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پیشگفتار نویسنده

به احتمال زیاد مشکل عمده مرتبط با آموزش فیزیک تصویربرداری تشخیصی، تغییرپذیری آن می باشد. 
در طول 30 سال گذشته حیطه رادیولوژی با بهبودهای قابل توجهی در زمینه تصویربرداری غیرتهاجمی 
با استفاده از اشعه های ایکس، گاما، امواج فراصوت و در نهایت امواج رادیویی با فرکانس باال رو به رو 
بوده است. در طول 1۵ سال گذشته کیفیت تصاویر )پزشکی( به دست آمده امکان مشاهده زودهنگام 
تغییرات آناتومیکی و پاتولوژیکی را فراهم کرده است. در دهه گذشته تاکید بر گذار به تکنیک های با 
دوز تشعشع پایین بوده است که مستلزم روش های تصویربرداری بهینه تر می باشد. به این نیازها تا حدی 
از طریق اکتساب تصویر دیجیتال با استفاده از فسفرهای حساس به موقعیت )رادیوگرافی کامپیوتری، 
الکترونیکی که دید مستقیمی را فراهم می کنند )رادیوگرافی  CR( یا تکنیک های آشکارسازی کامال 

مستقیم،DR(، پاسخ داده شده است. با استفاده از سیستم های دیجیتال می توان به معنای واقعی کلمه، 
محیط هایی عاری از فیلم که انتقال سریع و آسان تصاویر، اطالعات بیمار و اطالعات کنترل کیفی را در در 
طول کشورها، قاره ها و اقیانوس ها را امکان پذیر می سازند، پدید آورد. سناریو پیچیده مذکور سختی هایی 
را هنگام تالش برای درک پیشرفت های مدرن، آموزش دانشجویان یا تنظیم آزمون ها به وجود می آورد. 
این کتاب به معرفی روش های حال حاضر، اصول پایه و کاربرد های آن ها می پرازد. به خواننده این کتاب 

پیشنهاد می شود که در پی انتشارات تخصصی تر با دانش پایه ای فراهم شده، باشد.
DJD
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2005



پیشگفتار مترجمین

زمانی که ویلهلم رونتگن در سال 1986 موفق به کشف اشعه ایکس شد، شاید کمتر کسی باور می کرد 
که در آینده ای نه چندان دور این اشعه مجهول به عنوان چشم سوم پزشکان، اطالعات تشخیصی مفیدی 
را از درون بدن فراهم سازد. در چند دهه اخیر علم و تکنولوژی با سرعت خیره کننده ای درحال پیشرفت 
بوده و افق های بی نظیری از رشد و توسعه را پیش روی زندگی بشرگشوده شده است. حرفه رادیولوژی نیز 
از این امر مستثنی نبوده و با توسعه روش ها و ابزارهای تشخیصی جدید توانسته است سهم بسیار عمده ای 
را در مدیریت فرآیند تشخیص و درمان بیماران داشته باشد. در حال حاضر تجهیزات و روش های نوین 
تصویربرداری پزشکی به منظور بررسی متابولیسم بافت ها و اندام ها و نیز تشخیص ناهنجاری های احتمالی 
)که می تواند در آینده فرد را دچار بیماری کند( در مراحل اولیه، به سمت ردیابی مولکولی و تصویربرداری 

متابولیکی پیش رفته اند.
کتاب حاضر یکی از مراجع علمی مهم و جدید در زمینه فیزیک تصویربرداری تشخیصی می باشد که در 
آن سعی شده است مطالب علمی همراه با تکنولوژی های جدید ارائه شوند. این کتاب بنا به بنیه علمی 
قوی، به عنوان مرجع علمی در برخی از دانشگاه های برتر دنیا تدریس می شود و در کشور ما نیز از طرف 
هیئت بورد فیزیک پزشکی وزارت بهداشت، به عنوان مرجع درس " فیزیک پرتوشناسی تشخیصی " برای 
آمادگی شرکت در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری تصویربرداری پزشکی معرفی شده 
است با این وجود دانشجویان در حال تحصیل در رشته های مرتبط با علم تصویربرداری و عالقه مندان به 
این حیطه نیز می توانند به مطالعه آن بپردازند. یکی از ویژگی های بارز این کتاب وجود اطالعات فنی جامع 
درباره تجهیزات تصویربرداری است که این امر کتاب مذکور را به پایگاه جامعی از داده ها برای فیزیک 
رادیولوژی تشخیصی مبدل کرده است. با نگاه اجمالی به کتاب می توان دریافت که جداول و نمودارهای 
متعدد گنجانده شده در آن حاوی اطالعات علمی، عملی و فنی در زمینه انواع مختلف تجهیزات به کار 
رفته در تصویربرداری می باشد. کتاب اصلی توسط مولفین در یک جلد تدوین شده است، اما با توجه به 
حجم زیاد و ادبیات دشوار آن، مترجمین برای تسهیل استفاده از کتاب، آن را در دو جلد منشتر کرده اند. 


