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  پزشکی هسته اي چیست؟

رادیو اکتیو، جهت امور تشخیصی و  پزشکی هسته اي یکی از تخصص هاي پزشکی می باشد که در آن از مقادیر بسیار اندك مواد
  .یا درمانی  استفاده می شود

  :هاي رادیواکتیو انواع تابش

  انرژي در سطح پایین، توانایی عبور از کاغذ را ندارد: آلفااشعه.  

  انرژي در سطح متوسط، توانایی عبور از چوب را ندارد: بتااشعه.    
  انرژي در سطح باال، توانایی عبور از سرب را ندارد:  )تصویر بردارياشعه مورد استفاده در ( گامااشعه.    

 

  

  :نگاهی به جدول ذیل بیندازیدبهتر است در مقایسه میزان خطر تماس با اشعه در مقایسه با سایر عوامل خطر زا 

  میزان کاهش امید به زندگی  عامل خطر زا
  سال 6  عدد سیگار در یک روز 20کشیدن 

  سال 2  %)15به میزان (وزن اضافی 
  سال 1  مصرف مشروبات الکلی

  روز 207  تمامی حوادث
  روز 7  تمامی خطرات و بالیاي طبیعی

  روز 51  در یکسال msv10پرتوگیري شغلی به میزان 
  روز 15  در یکسال msv1پرتوگیري شغلی به میزان 
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 آیا دستگاه تصویربرداري به بیمار اشعه وارد می نماید؟

دستگاه مورد استفاده در اسکن هاي هسته اي فاقد هر گونه اشعه اي بوده و این بدن بیمار است که محتوي مقادیر اندکی از 
  . اشعه می باشد

اطرافیان براي مدتی کوتاه یا تخلیه مکرر مثانه جهت کاهش پرتودهی به سایر نزدیکان و یا خود توصیه براي رعایت فاصله با 
  .بیمار به همین دلیل می باشد

  

 آیا اسکن هسته اي خطري دارد؟

. باشدمیزان اشعه داده شده در این دسته از اسکن ها بسیار ناچیز و در حد استاندارد تعیین شده توسط سازمانهاي بین المللی می 
حتی در مبتالیان به (لذا در بیماران  از طرفی داروهاي مورد استفاده هیچ گونه اثر حساسیتی خطرناك و یا آسیب به کلیه ندارند

   .توان این دسته از اسکن ها را به راحتی انجام داد می   )بیماري هاي کلیوي
  

  ؟انجام دادرا توان در سنین باروري آزمایش هاي تشخیصی پزشکی هسته اي  آیا می

آزمایش هاي پزشکی هسته اي براي خانم هاي در سنین باروري در کل دوره ماهیانه قابل اجرا می باشد مگر آنکه یک دوره 
  .قاعدگی فرد به تاخیر افتاده باشد که در این صورت باید فرد را باردار تلقی نمود مگر آنکه عدم بارداري به اثبات برسد

  

 را می توان در بانوان باردار و یا شیرده استفاده نمود؟ آیا اسکن هاي هسته اي 

. که پزشک معالج توصیه به انجام اسکن داشته باشد بهتر است انجام اسکن تا پایان دوره بارداري به تعویق افتد در مواردي به جز
اسکن ممکن است نیاز به قطع همچنین جهت ماداران شیرده، بسته به نوع . )اسکن ریه جهت تشخیص آمبولی ریهبه استثناي (

  . مدت کوتاهی وجود داشته باشده شیردهی ب
  

 آیا در جریان اسکن بیمار اشعه دریافت می کند؟

به بیمار   بنابراین میزان اندکی اشعه استاندارد و خیلی کم رادیواکتیو استفاده می گردد  در اسکن هاي هسته اي، از مقادیر
حد استانداردي است که توسط سازمانهاي بین المللی تعیین شده است و لذا هیچ خطري این مقدار اشعه در  و می شود  وارد

  .براي بیمار ندارد
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 توان کرد ؟ چه توصیه اي جهت کاهش پرتوگیري پس از تزریق رادیوداروها در آزمونهاي پزشکی هسته اي به بیماران می

ه هاي پزشکی هسته اي براي کاهش پرتوگیري ب توان پس از آزمون که میاست آشامیدن آب و دفع مکرر ادرار از راهکارهایی 
  .کار بست

  

  ن دارد؟ویسآیا بیمار پس از انجام اسکن نیاز به ایزوال

می باشد، مطابق  201Tlو  99mTc اسکن هسته اي مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی از آنجا که رادیو داروهاي پرکاربرد در مرکز
میلی کوري باشد،  430میلی کوري و  760، در صورتی که مقدار رادیودارو تجویزي به ترتیب کمتر از ذیل با داده هاي جدول

این درحالی است که مقدار تجویز رادیو دارو در این مرکز، بطور مثال در . بیمار را پس از تصویربرداري می توان ترخیص نمود
   و همانطور که ذکر شد،) برابر کمتر 38ر حدود د(میلی کوري می باشد  20، در بیشترین حالت 99mTcمورد  

  

  . بیماران پس از انجام تصویربرداري، هیچگونه خطري براي اطرفیان خود ندارند
 

  
  

میلی  58/0گیري تابش در فاصله یک متري از بیمار تزریق شده نباید بیشتر از  م، اندازهچهارهمچنین مطابق با داده هاي ستون 
داده هاي عملی اندازه گیري شده توسط دوزیمتر کالیبره شده بخش، عددهاي اندازه گیري شده کمتر از  سیورت باشد که با 

   .برابر کمتر بدست آمده است که مجددا در انطباق با قوانین بین المللی است 20میکرو سیورت در ساعت، یعنی حدود  25
  

 

ویته مجاز را در موعد مقرر همانند یبیمارستانی، اکتبا توجه به اینکه بیماران معرفی شده از سوي سایر بخشهاي 
سایر بیماران دریافت می کنند، این افراد را نیز می توان پس از انجام تصویربرداري مجددا به بخش ارجاع 

  . دهنده معرفی نمود تا بدون هیچگونه خللی، روند درمانی ایشان پیگیري گردد
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  :عه پس از تماس با بیمار تحت اسکن هسته ايفرمول محاسبه میزان قرارگیري در معرض اش

 . t (linear)x -. e n E =  

                     d2  
 E:  is exposure (R)  
 N: is one of millicuries in source (mCi) 
 d: is distance (cm) of point where exposure is desired from the source 
 t: is time of exposure (hr)  
 : (linear) is linear attenuation coefficient of shielding material (cm-1)  
 x : is the thickness of the shielding material (cm)  
 : is the exposure rate constant (R.cm2/mCi.hr) 

 

 مثال:
  :فوق توجه به فرمول با
  ساعت از تزریق اسکن قلبش گذشته است قرار  6بیماري که سانتی متري از  10دقیقه در فاصله  15اگر شما به مدت

 .کنید صدم میلی سیورت اشعه دریافت  می15) 15/0( بگیرید

  ساعت از تزریق اسکن قلبش گذشته است قرار  6سانتی متري از بیماري که  10دقیقه در فاصله  5اگر شما به مدت
 .کنید صدم میلی سیورت اشعه دریافت می 5) 05/0( بگیرید

 صدم میلی سیورت اشعه  3 )03/0(دقیقه قرار بگیرید 15سانتی متري ازهمان بیمار به مدت  20اگرشما درفاصله
 .کنید دریافت می

  ساعت از تزریق اسکن قلبش گذشته است قرار  6سانتی متري از بیماري که  100دقیقه در فاصله  10اگر شما به مدت
 .کنید فت میهزارم میلی سیورت اشعه دریا 1)001/0(بگیرید

 ساعت از تزریق اسکن قلبش گذشته است قرار  6سانتی متري از بیماري که  200دقیقه در فاصله  10اگر شما به مدت
 .کنید سیورت اشعه دریافت می میلیصد هزارم  25) 00025/0(بگیرید 

  قلبش گذشته است قرار ساعت از تزریق اسکن  18 سانتی متري از بیماري که 20دقیقه در فاصله  5اگر شما به مدت
 .کنید هزارم میلی سیورت اشعه دریافت می 6) 006/0( بگیرید

 

 اشعهیک میلی سیورت  تاماه بارداري  9در خود تماسهاي شغلی  طی در يخانم باردارچنانچه طبق قوانین آژانس انرژي اتمی *
  .را تهدید نمی نماید ، خطري وي و جنیندریافت کند

  متخصص پزشکی هسته اي دکتر کرمی،: تهیه کننده
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  :اسکن قلب

عالئم بیماري در سرخرگهاي کرونر قلب غالبا در هنگام فعالیت بیمار ظاهر می شوند و معموال در حالت استراحت مشکلی وجود ندارد 
ی کنیم تا آن منطقه بنابراین براي بررسی دقیق تر و واقعی تر وضعیت خون رسانی به عضله قلب بهتر است قلب را در شرایط فشار بررس

 به علت تنگی سرخرگی است خود را بهتر نشان دهد ) ایسکمی(که دچار افت نسبی جریان خون 

 در این صورت با کشف منطقه مبتال به افت جریان خون ، بطور غیر مستقیم سرخرگ مبتال به تنگی را شناسایی کرده و با درمان بموقع تنگی ،
آزمون ورزش . بنابراین اسکن قلب باید بطور توأم با آزمون ورزش انجام شود. پیشگیري خواهد شداز پیشرفت بیماري و خطرات بعدي 

 .به عمل میآید (Treadmill ) که حداکثر نیم ساعت بطول می انجامد یا با دوچرخه و یا با دستگاه تردمیل

 .زایش خواهد یافتکیلومتر در ساعت اف 1.2درصد و سرعت حرکت آن حدود  2دقیقه شیب نوار در حد 3هر

الزم به ذکر است جهت رفاه بیشتر در حین ورزش، بهتر است لباس و کفشی راحت پوشیده و قبل از انجام آزمایش، فعالیت فیزیکی شدید 
 .ساعت قبل ناشتا باشد 4همچنین الزم است از . انجام نداده باشد

در فاصله زمانی ) مانند پروپرانولول(فعالیت قلب در حین ورزش می شونددیگر آنکه بعضی داروهاي مداخله گر قلبی را که مانع از افزایش 
  .معین قبل از آزمون ورزش 

بر اساس سن، حد معینی از ورزش و حداکثر ضربان قلب که باید به آن دست یابید پیش از شروع ورزش براي شما مشخص شده و 
   .آزمایش تا آن زمان ادامه خواهد یافت

ترین نتیجه مربوط به زمانی است که به حداکثر فعالیت پیش بینی شده بدون بروز تغییر غیر طبیعی در وضعیت بالینی  بهترین و قابل اعتماد
 . دقیقه ورزش است 10 -12یا نوار قلب نایل شوید و این، حدودا به 

الئم بالینی نظیر درد سینه، تنگی نفس معهذا در هر زمان که واقعا  بیمار احساس کرد قادر به ادامه ورزش نیست یا چنانچه دچار بعضی ع
  مفرط، سرگیجه و سردرد شدید 

به درون آنژیوکت دست تزریق شده و یک ) داروي مربوط به اسکن قلب(در زمان دستیابی به حداکثر ضربان قلب تعیین شده، پرتو دارو
  .دقیقه بعد دستگاه تردمیل بطور تدریجی از حرکت باز می ایستد

که بیمار به هر دلیل قادر به ورزش نباشد یا انجام ورزش براي وي غیر ضروري یا مضر تشخیص داده شود بجاي  بطور کلی در مواقعی
نام ) پرزانتین(معروف ترین و رایج ترین این داروها، دي پیریدامول . آزمون ورزش، از تزریق بعضی از داروهاي خاص استفاده می شود

 . دارد

با تزریق این دارو مشابه اثرات . گشاد کرده و خون رسانی به عضله قلب را چند برابر می کند این دارو سرخرگهاي کرونر قلب را
   .فیزیولوژیک ورزش در قلب ایجاد خواهد شد بدون آنکه بیمار فعالیت جسمی قابل توجهی انجام داده باشد

 قلب ) اسکن (مرحله نگاره برداري 
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چون بعد از فعالیت ورزشی یا تزریق داروي دي . پس از آزمون ورزش امکانپذیر نیستقلب ، بالفاصله ) اسکن (انجام نگاره برداري 
مضافا اینکه . پیریدامول فعالیت قلب و حرکات تنفسی افزایش یافته و نگاره برداري در این زمان سبب افت کیفی تصاویر خواهد شد

قلب و به حداقل رسیدن جذب زمینه اي، به گذشت زمان کافی پرتوداروي تزریق شده در دقیقه پایانی آزمون ورزش، براي وضوح بیشتر 
  لذا پس از تزریق پرتودارو و پیش از شروع اسکن قلب، وجود یک تأخیر زمانی مناسب . نیاز دارد

ق انتظار چند لیوان آب و قدم زدن در اتا. در اتاق انتظار نوشیدن شیر، به خروج پرتوداروي اضافی از کبد و کیسه صفرا کمک خواهد نمود 
بیمارانی که قادر به نوشیدن شیر ). بخصوص در مورد بیمارانی که به آنها آمپول دي پیریدامول تزریق شده است( نیز مفید خواهد بود

بعد از گذشت زمان مقتضی بیمار به اتاق به اتاق .نیستند بهتر است قبال مقداري خامه یا ماست پر چرب با خود همراه داشته باشند
  .ري فرا خوانده می شودتصویربردا

با اتمام تصویربرداري، مرحله اول آزمایش به پایان رسیده و در نوبت بعد براي انجام اسکن قلب در مرحله استراحت مجددا در زمان تعیین 
 . شده باید در این مکان حضور داشته باشید

ذشته را تحت نظر پزشک معالج مجددا از بعد از مرحله اول می توان داروهاي قلبی گ) اسکن بعد از آزمون ورزش(بعد از مرحله اول اسکن
براي اسکن قلب در (می توان داروهاي قلبی گذشته را تحت نظر پزشک معالج مجددا از سرگرفت) اسکن بعد از آزمون ورزش(اسکن

   .مرحله استراحت نیاز به قطع دارو وجود ندارد

 اسکن تیروئید

از طریق تصاویر بدست آمده می توان اندازه . انجام می گیرد 99mTcده تیروئید و با استفاده از این اسکن جهت بررسی انواع اختالالت غ
مصرف برخی . غده تیروئید، میزان برداشت آن در مقایسه با غدد بزاقی، بررسی گره هاي تیروئیدي و اختالالت عملکرد آن را ارزیابی نمود

زول می تواند بر روي اسکن تأثیر بگذارد لذا در صورت نیاز و با تشخیص پزشک، ممکن است داروها مانند لوتیروکسین، لیوتیرونین و متی ما
  .. نیاز به قطع این داروها باشد

 .که نیاز به درمان هاي متفاوتی دارند، افتراق قایل شد coldو یا کم کار  Hotبا توجه به نماي اسکن، می توان بین گره هاي تیروئیدي پر کار 

بررسی توده هاي گردنی با گسترش به قفسه سینه از دیگر کاربردهاي عمده اسکن تیروئید . تهاب تیرویید هم به کار میرودجهت بررسی ال 
، تصویربرداري از منطقه گردن و قفسه سینه انجام می 131ساعت پس از تجویز مقادیر بسیار اندك ید  24در این روش، . است 131با ید 

  دي گسترش یافته در قفسه سینه را تشخیص داد شود و می توان بافت تیروئی

 ااسکن استخوان

                

ساعت پس از تزریق ماده رادیو دارو مناسب که در استخوان هاي سراسر بدن جذب می شود، تصویربرداري از استخوان ها انجام  4تا  دو
  . می گیرد
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شود مانند شکستگی هاي مخفی، تومورها و عفونت -کمترین تغییر در میزان استخوان سازي که در اثر بیماري ها و ضایعات مختلف ایجاد می
  . نکه در رادیوگرافی نمایان شود توسط اسکن استخوان قابل تشخیص می باشدها، پیش از آ

   معموالً تصویربرداري در نماهاي قدامی و خلفی انجام می شود

ساعت بین تزریق و انجام تصویربرداري، شخص مایعات  2براي انجام این اسکن آمادگی خاصی الزم نیست اما بهتر است در فاصله حدود  
  .ا رادیو دارویی که جذب استخوان نشده، سریع تر از بدن دفع گرددزیاد بنوشد ت

 کاربرد این اسکن

با تزریق وریدي مقدار اندکی رادیو دارو که در تمام استخوان هاي بدن جذب می شود، می توان از سرتاسر اسکلت بدن تصویر گرفت و 
  .مشخص نمود کلیه اختالالتی که ممکن است هنوز در رادیوگرافی ساده دیده نشود،

، بیماري هاي التهابی مفاصل، شکستگی هاي پنهان )عفونت استخوان(کاربرد معمول این اسکن بررسی متاستازهاي استخوانی، استئومیلیت  
  . می باشد) مانند پرتو درمانی و شیمی درمانی(استخوان، و میزان تأثیر درمان 

 فرآیند معمول انجام اسکن

همچنین از او خواسته می شود تا . ساعت بعد، براي انجام اسکن مراجعه نماید 3-4رو از بیمار خواسته می شود پس از تزریق وریدي رادیو دا
  ..مقدار زیادي مایعات مصرف کند که این امر در دفع رادیو داروي اضافی که بر روي استخوان ها جذب نشده، اهمیت زیادي دارد

  .سر تا پا هم در نماي قدامی و هم در نماي خلفی انجام می شود سپس بر روي تخت دراز کشیده، تصویربرداري از 

  .. ممکن است کارشناس بخواهد از نماهاي دیگري نیز تصویربرداري کند که جهت تهیه گزارش کامل براي پزشک ضرورت دارد 

  اسکن پرفیوژن ریه

      

صورت نقص پرفیوژن در هر عاملی که باعث کاهش خونرسانی نسج ریه شود، به . این اسکن جهت بررسی خونرسانی نسج ریه بکار می رود
   .اسکن مشاهده خواهد شد

  . از شایع ترین کاربردهاي آن اثبات یا رد آمبولی ریه در بیمارانی می باشد که به دنبال اعمال جراحی، دچار عالئم حاد تنفسی می شوند 

  . ردار می باشداسکن پرفیوژن به تنهایی و مقایسه آن با رادیوگرافی ساده ریه از دقت تشخیصی قابل قبولی برخو

کاربرد دیگر آن بررسی کمی میزان پرفیوژن هر یک از لوب ها و یا سگمان هاي ریه می باشد که قبل از عمل جراحی برداشتن قسمتی از 
  . ریه، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است

  .وداین اسکن نیاز به آمادگی خاصی ندارد و تصویربرداري بالفاصله بعد از تزریق انجام می ش



 ٩  آموزش پرستاري                                            مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی     
 

 سیستم ادراري تناسلی 

  Tc-DTPAبررسی فونکسیون کلیه   

  بررسی عوارض کلیه پیوندي

  

   DMSAاسکن  

  سیستوگرافی رادیوایزوتوپیک براي تشخیص رفالکس و پیگیري درمان 

  

  

  

  پزشکی هسته اي صصمتخفاطمه کرمی،  دکتر : کنندهتهیه 

  آموزش پرستاري: و تنظیمگردآوري 


