکتريکی ساحه تولديږی ﭼې دی اثرته الکترومقناطسی القا وائی
ﭼې دالکتريکی جنراتورونو ،القائی موتورونو اوترانسفرمرونودکاراساس دی.
الکتريکی ساحه دڅومعمولوالکتريکی پديدولکه:برقي پوتانسيل ،برقي جريان پوری اړه
لری اومقناطسی ساحه په مقناطيس پوری اړه لری.دالکترومقناطيس نظری مفاھيم ددی
باعث شوﭼی دانشتين دنسبيت دنظرئی په اساس په ) ( 1905م کال کې پيشرفت
وکړ.خووروسته دمايکل فرادی اومکسويل دکشفياتوڅخه معلومه شوه ﭼې برقي اومقناطسی
ساحی يودبل څخه جدانه دی بلکی يوبل سره تړلی دی.
الکترو مقناطسی تشعشع اوالکترومقناطسی انرژی:
دموجي تيوری په اساس الکترومقناطيسي پديده  ،موجي شکله پديده ده ﭼې په فضا اوخال کې
انتشارکوی ﭼې دالکتريکی اومقناطسی ساحو څخه جوړه شوی ده.کله کله الکترومقناطسی
تشعشع ته نوروائی  ،ﭼی مرئی نورھم دالکترومقناطسی امواجويوه برخه ده.راديوی امواج،
داکس وړانګه ،دګاما وړانګه ،تحت قرمزی نور اوماورای بنفش نور ...اونور الکترو
مقناطسی امواج دی.الکترومقناطسی امواج لومړی دماکسويل په واسطه پيش بينی شول په
دی ھکله ډير نظريات شتوالی لری ﭼې ورڅخه صرف نظر کوؤ .الکترومقناطسی امواج
دانرژی يونوعه ده ﭼې دانشتين اوپالنک درابطی په اساس عبارت ده د:
E= hf
په پورته رابطه کې  Eانرژی h ،دپالنک ثابت او fفريکونسي ده.

١٥٦

د مقناطيسي ساحی تصوير :M.R.I
نورمال:
.1
.2
.3
.4

د غړو  ،وينی د رګونو ،ھډوکو ،او بندونو نورماله اندازه  ،شکل او ځای ښکاره
کوی.
غير نورماله وده موجوده نه وی لکه په تومورونو کې ﭼې ښکاری.
د وينی راتلل  ،غير نورماله مايع  ،بندښت په مايع او وينه يا د وينی په اوعيه کې
راوتلی حالت )انوريزم( شته والی نه لری.
د التھاب او يا انتان نښی موجودی نه وی.

غير نورمال:
 .1په غړی کې زيات غټوالی  ،زيات کوﭼنی والی  ،خرابيدل يا نشتوالی .
 .2غير نورماله وده لکه په تومورونو کې ﭼې ځای لری
 .3غير نورماله مايع ﭼې د وينی يا انتان له کبله پيدا کيږي مايع د سږو او يا زړه د
شاوخوا څخه راټوليږی ،ھمدارنګه مايع د ينی ،کولمو او نورو غړو څخه ﭼې په
ګيډه کې موجودی دی پيدا کيدای شی .
 .4د وينی اوعيی نری شوی او يا بندی شوی وی لکه ﭼې په انوريزم کې وی .
 .5په صفراوی الرو کې بندښت او يا په تيو بونو کې لکه حالبونه ﭼې د پښتورګو
څخه بيرونه ځای لری .
 .6خرابتيا ﭼې په مفصلونو  ،غضروفونو )کرپندوکی( کې پيدا کيږي کتالی شو
ھمدارنګه ماتی شوی برخی په ھډوکی کې انتانات او ناروغتياوی ښکاره کوی .
 .7که په عصبی سيستم کې ستونزی موجودی وی لکه په زياته انداره شکلروزس Ms
د مغز خرابتيا يا . Dementia
ھغه څه چې په ازموينه اغيزی کوی:
يو شمير دليلونه شته ﭼې شايد په ازموينه اغيزی وکړی او په الندي ډول تری يادونه کوو:
بالبښت يا  pregnencyپه ھغه وخت کې ﭼې ښځه اميدواره وی زياتره د  M.R.Iازموينه
نه ترسره کيږي خو ددی لپاره ﭼې د احتمالی ستونزی په اړه معلومات تر السه شی ددی
عمليی څخه کار اخلی په ځانګړی ډول ھغه وخت ﭼې د التراساونډ په واسطه څرګند نه شی.
طبی سامانونه ﭼې د الکترونيک بڼه لری لکه  pace makerاويا طبی ذرقی پمپ د M.R.I
تر سره کول پدی حاالتو کې ستونځی را پيدا کوی ،طبی شيان ښايی د فلز لرونکی وی ﭼې
دا د  M.R.Iپه ازموينه د تصويرونو سره يو ځای خيال څرګنده وی ﭼې د غړو د ښکاره
کيدو څخه مخنيوی کوی د مثال په توګه د  IUDپه شته والی کې داکتر نه شی کوالی ﭼې
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رحم په ښه توګه ووينی د ازموينی په وخت کې د  Stillپاتی کيدل ﭼاغی ھغه ناروغ ﭼې
ډير زيات وزن ولری د M.R.Iماشينونو لپاره په زړه پوری يا وړ نه وی ډير نوی يا
عصری طبی سامانونو کې برقي يا الکترونيک سامانونه نه وی استعمال شوی لکه د زړه د
دسامانونو ،پيوند يا  stentاو يا  clipsيا قيدک ښايی د  M.R.Iلپاره بی خطره وی .
ځينی وخت کيدای شی ﭼې د  M.R.Iنتيجی د  ، CT- scanالتراسوند او يا د اکسری د
ازموينو سره توپير ولری دا ځکه ﭼې د  M.R.Iپه واسطه د انساجو فرق کيدای شی M.R.I
ساتونکی يا محفوظه ازموينه ده ﭼې ددی له مخی د بدن دننيو غړو ساختمانونه ښکاری او
څرګنديږی .
ددی ازموينی قيمت او ارزښت د نورو په پرتله زيات دی او ښايی زمونږ سره يی امکانات
نه وی خالص  M.R.Iماشينونه اوس جوړشوی دی ﭼې مقناطيس په بشپړ ډول شاو خوا
کې نه وی دا ماشينونه په بشپړه توګه ټولو روغتيايی مرکزونو کې شتون نه لری دا ماشينونه
د ھغه خلکو لپاره غوره دی ﭼې ډير ﭼاغ دی او  claustrophpbicعصبی وی د
مقناطيسي ساحی انجيو ګرافی MRIھغه ځانګړی ازموينه ده ﭼې ددی په واسطه د وينی
اوعيی او د وينی جريان ښکاره کيږي.
 MRI spectroscopyھغه ځانګړی کړنه ده ﭼې ددی په واسطه زيات شمير روغتيايی
ستونځی د خاصو کيمياوی موادو د تطبيق له مخی د بدن په نسجونو کې ښکاره کيدای شی .
کثيفه مواد په خپل ترکيب کې  gadoliniumلری او ښايی د پوستکی ستونزي په زياته
اندازه پيدا کړی  Nephrogenic, fibrosing,dermopathyپه نامه يادوی  .ھغه ناروغان
ﭼې د پښتوګو نيګرتيا ولری او يا د پښتورګی د بدلون يا  Transplantکړنه په کې تر سره
کيږي ﭼې مخکی له مخکی د ډاکتر سره پری سال يا مشوره وکړی.
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ام ار ای) :( M.R.I) ( Megnetic Resonance Imaging
ام ار ای )(M.R.Iدھغه ازموينی څخه عبارت ده ﭼې دمقناطيسي ساحی او راډيوی
امواجو دانرژی په واسطه تصويرونه جوړه وی.اوددی په واسطه دبدن په دننه کې دغړو او
ساختمانونو خيالونه څرګنديږی.په ډيرو پيښو کی)( M.R.Iدبدن دغړو په اړوند د اکسر ی،
التراسونډاو سټی سکين) (C.T scanپه نسبت محتلفی څرګندونی او معلومات ورکوی .
ھمدارنګه کيدای شی ﭼې )(M.R.Iھغه معلومات ھم ورکړی ﭼې دنورو کړنالرويا
ميتودونوپه واسطه تر السه نه شی.د)(M.R.Iپه ازموينه کې دبدن ھغه برخه ﭼې غواړو
دمطالعی اوکتنی الندي يې ونيسونو دځانګړی اوخاص ماشين په واسطه ﭼې دقوی مقناطيس
لرونکی وی په نښه کوؤ.ھغه تصويرونه ﭼې په )( M.R.Iکی په الس راځی کوالی شو ﭼې
په کمپيوټر کې يې وساتواودزياتوڅيړنولپاره تری کارواخلو.ھمدارنګه کيدای شی ﭼې دا
تصويرونه په پرلپسی توګه په کتنځی اودعملياتو په خونه کې ھم ووينوپه يوشميرپيښوکی
کثيفه مواد ھم په دی ازموينه کې تطبيق کيږي ترڅوﭼی دځينوساختمانونوخيالونه په ښکاره
اوڅرګندډول وکتل شی.د MRIماشين دالندي برخو لرونکی دی:
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ديوسلنډری مقناطيس څخه جوړشوی دی ﭼې په داخل کې ئی يوکمپيوټری سکينرواقع دی،
دوه کمپيوټرونه لری ﭼې يو کمپيوټردتصوير دتحليلولو لپاره دی اوبل کمپيوټردراپور تھيه
کولو لپاره وی ،ديوبسترلرونکی وی ﭼې مريض پکی اﭼول کيږي اوھم دوړانګويوه منبع
لری ﭼې ھغه وړانګي عبارت دی له  x,β,α:اوګاما وړانګو څخه.
په  MRIکې دبدن تصويرڅنګه جوړيږی:
په  MRIکې لومړی مريض په يوه قوی مقناطسی ساحه کې راوستل کيږي اوبيادھغه په
طرف راډيوی وړانګي ليږل کيږي.دبدن ھغه برخی ﭼې پيچلی جوړښتونه لری ددغه ليږل
شوؤ وړانګوپه مقابل کې دبدن دغه پيچلی برخی نوري راډيوی وړانګي دخپلی سطحی
څخه خارجوی اوديولوړقدرت لرونکی کمپيوټرپه واسطه تحليل کيږي اودمانيټورپه صفحه
يوه دستګاه رامينځته کيږي اودھغه اندام ﭼې مونږئی دمطالعی الندي نيسودمقطعی مساحت
ئی په واضح ډول ښکاره کيږی ،ډاکترانوددغه ارزښت لرونکی تخنيک څخه په استفادی
وکوالی شو.دبدن دھغه برخوﭼی ډيرپيچلی ساختمانونه لری لکه:مغز ،واضح تصويرونه په
الس راوړی.نن ورځ ډاکتران ددغه تخنيک څخه په استفادی دزړه اومغزدسکتی مخنوی
کوی.
ھغه څوک ﭼې په دغه طريقه ئی تصويراخيستل کيږي بايد ھيڅ ډول فلزی شيان
لکه:ساعت ،ګوته... ،اونور ورسره موجودنه وی ،ددغی معاينی په وخت کې مريض ته
يوډول مخصوصی جامی وراغوستلی کيږي ﭼې ھيڅ فلزی برخه ونه
لری.دتصويراخيستلوپه وخت کې بايدشخص په پوره ارام اودراحت په حالت کې وی ،کله
ﭼې مريض ارام اوپه راحت کې وی نووروسته بيا مريض په کټ کې اﭼول کيږي
اودمريض څخه دعادی تنفس کولوغوښتنه کيږي کله ﭼې دمريض تنفس کول په نارمل حالت
کې وی وروسته نوموړی شخص د MRIپه دستګاه کې نيول کيږي اوھغه برخه ﭼې
تشخيص ئی کوؤدنورپه واسطه روښانه کوؤاووروسته بيادمريض اسکن کول شروع کيږی،
په مفصلونوکی ﭼې کله اسکن کول قطع کيږي نومريض کوالی شی ﭼې يواندازه حرکت
وکړی مګر دومره حرکت نه ﭼې مفصل دنظرالندي ځای څخه بيځايه شی ،وروسته دټولی
کړنالری دتعقيبولوڅخه اطالعات تصويری دستګاه ته ورکول کيږي اوپه الس ته راغليو
اطالعاتو سره تصويری دستګاه تصويرجوړه وی ﭼې دغه تصوير دفلم له مخی منعکس
کيږي.
 MRIدزياتوناروغيوپه تشخيص اوداعضاؤپه ضايعاتوکی استعماليږی ،دنن ورځیMRI
ددغه طريقی څخه په استفادی سره کوالی شودمرضونوپه تشحيص ،تداوۍ اودمرضونوپه
مخنوی کې ګټه واخلو.
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ددی ازموينی څخه ولی کاراخلو:
دزياتودليلونواو موخوله کبله داازموينه استعماليږی.مثال:ھغه ستونځی ﭼې دتومورونو ،وينی
راتلو ياخونريزی ،زخمونو ،دوينی داوعيه ناروغتياؤاوياانتاناتوپه اړوند موجودی دی
تشخيص کيدای شی.په ھمدی شان)( M.R.Iھغه معلومات اوموخی ﭼې داکسری ،الټراسونډ
او) ( CT -Scanپه واسطه ستونځمن وی څرګندوالی شی.اوکه ﭼيری کثيفه مواد
د) ( M.R.Iپه ازموينه کې تطبيق شی نوپه انساجو کې غيری نورمالی پيښی په ډير غوره
اوښه توګه ښکاره کوی.د)(M.R.Iڅخه په الندي برخوکی کار اخيستل کيږی:
سريا) ،( Headد)(M.R.Iدازموينی په واسطه په مغزوکی دتومورونو ،اينوريزم ،وينی يا
خونريزی ،دعصب زخمونه اونور....لکه:ھغه نقصانونه ﭼې د) ( strokeپه واسطه
پيداکيږی تشخيص کيدای شی.په ھمدی شان دسترګو ناروغتياوی ،دبصری يا کتنی عصب
اودغوږونواودھغی داعصابوبدلونونه پيژندالی شو.
اھتمامات يا څيړنه:
ه :مخکی له دی ﭼې د)(M.R.Iازموينه ترسره شی ضروری ګڼل کيږي ﭼې داکتر او تکنا
لوجست الندي ټکو ته پام لرنه وکړی:
•

•
•

•

•

دھری دوا دحساسيت په اړونددناروغ څخه پوښتنه وشی خاصتا ھغه کثيفه
موادوکی ﭼې ايودين ولری.داځکه ﭼې په زياتو پيښو کې دازموينی دګټی څخه
يې تاوانونه ډيروی.
داميدوارۍ يا دحمل په اړوندﭼی اياناروغ حمل لری اوکه نه.
د)(pace makerمصنوعی غړی ،فلزی)( pinsيا ميخونواوفلزی ټوټوپه ھکله
په ځانګړی ډول په سترګوکی پوښتنه وشی ﭼې دناروغ په بدن کې شته اوکه
نه ھمدارنګه دزړه په سامونوکی دفلز شته والی ،په مغزو کې دفلز پيوند يا )
 ،(clipsپه غوږ کې دفلز دايښودلوپوښتنه اود پروستات په برخه کې دطبی
موخی په ھکله دپمپ ايښودل ولټول شی.
دټکر او فلزاتوپه شاوخواکی کارول ﭼې دادسر ،سترګو ،پوستکی او
دمالدتيرپه برخه کې دفلزی پارﭼودشتوالی امکان پيداکوی نوددی لپاره الزم ده
ﭼې مخکی له مخکی اکسری ترسره شی اوبياد)(M.R.Iازموينی په
اړوندفکروشی.
په نژدی وختونو کې دوينی په رګونوکی دجراحۍ عمليه ترسره شوی اوکه نه
ﭼې په ځينوپيښوکی د)(M.R.Iازموينه نه شوترسره کولی.
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•

•
•
•

•

په رحم کې دحمل دمخنوی لپاره)(IU.Dاستعمال شوی اوکه نه که ﭼيری
داميدوارۍ دمخنوی لپاره داکړنه ترسره شوی وی کيدای شی ﭼې
د)(M.R.Iدازموينی څخه مخنوی وکړی.
دروغتيا يې ستونځی په شتوالی کې لکه:دپښتورګويا) sickle cell anemia
(کی نه شوکولی ﭼې کثيفه مواد تطبيق کړو.
ځنی برخی ﭼې ددوا په واسطه پوښل شوی دی ھم بايد پام لرنه ورته وشی
ځکه ﭼی)(M.R.Iشايد ھماغه برخه وسوزوی.
داضروری ګڼل کيږي ﭼې د)(M.R.Iدسرته رسولو په اړوندليکل شوی موافقه
ترالسه شی اوډاکتردخطرونو يادتاوانونو په ھکله ھم نا روغ ته الر ښونه
وکړی ددی ترڅنګ ھغه ګټی اوښيګڼی ﭼې داازمينه يې لری ھم ښکاره کړی.
په ھغه ناروغ کې ﭼې دحوصيلی اويا ګيډی د)( M.R.Iازموينه ترسره
کيږي.ضروری ده ﭼې دڅو ساعتونه مخکی دڅکلو او خوړلو څخه ډډه وشی.

څرنګه داازموينه ترسره کوؤ:
) (M.R.Iاکثره دتکنالوجست لخواترسره کيږي او دفلمونو تشريح اوژباړه دراډيولوجست
لخواوی ،يو شمير نور ډاکتران ھم کوالی شی ﭼې په دی اړوند خپل نظر څرګند کړی .ښه
به داوی ﭼې دناروغ څخه ټول فلزی شيان لری کړل شی لکه:داوريدلواله ،دغاښونوپوښ،
طاليې شيان ،ساعت اودويښتانودتړلوقيدک.داځکه ﭼې دمقناطيس موادوسره ﭼې دازموينی
لپاره تری کاراخلی تعامل ورکوی ھمدارنګه ﭼپن دازموينی په وخت کې اغوستل
کيږي.بايددخپلوجيبونوڅخه ھم ځنی شيان لکه:سکه ،کارتونه ،کريدت کارت ياد)ATM
(کارتونه وويستل شی داځکه ﭼې دمقناطيسو په واسطه کيدای شی ﭼې کارتونه پاک
شی.دازموينی په وخت کې بايددشا په تخته دميز په سردمالستی په حالت کې ناروغ ته ځای
ورکړل شی.سر ،سينه  ،اوولی ،يا)(armsدميز په سر ايښودل شوی وی په دی وخت کې
دھغه ځانګړی فيتی يا) ( strapڅخه کاراخستل کيږي ﭼې دسا ه ويستلواودزړه دضربان
اندازی معلومی کړی بايددناروغ سره وتړل شی ځنی خلک ددی ازموينی په وخت کې
عصبی) (claustrophobicاحساس پيداکوی اوداپه ھغه برخه کې مينځ ته راځی ﭼې
دمقناطيسي ساحی الندي وی که اړتيا پيدا شی درملنه يې ترسره کيږي.
د)( M.R.Iځنی ماشينونه په خالص ډول وی ﭼې )دخالص ( M.R.Iپه نامه يې ياده
وی.په دی ماشين کې مقناطيس دبدن دننی برخی ته نه داخيليږی .خالص ماشينونه په ھغه
برخه کې مرسته کوی ﭼی)(claustrophobicsحالت موجودوی.خو تراوسه داپه الس نه
دی راغلی او ھر ﭼيرته موجود نه دی.
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د)(scannerپه دننه کې ښايې دباد پکی په څير دھواغږ واوريدل شی او ھم کيدای شی
ﭼې دماتولواو يو شمير نور اوازونه واوريدل شی.ددی دپاره دغوږ دپلک اويادسردتيلفون
څخه کار اخيستل کيږي تر څو ددی مختلفواوازونو په شدت کې کمښت مينځ ته راوړی
دازموينی په وخت کې په کوټه کې بايد څوک موجود نه وی او تکنيشن دی يې دکړکۍ
دالری څارنه وکړی.که ﭼيری کثيفه موادو ته اړتياوی نو تکنالوجست دی يدمړوند په برخه
کې دوريد دالری تطبيق کړی.دا کثيفه مواد د)(1-2دقيقو پوری زرق اووروسته دھغی
د)(M.R.I scanترسره کيږي د)( M.R.Iازموينه د) ( 30-60دقيقو پوری اخستل کيږي
اوکيدای شی ﭼې ددوه ساعتونو پوری وغزيږی.دمقناطيسي اوراديوی امواجودتطبيق په
وخت کې ﭼې د)(M.R.Iدازموينی په وخت کې تطبيق کيږي ددرد احساس مينځ ته نه
راځی.په ھغه ميز ﭼې ناروغ پروت دی کيدای شی ﭼې کلک او کوټه يخه وی.او ھم که
ناروغ په يواړخ پروت وی او دستړيااحساس ورته پيداشی ھغه غاښونه ﭼې دفلزی موادو په
واسطه ډک شوی په خوله کې دﭼوخيدواحساس وشی ھغه برخه ﭼې دازموينی الندي ده
يواندازه توديږی ﭼې دا نورمال حالت دی.په ھغه وخت کې ﭼې دزړه بدوالی ،کانګی،
سردرد ،سرګردانی ،ددرددسوځيدواحساس او يادسا بندۍ ستونځی پيدا شی تکنيشن ته بايد
خبر ورکړی.
 MRIڅومره محفوظه ده:
د MRIپه دستګاه کې دمقناطيسي ساحی څخه استفاده کيږي اود  RFدڅپوپه واسطه
تصويراخلی مګر  CT− Scanد  X− Rayپه واسطه تصوير اخلی .اونظر  X− Rayته د
 RFڅپی محفوظی دی MRI ،بله ګټه داده ﭼې دری بعده تصوير تشکيلوالی شی خو CT−
 Scanدريبعدی تصويرنه شی تشکيلوالی په اقتصادی لحاظ د MRIمعايناتوقيمت نسبت
 CT− Scanته زيات دی.
خطرونه يا) :(Risks
ھغه مواد ﭼې په کې  M.R.Iتری کار اخيستل کيږي په زياته اندازه د خطر لرونکی نه دی
خو کله ﭼې مقناطيسي مواد قوی وی ښايی په  pace makersکې مصنوعی غړو او يا ھغه
طبی سامانونو کې ﭼې د اوسپنی لرونکی وی اغيزه وکړی فلزی مواد ﭼې په سترګه کې
ځای ولری کيدای شی ﭼې د  retinaد خرابيدلو سبب ګرځی .په ھغه حاالتو کې ﭼې د X-
Rayپه واسطه فلزی مواد په سترګه کې څرګند شی بايد ﭼې د  M.R.Iازموينه تر سره نه
شی  .د اوسپنی ذرات کوالی شی په سترګه او يا پوستکی کې د خارښ سبب شی که ﭼيری د
 M.R.Iڅخه مخکی د اکسری څخه په سترګو کې وموندل شول نو  M.R.Iدی نه اجرا کوی
.د اوسپنی ذرات tattoos ،يا خالونو کې  ،په پوستکی کې  ،او سترګه کې د خارښ سبب
ګرځی.
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د  M.R.Iد اجرا په وخت کې ځنی طبی پارﭼی سوزی نو ضرور ده ﭼې طبی پرسونل
مخکی له مخکی دی دی پارﭼو ته پاملرنه وکړی په کمه اندازه خطر د کثيفه موادو د تطبيق
څخه د  M.R.Iپه وخت کې منځته راځی خو دا په منځنی اندازه وی او کيدای شی ﭼې د
طبی درملنی په واسطه يی مخنيوی وشی  .ھمدارنګه د وريدی ذرق په وخت کې د انتان د
پيدا کيدو امکان ھم شته .
نتيجی يا : Result
مقناطيسي تصوير د  M.R.Iپه ازموينه کې د مقناطيسي ساحی سره يو ځای د راډيوی
وړانګو په نتيجه کې د بدن داخلی غړی او برخی ښکاره کړی  .راډيولوجيست بايد د
ازموينی د اخری نتيجی په اړوند مناقشه او پلټنه تر سره کړی  ،پوره نتيجی زياتره وخت د
يوی يا دوه ورځو څخه وروسته د ډاکتر له خوا تر سره کيږي.
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دمولف لنډه پيژندنه
اسHHHتاد پوھنيHHHار ھHHHدايت  ھمنHHHد د مولHHHوی محمHHHود ځHHHوی
او دمولHHHHHHوی عبدالواجدلمسHHHHHHی او دموالنHHHHHHا وسHHHHHHيم ګHHHHHHل
باسولی)دسHHHHHHHHوال باسHHHHHHHHولی مولHHHHHHHHف( کړوسHHHHHHHHی چHHHHHHHHې
دننګرھHHHار واليHHHHت د مومنHHHHدری ولسHHHوالۍ د باسHHHHول کلHHHHي
پHHHHه يHHHHوه دينHHHHداره کHHHHورنۍ کHHHHې پHHHHه  ١٣٣۴ھHHHHـ ش کHHHHال
زيږدلHHHی دی پHHHه  ١٣۴٠ھHHHـ ش کHHHال د ايمHHHل بابHHHا دلٻسHHHې
پHHه لHHHومړی تHHولګي کHHHې شHHامل او پHHHه  ١٣۵٢ھHHـ ش کHHHال
د ھمHHدې لٻسHHې څخHHه پHHه اولHHه نمHHره فHHارغ شHHو او لHHه ھغHHې وروسHHته اسHHتاد  ١٣۵٣ھHHـ ش
کHHHال دکHHHانکور دازمHHHوينې څخHHHه د کابHHHل پوھنتHHHون دسHHHاينس پHHHه پHHHوھنځي کHHHې شHHHامل او پHHHه
 ١٣۵۶ھـ ش کال د نوموړي پوھنځي څخه په اعلی درجه فارغ شو.
دفراغت څخه وروسته په  ١٣۵۶ھـ ش کال دايمل خان بابا په لٻسه کې د ښوونکي په
صفت په دنده مقرر شو او وروسته بيا په  ١٣۵٨\٢\١ھـ ش نيټه دننګرھار پوھنتون د
انجنيري پوھنځي کې د استاد په صفت په دنده مقرر شو د سرو لښکرو د يرغل سره په
 ١٣۶۴ھـ ش کال ګاونډي ھٻواد پاکستان ته مھاجر شو چې ھلته يې ھم په مختلفو ښوونځيو
لکه احداد ،سيد جمال الدين افغان ،سلطان شھاب الدين غوري او د التقوی په لٻسو کې د
ښوونکي مقدسه دنده پرمخ يوړله اوھم د بلجيم په مؤسسه کې د ښوونکو دمسلکي روزنې
کې داستاد په صفت کار کړی.
په  ١٣٧٢ھـ ش کال دمھاجرينو د راستنٻدو سره سم استاد ھم خپل پالرني ټاټوبي ته
راستون شو او په  ١٣٧٢ھـ ش کال دننګرھار په پوھنتون د طب په پوھنځي کې د استاد
په صفت مقرر او تر اوسه په ھمدغه مقدسه مصروف دی.
ھيره دی نه وي چې استاد د دی سره سره ديني درسونه ) فقه ،عقايد ،نحوه او صرف،
تفسير شريف ،تجويد او نور ( د خپل پالر څخه زده کړی دي.
په درنښت
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Publishing Textbooks
Honorable lecturers and dear students!
The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious
issue, which is repeatedly challenging students and teachers alike. To
tackle this issue, we have initiated the process of providing textbooks to
the students of medicine. For this reason, we have published 278 different
textbooks of Medicine, Engineering, Science, Economics, Journalism and
Agriculture (96 medical textbooks funded by German Academic Exchange
Service, 160 medical and non-medical textbooks funded by German Aid
for Afghan Children, 7 textbooks funded by German-Afghan University
Society, 2 textbooks funded by Consulate General of the Federal Republic
of Germany, Mazar-e Sharif, 2 textbooks funded by Afghanistan-Schulen,
1 textbook funded by SlovakAid, 1 textbook funded by SAFI Foundation
and 8 textbooks funded by Konrad Adenauer Stiftung) from Nangarhar,
Khost, Kandahar, Herat, Balkh, Al-Beroni, Kabul, Kabul Polytechnic and
Kabul Medical universities. The book you are holding in your hands is a
sample of a printed textbook. It should be mentioned that all these books
have been distributed among all Afghan universities and many other
institutions and organizations for free. All the published textbooks can be
downloaded from www.ecampus-afghanistan.org.
The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) states:
“Funds will be made available to encourage the writing and publication of
textbooks in Dari and Pashto. Especially in priority areas, to improve the
quality of teaching and learning and give students access to state–of–the–
art information. In the meantime, translation of English language
textbooks and journals into Dari and Pashto is a major challenge for
curriculum reform. Without this facility it would not be possible for
university students and faculty to access modern developments as
knowledge in all disciplines accumulates at a rapid and exponential pace,
in particular this is a huge obstacle for establishing a research culture. The
Ministry of Higher Education together with the universities will examine
strategies to overcome this deficit ”.
We would like to continue this project and to end the method of manual
notes and papers. Based on the request of higher education institutions,
there is the need to publish about 100 different textbooks each year.

I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate
or revise their lecture notes or written books and share them with us
to be published. We will ensure quality composition, printing and
distribution to Afghan universities free of charge. I would like the
students to encourage and assist their lecturers in this regard. We
welcome any recommendations and suggestions for improvement.
It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the
books according to the international standards, but if there is any problem
in the book, we kindly request the readers to send their comments to us
or the authors in order to be corrected for future revised editions.
We are very thankful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid for Afghan
Children) and its director Dr. Eroes, who has provided fund for this book.
We would also like to mention that he has provided funds for 160 medical
and non-medical textbooks so far.
I am especially grateful to GIZ (German Society for International
Cooperation) and CIM (Centre for International Migration &
Development) for providing working opportunities for me from 2010 to
2016 in Afghanistan.
In our ministry, I would like to cordially thank Minister of Higher Education
Dr. Najibullah K. Omary (PhD), Academic Deputy Minister Prof Abdul
Tawab Balakarzai, Administrative & Financial Deputy Minister Prof Dr.
Ahmad Seyer Mahjoor (PhD), Administrative & Financial Director Ahmad
Tariq Sediqi, Advisor at Ministry of Higher Education Dr. Gul Rahim Safi,
Chancellor of Universities, Deans of faculties, and lecturers for their
continuous cooperation and support for this project .
I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and gave us all
these books to be published and distributed all over Afghanistan. Finally I
would like to express my appreciation for the efforts of my colleagues
Hekmatullah Aziz and Fahim Habibi in the office for publishing books.
Dr Yahya Wardak
Advisor at the Ministry of Higher Education
Kabul, Afghanistan, July, 2018
Office: 0756014640
Email: textbooks@afghanic.de

Message from the Ministry of Higher Education
In history, books have played a very important role
in gaining, keeping and spreading knowledge and
science, and they are the fundamental units of
educational curriculum which can also play an
effective role in improving the quality of higher
education. Therefore, keeping in mind the needs of the society and
today’s requirements and based on educational standards, new
learning materials and textbooks should be provided and
published for the students.
I appreciate the efforts of the lecturers and authors, and I am very
thankful to those who have worked for many years and have
written or translated textbooks in their fields. They have offered
their national duty, and they have motivated the motor of
improvement.
I also warmly welcome more lecturers to prepare and publish
textbooks in their respective fields so that, after publication, they
should be distributed among the students to take full advantage of
them. This will be a good step in the improvement of the quality of
higher education and educational process.
The Ministry of Higher Education has the responsibility to make
available new and standard learning materials in different fields in
order to better educate our students.
Finally I am very grateful to German Aid for Afghan Children and
our colleague Dr. Yahya Wardak that have provided opportunities
for publishing this book.
I am hopeful that this project should be continued and increased
in order to have at least one standard textbook for each subject, in
the near future.
Sincerely,
Dr. Najibullah K. Omary (PhD)
Minister of Higher Education
Kabul, 2018

