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 آ ش نایی اب خبش پزشکی هس ته ای :

 رشته پزشکی هسته ای یکی از رشته های نوپای تخصص پزشکی است. 

 پزشکی هسته ای تکنیک های منحصر به فردی  جهت اطالع از عملکرد هر عضو بدن را فراهم می آورد.

رادیواکتیوبه صورت رادیودارو در امر تشخیص و درمان  پزشکی هسته ای بطور کلی علم استفاده از مواد

 بیماری ها می باشد.

 تفاوت پزشکی هسته ای و رادیولوژی :

در رادیولوژی اشعه ایکس از دستگاه به بیمار تابش می شود و پس از برخورد با بیمار، از بیمار رد شده و 

رادیولوژی جزئیات آناتومی را به  روی فیلم حساس به اشعه ایکس ، تشکیل تصویر می دهد. روش های

 خوبی نشان می دهند.

در پزشکی هسته ای رادیودارو به بیمار تزریق شده و پس از تجمع در ارگان هدف، به دستگاه های خاصی 

که قادر به آشکار سازی این اشعه ) یعنی اشعه گاما( را دارند، برخورد می کند و تشکیل تصویر می دهد. 

ای پزشکی هسته ای ،روش فانکشنال هستند و عملکرد ارگان مورد نظر را ارزیابی به همین دلیل روش ه

 می کنند.

)در واقع ،در پزشکی هسته ای منبع پرتو داخل بدن بیمار است و بیمار به دستگاه پرتو ساطع می کند. در 

 حالی که در رادیولوژی منبع پرتو دستگاه است و دستگاه به بیمار اشعه می دهد.(
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 :اع روشها در پزشکی هسته ای انو_ 

 ( :In Vivo. مطالعه به روش تشخیص زنده ) 1

در این روش تشخیصی ،ماده پرتوزا ترجیحا از طریق وریدی وارد بدن می شود و سپس از عضو یا اعضایی 

از بدن به منظور تعیین میزان جذب ماده پرتوزا تصویربرداری می شود. با ردیابی و آشکارسازی پرتوهای 

طع شده مسیر حرکت، محل استقرار و عالئم بجا مانده از این عناصر مورد مطالعه قرار می گیرد. به سا

 عبارت دیگر، پزشکی هسته ای متکی بر فیزیولوژی سلولی ست.

 (In Vivo)   . مطالعه به روش تشخیص غیرزنده2

نمونه های گرفته شده از در این روش تشخیصی از رادیوایزوتوپ ها به عنوان ردیاب جهت نشان دارکردن 

  بیمار، نظیر خون، ادرار ،سرم و ... 

استفاده می شود. برای مثال، با روش رادیوایمنواسی ، اندازه گیری مقادیر بسیار کم هورمون ها و مواد داخل 

 مایعات بدن امکان پذیر می باشد.

 . درمان با استفاده از رادیوداروها :3

ادیوداروها هم در تشخیص و هم در درمان بیماریها استفاده می شود. در پزشکی هسته ای از بعضی از ر

می باشد که کاربرد وسیعی در درمان پرکاری و  131-یکی از مهم ترین رادیوایزوتوپ ها در این زمینه، ید

 سرطان تیروئید دارد.

ن و از به عبارت کلی تر، در پزشکی هسته ای از پرتوهای گاما جهت تصویربرداری از اعضای بد _

 پرتوهای بتا ، جهت درمان بیماری ها استفاده می شود.
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 :  ر پزشکی هسته ای به دو صورت گرفته می شوندتصاویر د

 استاتیک-1

 دینامیک-2

 تصویربرداری از تمام بدن -3

4-SPECT 

 های مختلف بدست می آیند.    تصاویر توموگرافی تصاویر سه بعدی هستند که از کنار هم گذاشتن 

SPECT  .تصویر پزشکی هسته ای که به صورت توموگرافی گرفته می شوند : 

 حفاظت در برابر اشعه و مقررات فدرال

با حفاظت در برابر تقریباً همه فعالیت هایی که یک تکنسین پزشکی هسته ای درگیر آن ها می باشد، 

 اشعه مرتبط هستند.

و جامعه یک بخش معمول از طبابت است. اجتناب از پرتوگیری غیرضروری به خود، همکاران، بیماران 

این فصل مروری بر اصول حفاظت در برابر اشعه و کاربرد اصول در بخش پزشکی هسته ای می باشد. 

همچنین آژانس ها و مقررات فدرال را که بر استفاده و کاربرد مواد رادیواکتیو در ارتباط با پزشکی هسته ای 

 نظارت می کند، مرور می نماید.

 ختیارات درمورد برخی جنبه های نظارتحوزه ا

 تکنسین ها باید با مقررات در همه سطوحی که بر کار پزشکی مؤثرند، آشنا باشند.



5 

 

 کمیته نظارت هسته ای و آژانس های ایالتی

مسئول نظارت بر خرید، دریافت، استفاده و دفع مواد  (NRC)کمیته نظارت هسته ای ایاالت متحده 

توسط راکتورهای هسته ای )محصوالت جنبی( و برخی رادیونوکلئیدهای خاص نظیر رادیواکتیو تولید شده 

 اورانیوم، توریوم و پلوتونیوم می باشد.

 1-1همه رادیونوکلئیدهای تولید شده در شتابدهنده تحت حوزه نظارتی ایالتی قرار می گیرند. جدول 

 NRCر شتاب دهنده می باشد. با توافق لیستی از محصوالت جنبی راکتور و رادیونوکلئیدهای تولید شده د

برخی ایاالت که به عنوان ایاالت توافقی شناخته می شوند، مسئولیت نظارت بر همه مواد رادیواکتیو را می 

 باشند. NRCپذیرند. مقررات تعیین شده توسط ایاالت توافقی باید حداقل به شدت مقررات 

یا آژانس های ایالتی اعطا می  NRCشکل یک مجوز توسط  اجازه استفاده از مواد رادیواکتیو در انسان به

 شود.

چندین گروه مجوز وجود دارد؛ هر یک معین می کند که کدام ماده رادیواکتیو برای چه منظوری مجاز 

 است و استفاده کنندگان مجاز آن چه کسانی هستند.

ر می کنند، تعیین اقدامات ایمنی مصرف کنندگان مجاز مسئولیت نظارت بر افرادی که با مواد رادیواکتیو کا

 اشعه و مقرر کردن دامنه دوز اکتیویته را بر عهده دارند.

 محصوالت جنبی راکتور و رادیونوکلئیدهای تولید شده در شتاب دهنده 1-1جدول 

 مورد استفاده در پزشکی هسته ای

Reactor byproducts 

99
Mo/
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 بخش حمل و نقل

و انتقال بین ایالتی مواد خطرزا از جمله رادیواکتیویته را وزارتخانه حمل و نقل ایاالت متحده، بسته بندی 

د که محافظت کافی هم برای مواد کنترل می کند. اجازه حمل و نقل مواد رادیواکتیو در صورتی داده می شو

و هم تشعشع صادر شده از آن در محل وجود داشته باشد. انواع بسته بندی به کار رفته برای حمل مواد 

برای انتقال معمولی کافی است. بسته بندی نوع  Aطبقه بندی می شود. نوع  Bو  Aرادیواکتیو به دو نوع 

B  یر بسیار زیاد مواد رادیواکتیو به کار می رود. اغلب وادث مقاوم تر است و برای مقادحنسبت به

 حمل می شوند. Aرادیوداروهای به کار رفته در اقدامات معمول پزشکی هسته ای با بسته بندی نوع 

 (mR/h)براساس آهنگ دوز اندازه گیری شده برحسب میلی رونتگن در ساعت  Aبسته بندی های نوع 

سطح برچسب گذاری می شوند. آهنگ دوز اندازه گیری شده در متری از  1در سطح بسته و در فاصله 
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نامیده می شود و باید بر روی  [Transport Index] (TI)متری از سطح، شاخص حمل  1فاصله 

 برچسب ظاهر شود. همچنین برچسب باید رادیونوکلئید و مقدار رادیواکتیویته موجود در بسته را معین کند.

 سازمان غذا و دارو

ذا و داروی ایاالت متحده ساخت، توزیع، ایمنی و مؤثر بودن رادیوداروها را نظارت و بازرسی سازمان غ

داروهای تأیید شده یعنی آن هایی که مجوز داروی جدید را دارند، می توانند برای یومی کند. تنها راد

 فروش در ایاالت متحده توزیع شوند.

ارائه شوند. دارویی  FDAجدید، برای بررسی توسط همه رادیو داروها باید قبل از صدور مجوز داروی 

تحت مطالعه است داروی جدید مطالعاتی نامیده می شود و تنها تحت شرایط  FDAکه برای تأیید توسط 

 تعیین می گردند در بیماران قابل استفاده است. FDAبسیار کنترل شده که توسط 

عاتی را به کار ببرد که برای پیوستن به یک مؤسسه تنها در صورتی می تواند یک داروی جدید مطال

مطالعه تأیید شده باشد و رادیونوکلئید در لیست مجوز آن مؤسسه وجود داشته باشد. به بیمارانی که 

داروهای جدید و مطالعاتی دریافت می کنند باید فرم اطالعیه و رضایت نامه کتبی قبل از تجویز دارو ارائه 

 شود.

 رتوگیریروش های عملی برای کاهش پ

 سه عامل در کاهش پرتوگیری خارجی دخیل هستند: زمان، فاصله و حفاظت.

 زمان



8 

 

به حداقل رساندن مدت زمان صرف شده در محیط تشعشع، مقدار کلی تشعشع دریافتی را محدود می 

کند. کاربردهای عملی عامل زمان مشتمل است بر کارکرد مؤثر در زمان کار با مواد رادیواکتیو و تمرین 

 ملیات جدید با مواد غیر رادیواکتیو تا زمان دستیابی به سرعت و دقت مطلوب.ع

 تساوی ذیل برای محاسبه کل دوز تشعشعی براساس طول مدت پرتوگیری به کار می رود:

 )آهنگ دوز( = کل دوز× )زمان( 

 فاصله

پرتو )دوز در  افزایش فاصله از یک منبع تشعشع، مقدار تشعشع دریافتی را کاهش می دهد. آهنگ دوز

واحد زمان( از یک منبع تشعشع با حجم کوچک با مربع فاصله از منبع ارتباط معکوس دارد. این رابطه 

قانون عکس مربع نامیده می شود. با دو برابر شدن فاصله، آهنگ دوز پرتو به یک چهارم مقدار اولیه کاهش 

 ر اولیه افزایش می یابد.می یابد. اگر فاصله نصف شود، آهنگ دوز به چهار برابر مقدا

کاربردهای عملی فاکتور فاصله عبارتند از: استفاده از انبرک برای برداشتن و یال های مواد رادیواکتیو، 

ذخیره مواد رادیواکتیو به دور از نواحی پرتراکم و استفاده از وسایل محدود کننده برای نگه داشتن بیمار در 

 یک وضعیت.

 حفاظت

مواد، معموالً سرب، شیشه سربی یا تنگستن برای جذب تشعشع منتقله از یک منبع حفاظت، استفاده از 

می باشد. نوع تشعشع نوع حفاظت الزم را معین می کند. ذرات آلفا که در بالین به کار نمی روند با یک 

ست. برگ کاغذ کامالً متوقف می شوند، جذب کامل ذرات بتا با تنها چند میلی متر پالستیک امکان پذیر ا

 بنابراین یک سرنگ پالستیکی حفاظت کافی در برابر تابش بتا را تأمین می کند.
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یا حفاظ تنگستنی بیشتر برای کاهش پرتو تابش شده  سربی برای اشعه های ایکس و گاما، سرب، شیشه

 از یک منبع به کار می روند تا جذب کامل آن.

با شیشه سربی وسایل حفاظتی هستند  شکل Lحفاظ های ویال و سرنگ، آجرهای سربی و بلوک های 

 که پرتوگیری پرسنل را به نحو مؤثری کاهش می دهند.

 پرتوگیری داخلی

پرتوگیری داخلی هنگامی رخ می دهد که رادیونوکلئیدها استنشاق، خورده و یا از طریق پوست جذب 

حین کار در بخش  شوند. مراحل ذیل اقدامات توصیه شده جهت به حداقل رساندن احتمال آلودگی داخلی

 پزشکی هسته ای می باشند:

 از خوردن، آشامیدن یا سیگار کشیدن در جائی که رادیونوکلئیدها به کار می روند، خودداری کنید. -1

 از پی پت های اتوماتیک برای اندازه گیری یا انتقال محلول های رادیواکتیو استفاده کنید. -2

امی که ممکن است رادیواکتیو باشند لباس های محافظ نظیر هنگام کار با رادیونوکلئیدها یا اجس -3

 روپوش آزمایشگاه و دستکش بپوشید.

 بعد از کار با رادیونوکلئیدها، دست ها، لباس و کفش ها را بررسی کنید. -4

 رادیواکتیو را فوراً کامالً تمیز کنید. (spills)ریزش های  -5

131هنگام کار با محلول های  -6
I  کامالً در بسته نگه دارید و آن ها را تنها در هود باز کنید.ویال ها را 

هنگام انجام مطالعات تهویه ریوی با گازهای رادیواکتیو از کارکرد مؤثر سیستم های جمع آوری گاز و  -7

 تهویه اطاق اطمینان حاصل کنید.
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 بررسی پرسنل

وسایل دوزیمتری مختلف ثبت  سطوح پرتوگیری خارجی دریافتی پرسنل پزشکی هسته ای را می توان با

کرد. دوزیمترهای ذکر شده در ذیل رایج ترین انواعی هستند که برای اندازه گیری پرتوگیری پرسنل به کار 

 می روند.

 

 فیلم بج ها

فیلم بج از یک نگهدارنده پالستیکی تشکیل می شود که در آن نواری از فیلم عکاسی بین تعدادی صافی 

 نگهداری می شود.

استفاده، میزان تیرگی )دانسیته( فیلم یا مقدار تشعشع جذب شده متناسب خواهد بود. هر یک از  بعد از

سه یا چهار صافی از ماده متفاوتی )سرب، مس، آلومینیوم، پالستیک( ساخته شده اند، به این ترتیب دامنه و 

 نفوذ انرژی پرتوی که به فیلم برخورد می کند، قابل ارزیابی خواهد بود.

 بج ها باید بین کمر و شانه در محل باالترین میزان پرتوگیری به بدن قرار داده شوند. فیلم

از آن جا که تصویر نهفته بر روی فیلم با گذشت زمان محو می گردد، توصیه می شود که فیلم بج ها 

 ماهانه بررسی شوند. فیلم داخل این بج ها ناخواسته تحت تأثیر حرارت و رطوبت قرار می گیرند.

 (TLD)دوزیمترهای ترمولومی نسانت 
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از مواد مخصوصی، به طور مشخص کریستال های فلوریدلیتیوم،  (TLD)یک دوزیمترترمولومی نسانت 

استفاده می کند که مقدار نوری متناسب با مقدار پرتوی جذب شده توسط کریستال ها تابش می کند. زمانی 

 شوند، نور آزاد و اندازه گیری می گردد.که کریستال ها تا دمای بسیار باال حرارت داده 

 می توان از صافی هایی برای افتراق پرتوهای غیرنافذ از نافذ استفاده کرد. TLDهمچنین در 

اگرچه این نوع دوزیمتر از دوزیمتر فیلمی گران تر است ولی به آسانی تحت تأثیر شرایط محیطی نظیر 

ذشت زمان محو نمی شود در نتیجه در صورت لزوم می رطوبت و دما قرار نمی گیرد. برخالف فیلم با گ

 ماه به کار برد. 2-3توان آن را برای 

به شکل حلقه برای ثبت پرتوگیری دست  TLDبه علت اندازه کوچک کریستال ها، امکان استفاده از 

وجود دارد. بج های حلقه ای باید بر انگشت نشانه دست غالب به طوری که کریستال به طرف کف دست 

 باشد، پوشیده شوند.

 (OSL)دوزیمترهای لومی نسانس با تحریک نوری 

در یک دوزیمترلومی نسانس با تحریک نوری از یک الیه نازک اکسید آلومینیوم برای آشکارسازی 

پرتوگیری استفاده می شود. این الیه درون یک پاکت مقاوم به نور جایگزین و در پوششی حاوی انواعی از 

ه می شود. پس از باز گرداندن به تهیه کننده، برای خواندن بج از لیزر استفاده می شود. مانند فیلترها قرار داد

TLD ،OSL  هم به حرارت، رطوبت و زمان مقاوم است. همچنین از فیلم بج حساس تر است و می توان

 آن را بررسی یک فرد در طی یک دوره زمانی طوالنی تر، تا سه ماه به کار برد.

 یونیزاسیون جیبیاطاقک های 
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اطاقک های یونیزاسیون جیبی ابزار مکمل مونیتورینگ هستند. سنجش های سریع پرتوگیری از طریق 

مقیاسی در خود دوزیمتر یا از طریق ابزار جداگانه ای امکان پذیر می شوند. میزان یونیزاسیون با میزان 

گران هستند و مستلزم  TLDلم بج ها و پرتوگیری ارتباط مستقیم دارد. دوزیمترهای جیبی در قیاس با فی

 کاربرد محتاطانه به منظور اجتناب از شمارش های غیردقیق می باشند.

 

 

ALARA 

 

به منظور باال بردن آگاهی ها در زمینه تکنیک های حفاظت در برابر اشعه و کاهش پرتوگیری شغلی، 

NRC  فلسفه ای به نامALARA کند. )هر چه کم تر، منطقی تر( را مطرح می 

را به عمل در می آورند تالش دارند که پرتوگیری خود را حتی المقدور به  ALARAافرادی که نظریه 

 کم ترین میزان در محدوده منطقی از نظر هزینه و نیاز بیمار برسانند.

 برنامه های حفاظت در برابر اشعه

NRC  حفاظت در برابر اشعه که با دارندگان مجوز را به توسعه، مستندسازی و به کارگیری برنامه های

مقادیر و انواع مواد رادیواکتیو مورد مصرف در آن مؤسسه متناسب باشند، ملزم می کند. دارنده مجوز 

همچنین مستلزم به استفاده از اقدامات و راهبردهای مهندسی برای کمک به نگه داشتن پرتوگیری کارکنان و 

 باشد.افراد جامعه در حد هر چه کمتر، منطقی تر می 

 ارزیابی های زیستی:
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بررسی برداشت تیروئید در کارکنانی که با رادیونوکلئیدهای فرار کار می کنند، در صورت احتمال 

، الزم می باشد. در بخش های پزشکی هسته ای محتمل ترین NRCاستنشاق اکتیویته فراتر از حدود 

131ندار رویدادی دوزهای باالی درمانی یدید سدیم نشا چنین شرایط برای
I .می باشد 

NRC  ملزم می کند که نواحی محصور شده با عالیم ویژه ای بسته به سطح تشعشع موجود نشانه

گذاری شوند. این عالئم نشانه سنتی تشعشع مغناطیسی را بر یک زمینه زرد رنگ با یکی از عبارات ذیل 

 نشان می دهند.

که در آن مقادیر معینی مواد رادیواکتیو استفاده یا  : مواد رادیواکتیو. این کلمات بر هر ناحیه ایاحتیاط

رادیونوکلئیدهایی را که به طور معمول در بخش پزشکی  1-6ذخیره می شوند، داللت می کند. جدول 

 هسته ای به کار می روند، همراه با مقادیر نیازمند به نشانه گذاری نشان می دهد.

 5mremلت می کند که در آن ممکن است فرد بیش از : ناحیه تشعشع. این کلمات بر نواحی دالاحتیاط

(0/05mSv)  سانتی متری از منبع تشعشع دریافت کند. 33در یک ساعت در فاصله 

: ناحیه با تشعشع باال، این کلمات برای مشخص کردن نواحی به کار می روند که در آن فرد ممکن احتیاط

سانتی متری از منبع تشعشع دریافت  33در یک ساعت در فاصله  100mrem (1mSv)است بیش از 

 کند.

ناحیه با تشعشع بسیار باال. این کلمات برای مشخص کردن ناحیه ای استفاده می  :(grave)خطر بحرانی 

متری  1در یک ساعت در فاصله  500rad (grays 5)شود که در آن فرد ممکن است دوز جذبی بیش از 

 از منبع تشعشع دریافت دارد.
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 "احتیاط: مواد رادیواکتیو"دیر رادیو نوکلئیدهای منتخب که مستلزم درج عالمت : مقا1-6جدول 

 می باشند.

Quantities exceeding Radionuclide 

10 mCi 

1 mCi 

100 MCi 

10 MCi 

99m
Tc, 

201
TI, 

67
Ga, 

133
Xe, 

51
Cr 

111
In, 

123
I, 

153
Sm, 

99
Mo, 

57
Co 

89
Sr, 

32
P, 

137
Cs 

131
I, 

125
I 

 

 کردن محموله های رادیواکتیو شامل دستورات پلکانی ذیل است: مراحل بررسی و باز

 بسته را از نظر عالیم صدمه یا رطوبت بازرسی کنید. -1

متری از سطح  1اگر عالیم صدمه یا رطوبت وجود دارد، آهنگ پرتوگیری در سطح بسته و در فاصله  -2

در یک متری از سطح  mR/h 10ا در سطح ی mR/h 200را اندازه گیری کنید. اگر آهنگ پرتوگیری از 

و حامل تحویل دهنده محموله باید فوراً در جریان قرار داده شوند، اطالع رسانی معموالً  NRCتجاوز کند، 

 انجام می شود. (RSO)از طریق دفتر ایمنی تشعشع موسسه 

ارجی را سطح خارجی بسته را دستمال مالیده و آن را اندازه گیری کنید و در صورت لزوم سطح خ -3

 رفع آلودگی نمایید.

dpm/cm 22اگر آلودگی قابل رفع از 
سانتی متر مربعی تمیز  333برای یک سطح  6600dpm)یا  2

 اطالع دهید. RSOو حامل از طریق  NRCشده( تجاوز کرد به 

 ید.بعد از باز کردن بسته انطباق محتویات آن با برچسب و سالم بودن محفظه رادیواکتیو را تأیید نمای -4
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ماده بسته بندی را از نظر آلودگی بررسی کنید و قبل از دور ریختن بسته برچسب های تشعشع را  -5

 بردارید. اگر مواد آلوده بودند، آن ها را به عنوان زباله رادیواکتیو دفع کنید.

 ذخیره سازی مواد رادیواکتیو

ی ذخیره می شوند، باید برای به مواد رادیواکتیوی که برای استفاده آت ALARAبرای تبعیت از اصول 

حداقل رساندن سطوح تشعشع در محل کار حفاظت شوند. حفاظ های ویال و حفاظ های سرنگ باید برای 

تشخیص رادیو دارو برچسب دار شده و با نشانه گذاری گردند. نواحی ذخیره سازی باید با عالئم تشعشع 

محدود کرد. این نواحی باید هنگام عدم حضور مناسب عالمت گذاری شوند. اگر نمی توان دسترسی را 

 کارکنان قفل شوند.

برخی مواد رادیواکتیو ممکن است الزامات افزون تری برای ذخیره سازی داشته باشند. فرار بودن یدید 

سدیم رادیواکتیو مایع را می توان با نگهداری در یخچال به حداقل رساند. دوزهای یدیدسدیم مایع باید زیر 

 ه شوند.هود تهی

 دفع زباله رادیواکتیو

مواد رادیواکتیو باید برای محدود کردن پرتوگیری به کارکنان در معرض و افراد عادی جامعه با دقت دفع 

 شوند.

روز را می توان در یک ناحیه حفاظ  123. مواد رادیواکتیو با نیمه عمر کم تر از واپاشی در انبار پسماند

یویته آن ها به حد زمینه برسد. هنگام ذخیره زباله، باید برچسب تاریخ و دار جمع آوری کرد تا میزان اکت

 مشخصات رادیونوکلئید با طوالنی ترین نیمه عمر بر روی مخزن زده شود.
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99mزباله های رادیواکتیو براساس نیمه عمر تفکیک می شوند، ضایعات برای سهولت، 
Tc  مشخصاً از

روز  3/3و  3نیمه عمر تقریبی  67 –و گالیوم  231 –ل تالیوم سایر ضایعات با نیمه عمر طوالنی تر مث

تفکیک می شوند. ضایعات با نیمه عمر کوتاه تر را می توان به دفعات بیشتری نسبت به مواد با نیمه عمر 

 طوالنی تر دفع کرد تا فضای انبار حفظ شود.

لی، بعد از پوشاندن یا برداشتن همه بعد از واپاشی به حد زمینه می توان ضایعات را مانند یک زباله معمو

برچسب های رادیواکتیو، دفع نمود. اگر مواد واپاشی شده در مخازنی باشند که با آن ها به عنوان ضایعات 

پزشکی رفتار می شود، می توان برچسب مخزن را باقی گذاشت. اگر ضایعات حاوی مواد بالقوه  –زیست 

ه، سرنگ ها و غیره( باشند، باید همراه با سایر زباله های خطرناک از نظر زیستی )سوزن های مصرف شد

 پزشکی دفع شوند. –زیست 

 بررسی آلودگی

کارکنان باید برای ارزیابی آلودگی دست ها و پاهای خود قبل از ترک مکان از یک آشکارساز استفاده 

اید مکرراً دست های خود کنند و باید این اقدام را قبل از خروج جهت صرف غذا نیز انجام دهند. کارکنان ب

 را بررسی کنند.

% 13بررسی های منظم موسسه پزشکی هسته ای در صورتی الزم است که احتمال برود کارکنان بیش از 

حد مجاز برای پرتوگیری داخلی یا خارجی، تشعشع دریافت کنند یا محتمل باشد که افراد عادی جامعه 

 دریافت دارند. در یک ناحیه غیرمحصور تشعشع rem 0.1بیش از 
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یک نسخه، به عنوان دستور مکتوب، برای هر بیماری که دوزهای درمانی رادیونوکلئیدها را دریافت می 

کند، الزم است. مصرف کننده مجاز همچنین باید یک دوز مقرر شده یا یک دوزاژ هدف با درصدی تغییر را 

 برای هر رادیودارو و برای هر نوع امتحان تشخیصی معین سازد.

 کاربر مجاز باید از یک روش استاندارد برای تعیین دوز کودکان استفاده کند.

هر دوز تهیه شده از یک محلول عمده باید در سنجشگر دوز اندازه گیری شود. وقتی یک دوز واحد تهیه 

شده در یک داروخانه مرکزی مصرف می شود، می توان از محاسبه واپاشی برای تعیین اکتیویته، قبل از 

یز استفاده کرد. اگر دوزاژ دستکاری شده باشد )بدین معنی که مقداری از رادیودارو برداشت شده تجو

 باشد(، دوز باید قبل از تجویز مجدداً در سنجشگر دوز اندازه گیری شود.

سال نگهداری شوند، باید شامل نام بیمار و شماره شناسایی )اگر به کار  3گزارشات دوز، که باید برای 

 ، رادیودارو، دوز نسخه شده، دوز واقعی، زمان و تاریخ و نام فرد اندازه گیری کننده دوز باشد.می رود(

 تجویز اشتباه دوز

NRC  عامل به طور واضح  2تجویز رادیودارو را یک رویداد پزشکی تلقی و این لغت را با استفاده از

اروی اشتباه تجویز می شود، دوز به بیمار تعریف می کند: خطا و پرتوگیری اضافه. خطاها عبارتند از: رادیود

% با دوز نسخه 23اشتباهی تزریق می شود، دوز به شیوه نادرست تجویز می شود یا دوز تجویزی بیش از 

شده تفاوت دارد یا خارج از دامنه نسخه شده قرار می گیرد. پرتوگیری اضافه با تجاوز از حدود زیر تعریف 

 rem 50به هر عضو یا بافت، یا  rem (500 mSv) 50ادل موثر، دوز مع rem (50 mSv) 5می شود: 

SDE (500 mSv)  به پوست. یک رویداد پزشکی تنها زمانی اتفاق می افتد که هم خطا و هم پرتوگیری

 اضافه رخ دهند.
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 ترخیص بیمار بعد از تجویز رادیوداروهای درمانی

ترخیص کرد که هیچ فردِ در تماس با شخصی را که یک دوز دارو دریافت کرده در صورتی می توان 

 (mSv 1)پرتو دریافت نکند. اگر احتمال دارد فردی بیش از  0.5 rem (mSv 5)بیمار بیش از 

0/1rem  از بیمار تشعشع دریافت دارد، باید به بیمار دستورات کتبی در رابطه با به حداقل رساندن

 پرتوگیری سایرین داده شود.

---------------------------------------------------- 

 مراقبت از بیمار 

مهارت های مراقبت اولیه یک جز ضروری کار پزشکی هسته ای هستند. بیمار هنگام حضور در بخش 

پزشکی هسته ای عموماً تحت مراقبت تکنسین می باشد و ممکن است به توجهاتی که مستقیماً با بررسی 

داشته باشد. برخی مهارت ها )مانند تزریق داخل وریدی یا اندازه  های پزشکی هسته ای مرتبط نیستند، نیاز

 گیری فشار خون( ممکن است به عنوان بخشی از یک اقدام پزشکی هسته ای مورد نیاز باشند.

 پذیرش بیمار 

بیماران باید به محض ورود به بخش هسته ای مورد استقبال قرار گیرند. یک تکنسین باید به یاد داشته 

ارتباط با بیمار به محض معرفی خود به وی آغاز می گردد. سالم کردن به بیمار ارتباطی نزدیک را باشد که 

پایه گذاری و آهنگ رابطه بین تکنسین و بیمار را تنظیم می کند. در این زمان تکنسین می تواند از هویت 

ارستانی با بررسی مچ بند و بیمار اطمینان حاصل کرده و ارزیابی سریعی از وضعیت وی بنماید. بیماران بیم

مقایسه آن با اطالعات شناسایی کننده )نام بیمار، گزارش پزشکی یا شماره تامین اجتماعی موجود در دستور 



19 

 

آزمایش پزشکی هسته ای شناخته می شوند. هویت بیماران سرپایی را می توان با پرسش از اطالعات 

 خ تولد تعیین نمود.اختصاصی بیمار نظیر شماره تامین اجتماعی یا تاری

در مرحله بعد، دستور پزشک برای آزمایش باید مرور شود. درخواست های برای بیماران بستری را می 

توان در پرونده پزشکی بیمار یا سیستم اطالعات بیمارستان پیدا کرد. درخواست ها برای بیماران سرپایی را 

ایش از خود بیمار دریافت کرد. اندیکاسیون می توان از مطب پزشک ارجاع دهنده یا در همان روز آزم

کلینیکی مطالعه باید با شرح حال بیمار منطبق باشد. تکنسین همچنین باید بررسی کند که آیا بیمار آمادگی 

های الزم برای آزمایش را دارد و آیا هیچ ممنوعیتی برای تکمیل مطالعه وجود دارد. جمع آوری دیگر شرح 

بیمار یا پرونده پزشکی می تواند به تکنسین در تکمیل آزمایش یا به پزشک در حال های پزشکی مرتبط از 

 تفسیر نتایج کمک کند. 

ارتباط متقابل آغازین بیمار و تکنسین کلیدی بر بهترین راه توضیح آزمایش پزشکی هسته ای می باشد. از 

شرایط تکنیکی آزمایش بلکه به  آن جا که هیچ آزمایشی برای یک بیمار عادی نیست، تکنسین باید نه تنها به

سواالت و نگرانی های بیمار هم توجه کند. توضیحات مربوط به آزمایش باید با سطح فهم بیمار منطبق 

 بوده و مهمترین اطالعات را ارائه دهد.

 انتقال بیمار

تکنسین به کار بستن ماهرانه اصول مکانیک بدن و تکنیک هاب انتقال به تضمین ایمنی و راحتی بیمار و 

کمک می کند. حرکات مناسب بدن عبارتند از استفاده از یک پایه حمایتی قوی با کشیدن پاها و جمع کردن 

زانوها، باال کشیدن عضالت بزرگ ساق و اجتناب از چرخش کمر. شیوه های انتقال باید براساس توانایی، 
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ن باید نیرو، تعادل، قابلیت حرکت، اندازه و نیروی افراد درگیر انتخاب و با وضعیت منطبق شوند. تکنسی

 فهم و انگیزه بیمارانی را که انتقال داده می شوند، ارزیابی کند. برخی راهبردهای عمومی عبارتند از:

 توانایی بیمار برای کمک را ارزیابی کنید. -1

 تنها کمک الزم را اعمال کنید. -2

 یند.حرکت را برای بیمار توضیح دهید و به وی اجازه دهید مقصد را بب -3

 به راه های داخل وریدی، کاتترها، لوله های قفسه سینه، لوله اکسیژن و غیره توجه کنید. -4

 تخت تصویر برداری را در محل قفل )ثابت( کنید. -5

 قوی بدن حرکت دهید، از سمت ضعیف حمایت کنید.بیمار را رو به سمت  -6

 در صورت لزوم از سایرین کمک بگیرید. -7

اگر بیمار ضعف عمومی یا یکطرفه دارد، استفاده از کمربند در  ت،انتقال از صندلی چرخدار به تخ

 اطراف کمر بیمار می تواند در حین انتقال ایمنی بیشتری فراهم کند.

تخت تصویر برداری را تا سطح صندلی چرخدار پایین آورید و تخت را در محل قفل  -1

 کنید.

مینان حاصل کنید که نسبت به تخت قرار داده و اط    صندلی چرخدار را در زاویه  -2

 باشد.ترقویترین سمت بیمار به تخت نزدیک 

 صندلی چرخدار را قفل و جا پاها را بلند کنید. -3

 بیمار را به لبه صندلی چرخدار برانید. -4

اگر بیمار برای ایستادن به کمک نیاز دارد، زانوهای خود را خم کرده و زانوهای بیمار را با  -5

 زانوهای خود تقویت و حمایت کنید.
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 بازوهای خود را زیر بغل بیمار قرار دهید یا کمربند حمل را چنگ بزنید. -6

اگر بیمار قادر به کمک است، از او بخواهید که به دسته صندلی فشار آورده و با شمارش  -7

سه بلند شود. اگر بیمار نمی تواند با وارد آوردن فشار به صندلی کمکی کند، دستان وی را روی 

 د.شانه های خود قرار دهی

 باشد.تخت تصویر برداری  به طرفبه سمت قوی بیمار بچرخید تا پشت بیمار -8

 زانوها را برای نشاندن بیمار به طرف تخت تصویر برداری خم کنید. -9

 به بیمار برای قرار گیری در حالت طاقباز کمک کنید.-13

کارد به بخش پزشکی بیماری که قادر به ایستادن نیست باید بر روی بران انتقال از برانکارد به تخت.

هسته ای منتقل شود. اگر بیمار نمی تواند کمکی بکند، انتقال از برانکارد به تخت در بهترین حالت با دو یا 

سه نفر انجام می شود. مانور شرح داده شده در اینجا باید برای تکمیل انتقال از برانکارد به تخت تصویر 

 برداری و بالعکس چندین بار انجام شود:

 های جانبی و سر برانکارد را به وضعیت تخت و افقی پایین آورید. میله -1

برانکارد را مجاور تخت تصویر برداری قرار دهید طوریکه قویترین سمت بیمار رو به  -2

 تخت باشد.

ارتفاع تخت تصویر برداری را برای مطابقت با برانکارد تا حد ممکن نزدیک تنظیم کنید.  -3

 کنید.تخت و برانکارد را در محل قفل 

در حالیکه بیمار طاقباز است و ناقل )یا ناقلین( با فاصله از تخت تصویر برداری و رو به  -4

برانکارد قرار دارند، ناقل باید یک بازو را زیر شانه بیمار و بازوی دیگر را زیر لگن قرار داده، از 

ارد کند. اگر دو بیمار بخواهید که همزمان با هدایت او به روی تخت با پاها و بازوهایش فشاز و
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ناقل حضور دارند یکی می تواند سر و شانه ها را در حالی که دیگری لگن و زانوها را باال می 

 کشد، حمایت کند. هر دو ناقل حرکت باال بر فشار را به کار می برند.

اگر بیمار قادر به کمک در جهت انتقال نیست، ممکن است صفحه باالبر یا کشنده الزم  -5

 باشد.

شرایطی ممکن است به دو ناقل یا بیشتر نیاز باشد. بازوهای بیمار صلیب وار روی  در چنین

قفسه سینه قرار داده می شوند. ناقلین لبه را گرفته، با سه شماره بیمار را بلند کرده و با چند حرکت 

 به سمت تخت دستگاه می کشند تا زمانی که کامالً روی تخت مسققر شود.

 تجویز داروها 

مکن است با نام ژنریک یا تجاری شناخته شوند. رادیوداروها اغلب با نام تجاری، نام ژنریک یا داروها م

)نام تجاری( ممکن است با عنوان  ceretecبا عالمت اختصاری شیمیایی نام برده می شوند. برای مثال 

exametazime  نام ژنریک( یا(HMPAO خوانده شود بنابراین ب )رای )عالمت اختصاری شیمیایی

یک تکنسین اهمیت دارد که با روش های مختلف نامیدن داروها و رادیوداروها توسط بیماران و سایر 

 همکاران در کلینیک آشنا باشد.

هیچ دارویی از جمله رادیوداروها نباید بدون دستور پزشک تجویز شود. همه دستورات دارویی باید قبل 

د قرار گیرند. اگر تکنسین پنج صحیح را درباره تجویز دارو در از تجویز هر گونه دارویی به بیمار مورد تایی

خاطر نگه دارد، خطاها به حداقل خواهند رسید: دوز صحیح از داروی صحیح باید به بیمار صحیح در زمان 

 صحیح به شیوه صحیح داده شود.
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ای  (. همه روشهای در پزشکی هسته2-1دارو ممکن است با روش های مختلف تجویز شود )جدول 

 3قرار دادن مناسب سوزن را برا ی تزریقات وریدی نشان می دهد. فصل  2-1کاربرد ندارد. شکل 

 اطالعات تفصیلی درباره آماده سازی یک دوز واحد از 

اندازه سوزن  مثال                               توضیح                           روش                     

 پیشنهادی

کاربرد                               کپسول  خوردن از راه دهان               ی                دهان

 ندارد

             گاز       دم از طریق بینی یا  دهان    استنشاقی            

  

کاربرد      

 ندارد

   و گلیسرینقرص نیتر قرار دادن زیر زبان                     زیزبانی

   

 کاربرد ندارد

کاربرد         اسکوپوالمین استفاده بر پوست            موضعی            

 ندارد

 کاربرد ندار  شیاف برای تهوع         داخل کردن به رکتوم       مقعدی      

 , 1.5in- 1 بسیاری از رادیو داروها       تزریق داخل ورید                       وریدی   

20 -22 gauge 

     اراکنوئید          تزریق به فضای ساب داخل تکال       

     

رادیودارو برای  

 سیسترنوگرافی          

3.5 - 4.5in , 

16 -25 gauge 

- 5.8in , 23 تست حساسیت               تزریق زیر پوست        زیر جلدی      
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 : روش های تجویز دارو2-1جدول 

 

 

 می دهد. رادیوداروها برای تزریق داخل وریدی را ارائه

بسیاری از مطالعات پزشکی هسته ای در برگیرنده تجویز داروهای مداخله ای است. این داروها، برخالف 

رادیوداروها تشخیصی برای اعمال تغییر در برخی عملکردهای فیزیولوژیک بدن منظور شده اند. بنابراین 

ی تجربه کند، به نحو بارزی بیشتر از احتمال این که بیماری واکنش ناخواسته ای را با یک داروی مداخله ا

یک رادیودارو است. تکنسین باید نسبت به این احتمال آگاه و با درمان اثرات ناخواسته دارویی آشنا باشند. 

نشان دهنده ی فهرستی از پرمصرف ترین عوامل داخله ای، اثرات ناخواسته آنها و  3در فصل  3-5جدول 

 درمان این اثرات می باشد.

 

 

 

25 gauge 

دوز فالشینگ ویتامین  تزریق داخل عضله            داخل   عضالنی   

         

  1- 3in , 19 

-25 gauge 

رادیو دارو برای  تزریق بین الیه های پوست     داخل جلدی    

 لنفوسینتی گرافی

./5in , 26 -

27 gauge 
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 : قرار دادن سوزن برای تزریق 1-2 شکل

 کنترل عفونت 

رعایت احتیاط برای جلوگیری از انتقال بیماری یک بیمار به بیمار دیگر و به تکنسین و همکاران حایز 

اهمیت است. شستن مکرر و کامل دست ها یکی از موثرترین و مقرون به صرفه ترین راه های جلوگیری از 

تقال عفونت است. دست ها باید قبل و بعد از تماس با هر بیمار و نیز قبل و بعد از پوشیدن دستکش ان

 ثانیه توصیه می شود. 15شسته شوند. مالش دست ها با صابون زیر آب گرم روان برای حداقل 

همه  کارکنان سالمت همیشه نمی دانند که کدام بیماران عفونی هستند. به همین دلیل ضروری است که

تکنسین ها از دستورالعمل های ویژه کنترل عفونت که احتیاطات استاندارد نامیده می شوند، پیروی کنند. 

دستورالعمل ها بر این فرضند که همه بیماران عفونی هستند، بنابراین اقدامات کنترل عفونت یکسانی باید 

احتمال قرار گرفتن در معرض خون، برای همه بیماران اعمال شود. احتیاطات استاندارد باید هرجا که 

دستورالعمل های احتیاطات  2-2مایعات بدن یا پوست غیر سالم وجود دارد، به کار گرفته شوند. جدول 

 استاندارد را نشان می دهد.
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هر جا شک به عفونت است یا بیمار عفونی شناخته شده وجود دارد، احتیاطات بر پایه انتقال باید همراه با 

تاندارد اعمال شوند. بیماران با بیماری مسری معلوم یا مشکوک در قرنطینه قرار داده می شوند. احتیاطات اس

هدف از احتیاط بر پایه انتقال به حداقل رساندن احتمال انتقال بیماری به سایرین است و بر اساس سه 

 روش انتقال بیماری یعنی هوا، ذرات تنفسی و تماس مستقیم می باشد. 

 

 ستورالعمل های احتیاطات استاندارد: د2-2جدول 

 دستورالعمل های احتیاطات استاندارد احتیاط

 دستها را قبل و بعد از تماس با بیمار بشوئید. شستشوی دست ها

 در صورت آلودگی با مایعات بدن، دست ها یا سایر سطوح را بالفاصله بشوئید.

 مایعات بدن یا پوست غیر سالم وجود هرگاه احتمال قرار گیری در معرض خون یا   پوشیدن دستکش

 دارد دستکش را بپوشید.

 دستکش ها را بالفاصله بعد از استفاده خارج کنید.

 .دستکش ها را از بیماری به بیمار دیگر تعویض نمایید

 تجهیزات حفاظتی 

 کارکنان     

              در صورت احتمال تماس با مایعات بدن یا پوست غیر سالم از دستکش، گانهای      

مقاوم به مایعات، ماسک های صورت، عینک های محافظ، ماسک های احیا استفاده 

 کنید.

 گذاشتن مجدد سر

 سوزن   

 یکدستی یا ابزار scoopسر سوزن ها را مجدداً روی سوزن نگذارید یا از تکنیک 

 سر سوزن گذاری استفاده کنید.  

 ا در یک مخزن مقاوم به سوراخ سوزن های مصرف شده و سایر اشیای نوک تیز ر
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 شدگی دور بیندازید.

 نشت ها با خطر

 زیستی            

 نشت ها با خطر زیستی را بالفاصله تمیز کنید.

 تجهیزات محافظ مناسب بپوشید.

ناحیه نشت را با محلول سفید کننده یا سایر ضدعفونی کننده های مجاز رفع آلودگی 

 نمایید.

      

 عالیم حیاتی 

الیم حیاتی عبارتند از دما، نبض، تنفس و فشار خون. آن ها با پاسخ به محرکات داخلی و خارجی به ع

حفظ تعادل کمک می کنند. دمای طبیعی بدن نسبتاً ثابت می ماند و مقیاسی از توازن بین گرمای تولید شده 

از دماسنج صحیح برای هر در بدن و گرمای از دست داده به محیط می باشد. تکنسین باید مطمئن باشد که 

ناحیه ای از بدن که برای اندازه گیری دما انتخاب شده، استفاده می کند. نبض نتیجه برخورد خون با دیواره 

های شریان ها در زمان ضربان قلب است. باید به قدرت و نظم و نیز تعداد آن در هر دقیقه توجه کرد. 

رش نبض استفاده شود. همچنین فشار زیاد بر روی شست نبض خودش را دارد و هرگز نباید برای شما

ناحیه ای که نبض در آن بررسی می شود، ممکن است شریان را تحت فشار قرار دهد به طوریکه نبض 

حس نشود. تنفس به معنی مبادله اکسیژن و دی اکسید کربن بین خون و محیط خارج است. یک دوره 

ر باید از اندازه گیری تنفس بی خبر باشد، زیرا ممکن است تنفسی شامل یک دو و یک بازدم می باشد. بیما

آگاهانه یا ناآگاهانه الگوی تنفسی خود را تغییر دهد. باید به هر گونه عالیم زجر تنفسی یا صداهای همراه 

با تنفس همزمان با تعداد تنفس در دقیقه توجه شود. اندازه گیری فشار خون، ارزیابی فشار خون بر دیواره 

در حین سیستول و دیاستول می باشد. عدد باالیی فشارخون  بر فشار سیستولیک داللت دارد و عدد  شرائین

 پائینی فشار دیاستولیک است.
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حدود طبیعی برای بالغین، نواحی اندازه گیری و ابزار مورد نیاز برای هر یک از عالیم حیاتی  2-4جدول 

ریک از چهار عالمت تأثیر بگذارند. تغییرات در عالیم را خالصه کرده است. عوامل بسیاری می توانند بر ه

حیاتی ممکن است بر یک مشکل موجود یا بالقوه داللت کند. در پزشکی هسته ای عالیم حیاتی عموماً 

قبل، حین یا بعد از یک آزمایش ارزیابی می شوند که شامل تجویز داخل وریدی دارو ها، زمانی که شرایط 

یا وقتی یک بیمار نشانه های غیر اختصاصی از استرس جسمی )احساس شادی یا  بدنی بیمار تغییر می کند

 احساس متفاوت( گزارش می کند، می باشند.

 اکسیژن درمانی 

اکسیژن یک دارو است که باید توسط پزشک نسخه شود. دستور اکسیژن درمانی ممکن است در پرونده 

اکسیژنی را که بیمار قرار است دریافت کند برحسب پزشکی همراه با سایر دستورات دارویی باشد و میزان 

نیاز دارند  L/min 5-3( و ابزار تحویل آن را معین می کند. اغلب بیماران به جریان L/minلیتر در دقیقه )

ولی میزان جریان باید با بررسی دستور پزشک تائید شود. اکسیژن ممکن است از طریق لوله بینی، ماسک 

سیژن یا ونتیالتور مکانیکی به بیمار تجویز شود. اکسیژن ممکن است در یک دهانه اکسیژن، چادر/ هود اک

خروجی دیواری یا تانک قابل انتقال موجود باشد. دهانه خروجی به یک مخزن اکسیژن مایع متصل می شود 

که اکسیژن را برای کل موسسه تامین می کند. این خروجی به یک جریان سنج اکسیژن جهت تنظیم تعداد 

لیتر در دقیقه ای که بیمار قرار است دریافت کند، مجهز می باشد. تانک های قابل انتقال یک جریان سنج و 

( نشان می دهد. psiعقربه فشار دارند که میزان اکسیژن موجود در تانک را بر حسب پوند در اینچ مربع )

خارج از تانک و قبل از اینکه عقربه  دریچه تنظیم یک تانک قابل انتقال باید قبل از جریان یافتن اکسیژن به

 فشار میزان اکسیژن باقیمانده در تانک را نشان بدهد، چرخانده شود.
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 : عالیم حیاتی2-4جدول 

 عالمت

 حیاتی

 ابزار مورد نیاز محل اندازه گیری میانگین / دامنه طبیعی

       دما
      

 دماسنج شیشه ای دهانی دهانی

 دماسنج کاغذی یکبار مصرف

 پروب الکترونیکی

 دماسنج گوشی پرده صماخ  

           
             

 دماسنج شیشه ای زیر بغل

 یا الکترونیکی زیر بغلی

 دماسنج شیشه ای مقعدی مقعدی            

 قله قلب 63-93دقیقه / ضربه  نبض

 شریان رادیال )در مچ دست(

 شریان تمپورال دورسالیس

 شریان کاروتید

 ال )کشاله ران(شریان فمور

 شریان پوپلیتئان

شریان تمپورال )جلوی 

 گوش(

 شریان پشت پایی

 )دورسالیس پدیس(

نبض تیبیال خلفی )قوزک 

 داخلی(

شریان براکیال )حفره انته 

 کوبیتال(

گوشی پزشکی )تنها برای 

 نبض قله قلب(

 ساعت مچی
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 ساعت مچی قفسه سینه 15-23دقیقه / تنفس  تنفس

فشار 

 خون

mmHg 83/123 )فشار سنج و بازوبند گوشی بازو )شریان براکیال 

 

 مونیتور قلبی

لیدی درباره فعالیت الکتریکی قلب اطالعات می دهد. این نوع  3لیدی بیشتر از نوار  12یک نوار قلب 

بررسی برای ارزیابی وضعیت قلبی بیمار در آماده سازی برای آزمون استرس و برای مشاهده تغییرات در 

 بان قلب، ریتم والگوی هدایتی حین استرس به کار می رود.تعداد ضر

نوار قلب طبیعی برای یک سیکل قلب را نشان می دهد. دو ریتم تهدید کننده حیات که  2-2شکل 

مستلزم توجه فوری می باشند عبارتند از تاکیکاردی بطنی وفیبریالسیون بطنی تاکیکاردی بطنی زمانی رخ 

قوی در بطن بر سیستم هدایتی غلبه می کند. تعداد ضربان قلب ممکن است  می دهد که یک کانون نابجای

ضربه در دقیقه باشد که بطن نمی تواند حفظ کند. هر چند ریتم قلب منظم است ولی برون ده  253-133

قلب کمتر از آن است که کارساز باشد و اگر درمان نشود ریتم ممکن است به فیبریالسیون بطنی پیشرفت 

ریالسیون بطنی لرزش خفیف ناهماهنگ بطن ها است که خون را به گردش در نمی آورد. بیمار در کند. فیب

 ریوی و دفیبریالسیون دارد. –وضعیت ایست قلبی است و نیاز به احیای قلبی 
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 : الکتروکاردیوگرام طبیعی2-2شکل 

 مراقبت اورژانس 

وبرو می شود، تکنسین پزشکی هسته ای هنگامی که بیمار در بخش پزشکی هسته ای با فوریت پزشکی ر

اغلب اولین فرد حرفه ای پزشکی حاضر در صحنه است. تکنسین باید مراقب تغییرات در شرایط بیمار 

 باشد و سریعاً تصمیمات مناسب را اتخاذ کند. چه واقعه جزیی یا عمده باشد، تکنسین باید همیشه

  .آزمایش پزشکی هسته ای را متوقف کند 

 بماند. کنار بیمار 

 .کمک بخواهد 

 .پزشک را از هر تغییری در شرایط بیمار مطلع سازد 

 .برای کمک در اقدامات اورژانسی در صورت نیاز، آماده باشد 

ایست قلبی توقف ناگهانی جریان خون است. بیمار دچار ایست قلبی پاسخ نمی دهد، تنفس  ایست قلبی.

وقتی که مسلم شد که بیمار پاسخ نمی دهد تکنسین  کافی ندارد و عالیمی از گردش خون نشان نمی دهد.

 ( کمک بخواهد. CPRریوی ) –باید قبل از شروع احیای قلبی 
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. ایست تنفسی به صورت قطع تنفس یا تنفس کند، سطحی ، نامنظم که برای اکسیژن ایست تنفسی

گام های توضیح رسانی به خون کافی نیست، تعریف می شود. بیمار دچار ایست تنفسی پاسخ نمی دهد. 

 را آغاز کنید. CPRداده شده برای 

دیابت ناتوانی بدن در تولید یا مصرف انسولین می باشد. بیماران مبتال به دیابت سطح  بحران دیابتی.

گلوکز خون خود را با رژیم، ورزش و دارو )انسولین یا داروهای خوراکی( کنترل می کنند. بسیاری از 

لزم ناشنا بودن بیمار است که می تواند چالشی برای بیمار مبتال به دیابت آزمایشات پزشکی هسته ای مست

ایجاد کند. قند خون پایین )هیپوگلیسمی( شایع ترین اورژانس دیابت است که در بخش پزشکی هسته ای 

دیده می شود و شروع سریعی دارد. وقتی سطوح گلوکز خون خیلی پایین می آید، بیمار ممکن است یک 

انه زیر را تجربه کند: ضعف ناگهانی ، گرسنگی، لرزش، تعریق، تحریک پذیری و تاری دید. اگر یا چند نش

سطح پایین گلوکز خون سریعاً برطرف نشود، بیمار ممکن است هوشیاری خود را از دست بدهد. درمان 

دارند. هر  یک رویداد هیپوگلیسیمی شامل تجویز منبع قند می باشد. که آب نبات یا آبمیوه کارکرد خوبی

چند این درمان تنها در صورتی کاربرد دارد که بیمار هوشیار باشد. هیچ چیز نباید از راه دهان به بیمار نیمه 

هوشیار یا بی هوش داده شود. هیپرگلیسمی بروز کندی دارد. بیمار ممکن است تشنگی مفرط، افزایش 

انسولین است ولی تکنسین باید به سرعت  حجم ادرار یا تنفس با بوی میوه را تجربه کند. درمان تجویز

 برای بیمار کمک پزشکی فراهم کند.

تشنج تخلیه ناگهانی فعالیت الکتریکی در مغز است. ممکن است بدون هشدار قبلی آغاز شود، هر  تشنج.

چند برخی بیماران ممکن است بروز آن را حس کنند. بیماران ممکن است اسپاسم عضالنی، گیجی، عدم 

یا از دست دادن هوشیاری را نشان دهند. تکنسین باید هر گونه مراقبت الزم را برای حفاظت  پاسخ دهی

بیمار از آسیب یا سقوط و جلوگیری از اسپیراسیون محتویات معده به کار بندد. بیمار نباید به هیچ طریقی 



33 

 

ول مدت آن توجه محدود شود زیرا ممکن است باعث آسیب وی گردد. باید به رفتار بیمار حین تشنج و ط

 شود.

( از دست دادن ناگهانی و کوتاه هوشیاری در نتیجه جریان ناکافی خون به مغز پغش )سنکو .پسنکو

است. غش ممکن است با انواعی از عوامل شامل گرسنگی، بیماری قلبی، خستگی و هیپوتانسیون 

اشد. عالیمی که نشان می ارتوستاتیک ایجاد شود یا ممکن است یک پاسخ احساسی به یک تجربه پزشکی ب

دهد بیمار ممکن است غش کند عبارتند: از سرگیجه، رنگ پریدگی، تهوع، تاکی کاردی و پوست سرد و 

عرق کرده. به بیمار کمک کنید که در یک وضعیت نشسته ایمن یا ترجیحاً خوابیده قرار گیرد. در حالت 

 طاقباز پاهای بیمار را باال ببرید.

عمومی است که توصیف کننده شرایط کاهش جریان خون و تحویل اکسیژن شوک یک اصطالح  شوک.

به بافت های بدن معموالً در نتیجه فشار ناکافی خون می باشد. شوک ممکن است نتیجه از دست دادن 

 خون، نارسایی قلبی، انسداد جریان خون به اعضای حیاتی یا عفونت شدید )به عنوان چند نمونه( باشد.

قریب الوقوع عبارتند از بیقراری، افزایش تعداد نبض و افت فشار خون. نشانه ها ممکن نشانه های شوک 

است ناگهانی و بدون هشدار قبلی رخ بدهند. مداخله سریع پزشکی ضروری است. تکنسین باید سریعاً 

ی درخواست کمک اورژانس بکند. تا رسیدن کارکنان پزشکی، تکنسین باید عالئم حیاتی بیمار را ارزیاب

 باشد. CPRکرده و آماده شروع 

 فصل سوم : رادیو داروها و عوامل مداخله ای

 : داروهای غیر رادیواکتیو مورد استفاده در پزشکی هسته ای3-5جدول 
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 خنثی کننده عوارض جانبی دوز اندیکاسیون دارو

 استازوالمید

 )دیاموکس(

 تصویر برداری

 خونرسانی مغز

1 gr  10درml آب 

 2استریل در عرض 

 دقیقه

 احساس گزگزدر 

 اندام ها و در دهان،

 گرگرفتگی،

 احساس سبکی

 سر، تاری

 دید، سر درد

 

 آدنوزین

Adenosine 

 تصویر برداری 

 مرحله استرس 

 قلب

40µ g/kg/min  
 دقیقه یا  6برای 

84µ g/kg/3 

 احساس ناراحتی در 

 قفسه سینه،

 ناراحتی گردن،

 تنگی 

 نفس، تغییرات

ECG 

تزریق را 

 قطع

 کنید، در 

 صورت نیاز 

 آمینوفیلین

 تجویز کنید

 بتانکول

Urecholine 

 5mg-2/5 تخلیه معده
 زیر جلدی

 احساس ناراحتی در 

 شکم، افزایش 

 بزاق، گرگرفتگی، 

 تعریق، تهوع، افت فشار

 اتروپین

 ارزیابی فشار  کاپتوپریل

 خون عروق

 کلیوی

25-50mg  از راه 

 ساعت قبل از 1دهان 

 مطالعه

 

 فشار وضعیتی افت 

 بثورات جلدی،

 سرگیجه، درد

 قفسه سینه،

 تاکیکاردی، از 

 دست دادن حس

 چشایی

تزریق 

 سالین

 تصویر برداری  کله سیستوکینین

 -کبدی

 صفراوی

02µ g/kg/3  درد شکم، احساس 

 اظطرار در دفع، 

 تهوع سرگیجه و
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 گرگرفتگی

 دیورتیکول سایمتیدین

 مکل

300 mg/kg  برای 

 20بزرگساالن، 

mg/kg  وریدی برای

 کودکان

  

 تصویر برداری  دی پیریدامول

 استرس قلب

0/57 mg/kg 

 دقیقه 4وریدی در 
  

آهنگ دوز افزایش  عملکرد قلب دوبوتامین

  3یابنده در عرض 

 دقیقه )بزرگسال(

15µ g/kg/min  

 40µتا 

g/kg/min  

  

 اناالپریالت

(Vasotec) 

 ارزیابی فشار 

 خون عروق 

 کلیوی

0/04 mg/kg 

 (درmg 2/5)حداکثر 

10ml  سالین، وریدی 

 دقیقه  5در عرض 

  

 تصویر برداری فوروزماید

 کلیه

 mg 40-بزرگسال: 

 وریدی در عرض  23

 دقیقه کودکان:

0/5-1 mg/kg 

 وریدی یا عضالنی 

  

 تصویر برداری  مورفین

 -کبدی

 صفراوی

0/04 mg/kg ،

 رقیق

 mI 13شده در 

 سالین وریدی در 

 دقیقه )دامنه 2عرض 

 2-4/5 mg ) 
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 دیورتیکول پنتاگسترین

 مکل

6 µ g/kg  زیر

 جلدی

  

 تصویر برداری  فنوباربیتال

 -کبدی

 صفراوی

5 mg/kg/d 

 روز 5خوراکی برای 
 دپرسیون تنفسی،

 تهوع، استفراغ،

 سرگیجه، خواب

 آلودگی، سردرد، 

ایجاد برانگیختگی در 

 کودکان

 

    ویتامین 

 گتست شیلین

1mg 

IM 
 واکنش های 

 افزایش حساسیت

Traansitory 

exantherma 

 

 

 

 ابزارهای پزشکی هسته ای

برای جستجو، اندازه گیری و ثبت پرتوهای گاما از ابزارهای متعددی استفاده می شود. در این فصل راجع 

 به انتخاب ابزار مناسب و شاخص های هر ابزار صحبت می شود.

 (Survey meter)سنجشگر محیطی 

برای  (GM)از این دستگاه برای اندازه گیری آهنگ پرتوگیری استفاده می شود. از یک کنتور گایگرمولر 

اندازه گیری مقدار آلودگی های رادیواکتیویته استفاده می شود. این دستگاه وسیله مناسبی برای این منظور 

مقیاس های متعدد می تواند طیف  است زیرا زمان جوابدهی آن نسبتاً سریع بوده و به علت دارا بودن

 وسیعی از دوزها را کشف نماید.
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 (well Counter)شمارنده چاهی 

است که قادر است مقادیر  NaI(TI)این دستگاه دارای یک کریستال سدیم آیداید فعال شده با تالیوم 

 اماست.جزئی رادیواکتیویته را جستجو کند. کارآیی آن به طور قابل توجهی بیش از یک دوربین گ

 (Uptake probe)پروب جذب 

از پروب برای اندازه گیری رادیواکتیویته در داخل بدن بیمار استفاده می شود. این دستگاه دارای یک 

متصل باشد که  رومتریکریستال سدیم آیداید فعال شده با تالیوم است و ممکن است به همان اسپکت

 شمارنده چاهی از آن استفاده می کند.

 (Does calibrator) سنجشگر دوز

این دستگاه یک اتاقک یونیزاسیون است که رادیواکتیویته را در مقیاس کوری یا بکرل بجای شمارش در 

 اندازه گیری می کند. (cpm)واحد زمان 

 (Gamma Camera)دوربین گاما 

 (Head)گاماکمرا به شکل های متفاوتی عرضه می شود و ممکن است دارای یک، دو یا سه دتکتور 

 باشد. بعضی از مدل ها برای تصویرگیری تمام بدن ساخته شده و بعضی دیگر قابل حمل هستند.

(Position Emission Tomography) PET 

PET  را می توان با دستگاه های گاماکمرا که به طور خاص برنامه ریزی شده اند انجام داد یا این که

راحی و ساخته شده است تصاویری با کیفیت به که اساساً به همین منظور ط PETتوسط خود دوربین 
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به سرعت در حال پیشرفت است که با استفاده از کریستال های  PETمراتب باال تهیه کرد. تکنولوژی 

 متنوع انجام می شود.

 (Acquisition mode)سبک جمع آوری اطالعات 

ی کرد. در سبک فریم به جمع آور list mode)شایع تر( یا  frame modeمطالعات را می توان در 

تمام کانت ها در یک زمان تعیین شده در یک ماتریکس ذخیره می شوند. اندازه ماتریکس و آهنگ فریم 

طول مدتی است  Framing rateقبل از شروع به جمع آوری اطالعات انتخاب می شوند. آهنگ فریم یا 

د استخوانی فقط دارای یک فریم که هر تصویر جمع آوری می شود. مثالً یک تصویر از یک ناحیه محدو

اطالعات خواهد بود که بر مبنای تعداد کل کانت برای مدت زمان معین به دست آمده است. یک مطالعه 

است که ممکن است آهنگ فریم آن  Dynamic frame mode acquisitionفونکسیون کلیوی، یک 

sec/frame 23  75دقیقه و در مجموع  25برای مدت frame داشته باشد. بعد از جمع آوری  اطالعات

اطالعات دیگر نمی توان ماتریکس و آهنگ فریم را تنظیم کرد اگرچه که می توان فریم ها را با یکدیگر 

 جمع کرد.

دو عامل در موقع انتخاب آهنگ فریم در یک مطالعه مدنظر قرار می گیرد: اول هدف از انجام مطالعه و 

والً دارای یک آهنگ فریم کوتاه تر خواهد بود تا بدین وسیله دوم آهنگ شمارش. یک مطالعه کمی معم

نقاط بیشتری حاوی اطالعات جمع آوری شود، در حالی که یک مطالعه کیفی احتیاج به کانت کافی در هر 

فریم دارد تا بدین وسیله رزولوشن مطلوب را کسب نماید. هرچقدر آهنگ شمارش باالتری داشته باشیم، 

 تر خواهد بود. زمان آهنگ فریم کم

Zoom mode 
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زمانی استفاده می شود که یک عضو کوچک فقط قسمتی از میدان دید دستگاه را اشغال می کند. استفاده 

از زوم آنالوگ رزولوشن را افزایش می دهد. زوم بعد از جمع آوری تصویر اندازه تصویر را بزرگ تر می 

ه بعد از جمع آوری زوم قابل توجهی اعمال شود، کند و امکان دیدن آن را افزایش می دهد در صورتی ک

 رزولوشن به طور قابل توجهی کاهش می یابد.

Information density 

تعریف: تعداد کانت در هر سانتی متر مربع است که مستقیماً روی رزولوشن تأثیر می گذارد. می باید 

توجه بین اکتیویته پیکسل های  مقدار کافی کانت در هر فریم وجود داشته باشد تا سبب اختالف قابل

 مجاور یکدیگر شود )کنتراست(.

SPECT parameters 

، شاخص های ذیل باید تعیین گردند: زمان SPECT: در یک پروتکل پارامترهای جمع آوری تصویر

، درجه (Total acquisition time)، زمان کل تصویربرداری (Time per projection)هر نمایش 

و درجه چرخش هد برای کل  (Degree per step)ز یک توقف تا توقف بعدی چرخش هد دستگاه ا

 .(Degree of rotation)زمان اسکن 

 signal – to – noise ratioمی باید مقدار کافی کانت در هر نمایش وجود داشته باشد تا بدین وسیله 

نمایش کم تر خواهد بود. هر  خوبی داشته باشیم. هر چقدر که اکتیویته باالتر باشد، زمان الزم برای هر

چقدر که تعداد نمایش ها بیشتر باشد، رزولوشن باالتری خواهیم داشت زیرا لوکالیزاسیون اکتیویته با هر 

 مرحله بهتر می شود.
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Filters فیلترها الگوریتم ریاضی هستند که همگی یا برای کاهش نویز آماری تصاویر یا برای تقویت :

این کار توسط برداشت یا کاهش فرکانس هایی است که تصویر را به نمائی یا  لبه ها به کار می روند و

 گریم می کنند.

 PETشاخص های 

بسته به تجسس و ثبت رویدادهای همزمان است. تعداد  PETتصحیح تضعیف اشعه: تصویربرداری 

 زیادی از فوتون هایی که توسط دستگاه تجسس می شوند آن هایی هستند که تضعیف شده اند.

سایر رویدادهای همزمان ظاهری در حقیقت توسط فوتون های غیرمرتبطی ایجاد می شوند که تصادفی 

(random)  نام دارند. این دو پدیده یعنی پراکندگی(Scatter)  و تصادفی(random)  به طور واضحی

این جمع ناپایدار خواهد بود. بنابر PETرا خراب می کنند. بدون تصحیح تضعیف مطالعه  PETتصاویر 

دارای دو مرحله است: مطالعه تابشی با استفاده از ساطع کننده های پوزیترون و مطالعه  PETآوری 

Transmission  که برای تصحیح اشعه(attenuation correction) .به کار می رود 

بعدی  3بعدی و یا  2را می توان به سبک  PET: تصاویر بعدی 3بعدی و  2جمع آوری تصاویر 

بعدی از تمامی حلقه های دتکتور برای ثبت رویدادهای همزمان استفاده می شود. در  3رد. در سبک تهیه ک

را محدود می بعدی دیواره های نازک بین حلقه ها قرار داده شده و بدین وسیله رویدادهای متقاطع  2سبک 

 کند.

ر آن جریان خون نسبی بعدی بیشتر برای مطالعات مغز استفاده می شود که د 3در حال حاضر از سبک 

اندازه گیری شده و مقدار تضعیف نیز تقریباً ثابت است. برای بعضی از پروتکل های مغز و نیز سینه، شکم 

 بعدی استفاده می شود. 2و لگن از سبک 
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 (Information density)تراکم اطالعات 

روی رزولوشن  مستقیماً SPECTدر تصاویر پالنر و  Information densityتراکم اطالعات یا 

خوب همواره باید میزان کانت کافی  Signal/noiseتصویر اثر می گذارد. برای به دست آوردن نسبت 

 جمع شود.

 کنترل کیفی دستگاه ها

استاندارد طبابت و در برخی موارد، آژانس های نظارتی ملزم می کنند که آزمون های کنترل کیفی بر روی 

ایمنی بیمار و دقت تشخیصی انجام شود. اصطالح کنترل کیفی اشاره به دستگاه ها به منظور اطمینان از 

آزمون هایی دارد که برای تعیین مشکالت تجهیزات انجام می شوند و تنها یک بخش از تضمین کیفیت 

یعنی سیستمی است که برای تعیین مشکالت، پیشنهاد راه حل ها و ارزیابی نتایج برای دستیابی به سطوح 

 طراحی شده است. این فصل بر بخش آزمون یک سیستم تضمین کیفیت متمرکز است. مطلوب عملکرد

 دوربین های سنتیالسیون

آزمون های کنترل کیفی را که باید بر روی دوربین های سنتیالسیون انجام شوند و نیز تواتر  5-1جدول 

 مطلوب انجام آن ها را مطابق با استانداردهای رایج طبابت فهرست می کند.

 واختی میدانیکن

یکنواختی میدان توانایی یک دوربین سنتیالسیون برای ایجاد یک تصویر یکنواخت در زمانی است که 

(. از نظر بالینی، توانایی 5-1منبع، توزیع یکنواختی از فنون ها را بر روی آشکارساز تأمین می کند )شکل 

 ان می باشد.دستگاه در تولید تصاویر دقیق از توزیع رادیونوکلئید در بیمار
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 : کنترل کیفی دوربین سنتیالسیون5-1جدول 

 + تواتر پیشنهادی جهت آزمون * آزمون

 روزانه یکنواختی میدان

 هفتگی قدرت تفکیک فضایی

 هفتگی قدرت تفکیک خطی

 هفتگی SPECTمرکز چرخش در 

 ماهانه SPECTاصالح یکنواختی در 

 

 نیز انجام شوند. * این آزمون ها باید بعد از تعمیر یا سرویس

 + سازندگان دوربین ممکن است تواترهای دیگری را توصیه نمایند.

 

 : توزیع همگون اکتیویته در یک تصویر یکنواختی5-1شکل 

 قدرت تفکیک فضایی
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قدرت تفکیک فضایی عبارت است از توانایی دوربین سنتیالسیون در جداسازی اشیا کوچک در فضا یا 

ک تصویر، از نظر بالینی، قدرت تفکیک بر توانایی نمایان ساختن نقایص کوچک میزان تاری هر نقطه در ی

 تأثیر دارد.

 : علل غیریکنواختی میدان دوربین سنتیالسیون5-3جدول 

 اقدام موردنیاز تظاهر معمول علت

لوله های داغ یا سرد یا  فتوپیک نادرست یا بد تنظیم شده

 5-3غیریکنواختی منتشر )شکل 

 را ببینید(

له صحیح را انتخاب یا قله انرژی ق

 را تنظیم کنید.

-4احتماالً با یک لبه داغ )شکل  کریستال شکسته

5 ) 

کریستال باید توسط مهندس 

 سرویس جایگزین شود.

یا  reboredکلیماتور باید  لکه های سرد احتماالً با لبه داغ نقص کلیماتور

 جایگزین شود

که های مدور سرد یا داغ، بزرگ ل لوله فتومولتی پالیر بد تنظیم شده

 PMTتر از قطر واقعی 

ممکن است توسط مهندس 

 سرویس جایگزین شود.

آلودگی رادیواکتیو بر روی 

 کریستال یا کلیماتور

اکتیویته گرم یا داغ موضعی یا 

 (5-5منتشر )شکل 

با اقدامات مناسب رفع آلودگی 

 کنید.

 X,Yهمراستایی نامناسب 

(Misalignment) 

باید توسط مهندس سرویس و  ی تصویربدشکل

 تعمیر شود

کریستال باید توسط مهندس موشک های تیره که عمدتاً وقتی  (hydroscopic)آسیب رطوبتی 
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تصویری با پیک انرژی متمایل به  به کریستال

 چپ گرفته شود، دیده می شوند.

 سرویس جایگزین شود.

ارتفکت های ظهور فیلم فیلم بر 

 پایه نقرهروی فیلم های با 

اثر غلطک یا فیلم های بیش از 

 حد تریک یا روشن

غلطک ها باید تمیز یا از نظر 

شیمیایی تعدیل شوند یا دمای 

 محلول تنظیم گردد.

صفحه لوله اشعه کاتدی خراشیده 

یا کثیف یا عدسی 

multiformatter 

تظاهر معمول نوارهای سیاه در 

 برخی نواحی روی همه تصاویر

گی صفحه در صورت خراشید

باید جایگزین شود، آلودگی را با 

 برس نرم پاک کنید.

ارتفکت های استاتیک روی فیلم 

 با پایه نقره

نوارهای سیاه یا ارتفکت های اثر 

 انگشتی

در صورت لزوم تصاویر را دوباره 

پرینت کنید. از ضربه زدن به 

کاست ها اجتناب کرده و تنها لبه 

 فیلم ها را لمس کنید.

 

 حساسیت

ساسیت عبارت است از توانایی آشکار کردن رویدادهای یونیزاسیون در یک کریستال یدید سدیم که با ح

:برای بدست  تنظیم پیکسل       بیان می شود. (cps / MCi)شمارش در ثانیه به ازای هر میکروکوری 

 اوردنمقادیر دقیق ازاندازه عضو یا ضایعه عضوپیکسل باید تعیین شود. 

 (blank scan)اسکن خالی 

 برای مطالعات بیمار به کار رود، انجام می شود. PETاسکن خالی هر روز بیش از آن که اسکنر 
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 آهنگ شمارش زمینه

آهنگ شمارش زمینه را باید به منظور تشخیص برخی اختالالت عملکرد مکانیکی و نیز وجود آلودگی به 

 صورت روزانه به دست آورد.

 (Normalization)طبیعی سازی 

نظیم طبیعی سازی ماهانه یا در هر فصل انجام می گردد. از یک منبع با عمر طوالنی برای ارزیابی تفاوت ت

 در حساسیت کریستال ها در هر زوج آشکارساز استفاده می شود.

 سنجشگر دوز

گواهی های انجام آزمون های کنترل کیفی بر روی سنجشگرهای  (NRC)کمیته نظارتی ایاالت متحده 

سال الزامی می  3ق با استانداردهای تعیین شده کار و نگهداری گزارش های تنظیم را برای دوز مطاب

گزارش ها باید در برگیرنده مدل و شماره سریال ابزار.تاریخ تنظیم.نتایج و نام فرد انجام دهنده ازمون داند.

 نشان می دهد. فهرستی از آزمون های کنترل کیفی سنجشگر دوز و تواتر آزمون را 5-5جدول  باشد.

 Constancyثبات 

آزمون ثبات )یا دقت(، تکرارپذیری اندازه گیری های یک منبع با اکتیویته معین را از روزی به روز دیگر 

 تعیین می کند.
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 : کنترل کیفی سنجشگر دوز5-5جدول 

 تواتر آزمون * آزمون

 ثبات

 خطی بودن اکتیویته

 دقت

 وابستگی هندسی

 هروزانه قبل از استفاد

 هر فصل یک بار

 ساالنه

 در هنگام نصب

 * همه آزمون ها باید در زمان نصب، بعد از تنظیم و پس از تعمیر انجام شوند.

 دقت

آزمون دقت، توانایی سنجشگر دوز را فراهم نمودن یک اندازه گیری واقعی از اکتیویته رادیونوکلئیدهایی 

 با انرژی های گامای متفاوت ارزیابی می کند.

 ج سنتیالسیونطیف سن

یک طیف سنج سنتیالسیون ابزاری است )مانند پروب برداشت یا سیستم چاه سنتیالسیون( که از تحلیلگر 

 ارتفاع پالس برای تعیین آن که چه پالس هایی شمارش خواهند شد، استفاده می کند.

 دستگاه قلب و عروق

ثر بخش های پزشکی هسته ای است تصویربرداری از دستگاه قلب و عروق یکی از کارهای روزمره در اک

 و به همین جهت تکنسین باید آشنایی کامل با آن داشته باشد.

 آناتومی و فیزیولوژی قلب
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از قلب در  3/2قلب یک عضو عضالنی است که در فضای میانی قفسه سینه )مدیاستن( قرار گرفته است. 

طولی قلب با زاویه ای در سمت چپ خط وسط و در مجاورت قاعده ریه چپ واقع شده است. محور 

 (6-1درجه نسبت به استرنوم قرار دارد. )شکل  53 – 33حدود 

 

 آناتومی قدامی از قلب و عروق 6-1شکل 

( و بطن های چپ و راست. 6-2قلب به چهار حفره تقسیم می شود: دهلیزهای چپ و راست )شکل 

یاهرگ های اجوف فوقانی و تحتانی خونی که اکسیژن خود را در بافت ها از دست داده است از طریق س

جدا  (Tricuspid valve)وارد دهلیز راست می شود. فضای راست از بطن راست توسط دریچه سه لتی 

می گردد. هنگام دیاستول )شل شدن( بطنی )انبساط یا مرحله پر شدن( دریچه سه تی باز می شود. که اجازه 

می دهد. این خون در زمان انقباض بطن چپ که به نام  جریان یافتن خون از دهلیز راست به بطن راست را

انجام  Co2سیستول بطنی موسوم است به داخل ریه ها جریان می یابد. در داخل ریه ها تبادل اکسیژن و 

شده و خون سرشار از اکسیژن از طریق وریدهای ریوی وارد دهلیز چپ شده و در زمان انقباض دهلیز 

ترال عبور کرده و فضای بطن چپ را پر می کند. خون اکسیزنه با انقباض )سیستول دهلیزی( از دریچه می
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بطن چپ از طریق شریان آئورت وارد جریان خون سیستمیک شده و به تمامی بافت های بدن توزیع می 

 گردد تا اکسیژن موردنیاز را در اختیار آن ها قرار دهد.

 جریان خون کورونری

لب به نام خون کورونری نامیده می شود که از ناحیه قاعده گردش خون و خونرسانی به خود عضله ق

 شریان آئورت شروع می شود.

 سیستم هدایتی عصبی

یک سیکل قلبی مدت زمانی است که از انتهای یک انقباض بطن )سیستول( شروع شده و تا انتهای 

ود دارد که به نام وج (relaxation)سیستول بعدی ادامه می یابد. در بین دو انقباض یک زمان استراحت 

دیاستول خوانده می شود. علت شروع هر سیکل قلبی یک تحریک الکتریکی عضله قلب است. این تحریک 

نام دارد و در داخل دهلیز راست نزدیک  (Sinoatrial node)از ناحیه خاصی که گره سینوسی دهلیزی 

 SA)وه سینوسی دهلیزی (. گر6-4محل ورود ورید اجوف فوقانی قرار گرفته شروع می شود )شکل 

node)  در هر دقیقه سبب ایجاد  133تا  63پپس میکر قلب بوده و با خروج ایمپالس های منظم به تعداد

 انقباضات منظم قلب می شود.

شامل موج  ECGنمایش گرافیکی فعالیت های الکتریکی قلب است. یک نمای نرمال  (ECG)نوار قلب 

P کمپلکس ،QRS  و موجT  (. موج 6-5است )شکلP  نمایانگر دپوالریزاسیون دهلیزی یعنی فعال شدن

دهلیزها است. دپوالریزاسیون دهلیزی با تحریک گره سینوسی دهلیزی ایجاد شده و بالفاصله سبب انقباض 

نشانگر کند شدن روند انتقال ایمپالس در گره دهلیزی بطنی است. در این فاصله  P-Rدهلیزها می گردد. 
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نمایانگر زمان استراحت بین دپوالریزاسیون و  STیزها به بطن ها جریان می یابد. قطعه خون از داخل دهل

 مشخص می شود. Tرپوالریزاسیون )استراحت( بطن هاست. رپالریزاسیون بطن ها با موج 

، فاصله Pدر هر دقیقه است. ریتم قلبی منظم بوده و موج  133تا  63در یک فرد سالم تعداد ضربان قلب 

PR پلکس و کمQRS .به فواصل زمانی ثابت مشاهده می شوند 

ظاهر شود. این نکته از نظر کسانی  STکاهش جریان خون میوکارد ممکن است توسط پائین افتادن قطعه 

که کار پزشکی هسته ای انجام می دهند حائز اهمیت است چرا که در جریان تست ورزش با مشاهده آن 

 ر کم خونی عضله قلب شده است.بالفاصله متوجه می شویم که فرد دچا

 

 : نمای طبیعی الکترو کاردیوگرام6-5شکل 

 بیماری رگ های کورونر

(Coronary Artery Disease) 
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روش های پزشکی هسته ای در تشخیص بیماری های قلب کاردیولوژی هسته ای نامیده می شود. این 

شایع ترین مورد درخواست آن روش ها برای تشخیص بیماری های مختلف قلب درخواست می شود که 

 است. (CAD)در تشخیص بیماری رگ های کورونر قلب 

کاهش خون رسانی به عضله قلب )میوکارد( در اثر تنگی یا انسداد شریان های کورونر ایجاد می شود. 

درد قفسه سینه )آنژین صدری( مهم ترین عالمت کم خونی قلبی است و در نوار قلب با پایین افتادن قطعه 

ST  مشخص می شود. با پیشرفت تنگی عالئم بیماری به تدریج شدیدتر می شوند. بیماران دچار آنژین

پایدار ممکن است در حالت استراحت درد نداشته باشند ولی هنگامی که نیاز عضله قلب به مصرف اکسیژن 

وجود افزایش یابد میوکارد دچار ایسکمی می شود زیرا در این حالت شریان های تنگ به علت 

 آترواسکلروز قادر به گشاد شدن و افزایش جریان خون میوکارد متناسب با افزایش نیاز آن نیستند.

به علت انسداد کامل شریان کورونری توسط یک لخته خون ایجاد می شود. در اثر قطع  (MI)سکته قلبی 

عضله میوکارد می  جریان خون تمام مناطقی که از آن شریان خون می گیرند دچار نکروز سلولی شده و

 میرد.

عالئم و نشانه هایی انفارکتوس میوکارد شامل آنژین ناپایدار، عرق ریزش، آروغ زدن، تنگی تنفس، رنگ 

شامل آریتمی، ادم  MIعمیق، تب و تاکیکاردی است. عوارض  Q، موج STپریدگی، باال رفتن قطعه 

ل، نقص دیواره بین دو بطن و پارگی قلب ریوی، شوک کاردیوژنیک، آنوریسم بطنی، نارسایی دریچه میترا

 است.

 اسکن پرفیوژن میوکارد
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اسکن پرفیوژن قلب برای به تصویر در آوردن ناحیه کم خون میوکارد، انفارکتوس میوکارد، 

Hibernating  میوکارد وStunned .میوکارد استفاده می شود 

 :مهم ترین کاربردهای کلینیکی اسکن پرفیوژن میوکارد عبارتند از

 تشخیص وجود، محل و وسعت تنگی شریان کورونر. -1

 تعیین قابلیت حیات و زنده بودن میوکارد. -2

 تعیین پیش آگهی در بیماری که دچار سکته قلبی شده است. -3

 کنترل نتایج درمانی -4

 تست ورزش با تردمیل

خطری آن ها را تهدید بسیاری موارد بیمارانی که دچار تنگی رگ های قلب هستند متوجه نیستند که چه 

می کند زیرا بیمار در حالت استراحت کامالً بدون عالمت بوده و عالئم کم خونی قلبی فقط زمانی که بیمار 

در حالت فعالیت شدید قرار بگیرد آشکار می شود. به وسیله یک دوچرخه ثابت یا دستگاه تست ورزش 

د. ورزش سبب باال رفتن ضربان قلب شده و در )تردمیل( می توان فرد را در حالت فعالیت شدید قرار دا

نتیجه احتیاج میوکارد به مصرف اکسیژن بیشتر می شود. پس الزم است که مقدار بیشتری خون از راه شریان 

های کورونر به قلب برسد. بدین منظور رگ های کورونر گشاد شده و جریان خون و اکسیژن بیشتری را 

ه دچار تنگی باشد این رگ ها دیگر قادر به گشاد شدن مطابق سایر به قلب می رسانند ولی در نواحی ک

نواحی نخواهند بود. این کمبود جریان خون، سبب ایجاد درد قفسه سینه )آنژین صدری(، درد ناحیه گردن 

 یا فک، بازوها یا تنفس های کوتاه کوتاه خواهد شد.
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یط کنترل شده و بررسی عالئم تحت شرا CADهدف از انجام تست ورزش تجسس بیماران مشکوک به 

کاناله این عالئم کم خونی قلبی ثبت می شود. بهخ  ECG 12و نوار قلب آن ها است. به کمک یک دستگاه 

طور همزمان اسکن قلب بیمار نیز انجام می شود. بدین ترتیب که یکی از پرتوداروهای قلبی در زمان 

که در اثر افزایش فعالیا ایجاد شده اند به تصویر در حداکثر فعالیت تزریق شده و نواحی ایسکمی قلبی را 

می آورد. بیمار باید تست ورزش را حداقل یک تا دو دقیقه بعد از تزریق رادیودارو نیز ادامه دهد تا حداکثر 

 نیاز قلب به اکسیژن در زمان برداشت رادیودارو توسط میوکارد، همچنان باال باقی بماند.

ساعت قبل از اسکن، در  48از نظر هموداینامیک قلبی، بیمار باید از  تاریخچه بیماری و آمادگی:

انفارکتوس شرایط پایداری قرار داشته باشد. در مواقع زیر انجام تست ورزش ممنوع است: آنژین ناپایدار، 

و دیاستولیک  223روز اخیر، فشار خون های کنترل نشده )سیستولیک باالتر از  4تا  2حاد میوکارد ظرف 

میلی متر جیوه(، فشار خون ریوی، آریتمی های درمان نشده خطرناک، نارسایی قلبی جبران  123تر از باال

نشده، بلوک دهلیزی بطنی پیشرفته )در بیمارانی که پیس میکر ندارند(، میوکاردیت حاد، پریکاردیت حاد، 

های سیستمیک شدید. بیمار تنگی شدید دریچه میترال یا آئورت، کاردیومایوپاتی انسدادی شدید و بیماری 

ساعت قبل از انجام تست ناشتا باشد. در بیماران دیابتیک وابسته به انسولین در روز انجام  3باید حداقل از 

تست باید از مشاوره یک پزشک برای رژیم غذایی مناسب بهره گرفت. باید به بیمار توصیه شود که یک 

ساعت قبل از تست، فعالیت بدنی غیرطبیعی  12ضمناً از لباس جلو باز و کفش راحت همراه داشته باشد. 

 نداشته باشد.

در شرح حال بیمار باید در مورد سابقه بیماری قلبی در خانواده، مصرف سیگار و الکل، سابقه ورزش و 

عالئم بیماری اخیر سوال شود. همچنین سابقه مصرف داروهای بتا بالکر و بلوک کننده کانال های کلسیم 

. این دو دسته دارو مانع از رسیدن ضربان قلب به حداکثر می شوند و باید قبل از انجام تست با سوال شود
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نظر پزشک معالج قطع شوند. همچنین پزشک مسئول تست ورزش، باید هرگونه محدودیت بدنی یا دارویی 

وع استرس بیمار را که مانع از رسیدن وی به حداکثر ضربان قلب خواهد شد مدنظر قرار دهد. در مجم

ورزشی از استرس دارویی ارزش بیشتری دارد ولی می باید شرایط عمومی بیمار را در نظر داشت. جدول 

 خالصه ای از شرایطی را که مانع از دریافت نتیجه مناسب با تست ورزش است بیان می کند. 1-6

V1.چهارمین فضای بین دنده ای در طرف راست استرنوم : 

V2نده ای در لبه چپ استرنوم.: چهارمین فضای بین د 

V3 موقعیت بین :V1  وV2. 

V4.پنجمین فضای بین دنده ای در محاذات خط میان ترقوه ای : 

V5 در خط زیر بغلی قدامی چپ. 4: در سطح افقی موقعیت 

V6 در خط میانی زیر بغلی. 4: در سطح افقی موقعیت 

 

 محل قرار گرفتن الکترودها در اسکن قلب 6-6شکل 
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 : داروهایی که سبب اختالل در تست ورزش می شود6-1جدول 

 زمان قطع قبل از تست نام دارو

 ساعت 1 نیتروگلیسیرین

 ساعت 12 نیترات های طوالنی اثر

 روز 1 آرام بخش ها

 روز 3 بتابالکر

 روز 4 دیورتیک ها

 روز 7تا  4 داروهای ضد فشار خون

 هفته 2تا  1 دیگوکسین

Calcium-channel blocker, B blocker 48  ساعت 72تا 

% حداکثر ضربان قلبی که برای وی پیش بینی 85به حداقل موقع انجام تست ورزش با تردمیل بیمار باید 

 شده است برسد که مقدار آن از فرمول زیر محاسبه می شود:

 (MHR)= حداکثر ضربان قلب  223 –سن بیمار 

میلی متر(، باال  3)بیش از  STایین افتادن واضح قطعه در شرایط زیر تست باید بالفاصله قطع شود: پ

واضح پاتولژیک، تاکیکاردی بطنی یا  Qمیلی متر در یک لید بدون  1بیش از  STرفتن ایسکمیک قطعه 

میلی متر  133روی  253فوق بطنی، افت پیشرونده فشار خون، باال رفتن غیرطبیعی فشار خون )باالتر از 

 جیوه(.
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د، ابتدا باید یک رگ خوب و مطمئن گرفت. با قرار دادن آنژیوکت در یک رگ قطور و برای اسکن میوکار

خوب می توان مطمئن شد که رادیودارو در زمان حداکثر ورزش به راحتی تزریق خواهد شد. در موقع 

تزریق باید از دستکش یک بار مصرف و حفاظ سرنگ استفاده کرد. استفاده از دستکش توسط تکنسین و 

 رسنل احتمال آلودگی دست ها را موقع تزریق در اثر نشت دارو کاهش می دهد.سایر پ

(. 6-6نقطه روی سینه بیمار نصب می شوند )مطابق شکل  12، لیدها در ECGبرای مانیتورینگ 

الکترودهای بازوئی راست و چپ در خط میدکالویکر وسط و درست زیر استخوان کالویکل قرار داده می 

شکم قرار داده می شوند.  LLQو  RLQساق راست و چپ درست زیر قفسه سینه در  شوند. الکترودهای

پوست باید ابتدا با الکل تمیز شود تا چربی آن برداشته شده و به خوبی با الکترودها در تماس باشد. به 

منظور برقراری جریان الکتریکی بهتر حتی می توان چند خراش جزئی روی آن داد. موهای سینه سبب 

ش انتقال جریان الکتریکی می شود و لذا باید در نواحی چسباندن الکترود کامالً تراشیده شوند. به بیمار کاه

باید توصیه شود که از استفاده از هر نوع پودر یا مرطوب کننده پرهیز کند تا بدین وسیله اتصال کامل 

 .مطمئن و خوب داشت ECGالکترودها با بدن بیمار برقرار شود و بتوان یک 

 استرس های داروئی

تعدادی از بیماران به علت شرایط جسمانی و محدودیت های فیزیکی قادر به انجام تست ورزش با 

 تردمیل یا دوچرخه نیستند. در چنین بیمارانی از استرس داروئی استفاده می شود.

 دی پیریدامول )پرزانتین(

ناز شده و سبب افزایش سطح آدنوزین در تجویز وریدی دی پیریدامول سبب غیرفعال شدن آدنوزین دآ می

در غشاء سلولی عضالت صاف را فعال می کند و باعث  A2خون می شود. آدنوزین خود گیرنده های 
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گشاد شدن رگ های کورونری سالم می شود .لی رگ هایی که دچار تنگی قابل توجه هستند، نمی توانند 

خون از میوکاردی که با شریان تنگ مشروب می شود گشاد شوند و همچنان تنگ باقی می مانند. در نتیجه 

به میوکارد با شریان سالم شیفت می کند. این پدیده که به نام دزدی خون معروف است سبب کاهش 

 برداشت رادیودارو در ناحیه تنگی کورونر و افزایش آن در ناحیه سالم شده و اسکن مثبت می شود.

یکی و مروری بر تاریخچه بیماری ضرورت دارد. بیمار حداقل از : سابقه دقیق کلینسابقه بیمار و آمادگی

ساعت قبل از انجام استرس داروئی باید ناشتا باشد. تجویز ترکیبات گزانتین )آمینوفیلین، تئوفیلین،  4

ساعت قبل از تست قطع می شود. کافئین و مشتقات زانتین با آدنوزین در محل  24 – 12کافئین( حداقل از 

ر دیواره رگ های کورونری رقابت می کنند و ممکن است سبب جوانب منفی کاذب شوند. اتصال آن د

ترکیبات کافئین دار شامل قهوه، چای، بعضی نوشابه ها و بعضی داروها هستند. ترکیبات دکافئینه نیز باید 

 محدود شوند زیر آن ها نیز مقدار کمی کافئین دارند.

رنکواسپاسم یا بیماری های ریه، خس خس فعال، کاهش : سابقه بممنوعیت مصرف و عوارض جانبی

میلی متر جیوه( و تنگی شدید دریچه میترال از مواردی هستند که  93فشار خون )سیستولیک کم تر از 

روز اخیر، آنژین ناپایدار  2ظرف  MIانجام تست را ممنوع می کنند. کنترااندیکاسیون های دیگر شامل 

وفیک کاردیومایوپاتی شدید، تنگی شدید آئورت و افت وضعیتی فشار ساعت اخیر، هایپرترپر 48ظرف 

 خون شدید هستند.

، برافروختگی، تاکیکاردی، تنگی نفس و ECGعوارض جانبی شامل درد قفسه سینه، گیجی، تغییرات 

 افت فشار خون است.
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وریدی تزریق  میلی گرم 253تا  125برای کاهش اثرات دی پیریدامول از تجویز آمینوفیلین به مقدار 

استفاده می شود. تجویز وریدی آمینوفیلین سبب از بین رفتن اثر گشادشدگی رگ های کورونر ایجاد شده 

توسط دی پیریدامول می شود در صورتی که تزریق آمینوفیلین قبل از تزریق پرتودارو انجام شود، فرصت 

یج منفی کاذب ایجاد شود. به همین کافی برای جذب آن توسط میوکارد وجود ندارد و لذا ممکن است نتا

دقیقه بعد از تجویز رادیودارو انجام داد. در صورتی که  2تا  1علت بهتر است تجویز آمینوفیلین را حدود 

 درد سینه بیمار با تجویز آمینوفیلین کاهش نیابد، می توان از نیتروگلیسیرین استفاده کرد.

 دوبوتامین

کرونوتروپیک است. این دارو سبب افزایش قدرت انقباضی قلب دوبوتامین یک داروی آینوتروپیک و 

 شده و در نتیجه تعداد ضربان قلب را افزایش داده و باعث افزایش نیاز میوکارد به مصرف اکسیژن می شود.

اثرات این دارو خیلی مشابه اثرات فیزیکی ورزش بر روی قلب است. تجویز دوبوتامین در بیمارانی 

در به ورزش نیستند و همچنین آن هایی که به دالیلی مانند بیماری برنکواسپاستیک توصیه می شود که قا

 شدید )آسم( تجویز دی پیریدامول و آدنوزین برای آن ها ممنوع است.

 

 تصویربرداری پالنر

 جمع آوری اطالعات

باید به  بیمار باید در وضعیت طاقباز قرار گیرد. درجه قرار گرفتن دتکتور دستگاه و زاویه چرخش آن

نحوی تنظیم و یادداشت شود که در مرحله استراحت نیز بتوان همان شرایط را تکرار کرد. فاصله هد تا بدن 
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بیمار باید در حداقل ممکن باشد تا وضوح تصاویر و آمار شمارش هر چه بهتر باشد. اگر دستگاه دارای 

 استفاده کرد. 5/1یا  2/1میدان دید وسیع باشد باید از زوم 

گرفته می شود  45°در زاویه  LAO( باید تهیه شود. معموالً ابتدا نمای 6-7نمای استاندارد )شکل سه 

با  Antنمایی است که در آن دو بطن کامالً از یکدیگر مجزا دیده شود نمای  LAOولی بهترین نمای 

برای نمای انجام شده است گرفته می شود.  LAOهد به طرف عقب تراز زاویه ای که نمای  45°برگشت 

LL  یا زاویه ای که  93°بیمار روی پهلوی راست دراز می کشد )دکوبیتوس راست( و زاویه چرخش هد

بهترین محور طولی چپ را نمایان سازد می باشد. هدف از قرار دادن بیمار در پوزیشن دکوبیتوس به 

د. تضعیف اشعه توسط حداقل رساندن اثر تضعیف کننده دیافراگم است که در حالت طاقباز دیده می شو

 دیافراگم سبب ایجاد تصاویر منفی کاذب در دیواره تحتانی بطن چپ خواهد شد.

بافت پستان یک منبع مهم دیگر برای تضعیف اشعه است و هر سری از تصاویر باید طوری تهیه شود که 

ر برداری مرحله پستان در شرایط مشابه و در همان محل قبلی قرار داشته باشد مثالً اگر در زمان تصوی

استرس بیمار بدون سینه بند بوده است در زمان استراحت نیز حتماً باید آن را باز کند. از یک چشمه خطی 

قابل انعطاف می توان برای مشخص کردن حدود سینه استفاده کرد که معموالً در جمع آوری تصاویر یک 

حدود قرار گرفتن پستان را از میوکارد مجزا دقیقه انجام می شود. این تصاویر به پزشک اجازه می دهد که 

 کند.

خیلی مهم است که بیمار و هد دستگاه و شرایط تصویربرداری در مراحل بعد از ورزش و مرحله تأخیری 

 کامالً مشابه یکدیگر باشد تا بدین وسیله تغییرات پاتولوژیک کامالً قابل شخیص باشند.



59 

 

 

 اسکن پالتر.سگمان های پرفیوژن میوکارد در  6-7شکل 

 یافته های تصویری

(. بطن راست ممکن است دیده شود یا 6-8توزیع پرتودارو در تمام نقاط میوکارد یکنواخت است )شکل 

نشود، زیرا حجم عضله آن کوچک تر از بطن چپ است. نواحی انفارکتوس میوکارد به شکل دیفکت های 

می کنند. نواحی فاقد در مرحله ورزش دیده ثابت ظاهر می شوند که در مرحله ورزش و استراحت فرقی ن

 (.6-9می شوند که در مرحله استراحت طبیعی می شوند و دال بر وجود ایسکمی در آن ناحیه است )شکل 

 

 201: یک نمای طبیعی از اسکن پرفیوژن میوکارد با تالیوم 6-8شکل 
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 جمع آوری اطالعات

SPECT  ام داد که با استفاده از چرخش دتکتور در یک انج 363°یا  183°قلب را می توان در زوایای

مدار حلقوی یا غیرحلقوی انجام می شود. در طی این مدار دتکتور دستگاه ممکن است به طور مداوم 

حرکت کند یا این که دارای توقف های متعدد کوتاه باشد که در هر توقف کانت جمع آوری می شود. 

 363°توقف در گردش  128یا  64توقف است. تعداد  64یا  32بوده و دارای  183°معموالً گردش دتکتور 

است. تصویربرداری با  6°تا  3°نیز مقدور است. فاصله هر توقف با توقف قبلی، معموالً یک زاویه 

 میلی متر است. 4/6±2/3و اندازه هر پیکسل  64×64ماتریکس 

را باالی سرش می برد.  بیمار هر دو دست را باالی سرش قرار می دهد یا این که فقط دست چپ

وضعیت خوابیدن بیمار باید طوری راحت باشد که دیگر احتمال حرکت اضافی وجود نداشته باشد. وسایل 

متعددی از قبیل محلی برای استراحت بازوها، لبه های مخصوص و نوارهای مخصوص بی حرکتی برای 

ی که احتمال تکان خوردن آن ها در وضعیت راحتی بیمار و تأمین پایداری وی قابل استفاده است. در بیماران

سوپاین زیاد است، می توان اسکن را در وضعیت )پرون( دمر یا لترال دکوبیتوس انجام داد. تصویرگیری 

 پرون جهت کاهش اثر تضعیف کننده دیافراگم روی دیواره تحتانی بطن چپ نیز مناسب است.

ضیح دهد که آرام و بی حرکت ماندن وی تا چه حد قبل از شروع تصویربرداری تکنسین باید به بیمار تو

در انجام اسکن مهم است. در تمام مدت تصویربرداری باید دقیقاً احتمال حرکت کردن بیمار مونیتور شود و 

در صورتی که حرکت قابل توجهی مشاهده شد، باید اسکن متوقف شود. در مواردی که بیمار قادر به ثابت 

از نو شروع یا از تصاویر پالنر استفاده شود. آرتیفکت های ناشی از  SPECTباقی ماندن نیست باید 

 حرکت به صورت تاری یا نقاط سرد در اسکن نمایان می شوند.
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ECG Gatting  تصاویر پالنر یا اسپکت با قرار دادن الکترودهایی که سبب تضعیف اشعه نشوند در لید

م می شود. در این روش پزشک تفسیر کننده قادر است که % انجا133و تنظیم پنجره برای قبول  IIاستاندارد 

را نیز محاسبه کند. این ارزیابی عملکردی به پزشک  EFحرکات دیواره قلب و ضخامت آن را مشاهده و 

تضعیف اشعه را از نقص واقعی پرفیوژن افتراق دهد. مثالً کمک می کند که نواحی با کاهش جذب ناشی از 

ابت در دیواره قدامی قلب یک خانم دیده شود، در صورتی که ضخامت اگر یک ناحیه کاهش جذب ث

دیواره و حرکت آن طبیعی باشد، می توان مطمئن شد که این یک اسکن طبیعی بوده و این یافته ناشی از اثر 

 تضعیف اشعه توسط پستان است.

 پردازش

کننده اشعه یا آرتیفکت اطالعات خام در فرمت سینماتیک باید بررسی شوند تا هرگونه منبع تضعیف 

نرم افزار مخصوص تصحیح حرکت مشخص شود. آرتیفکت های ناشی از حرکات کوچک یا استفاده از 

و / یا دیافراگم مساله ای است که معموالً در موقع اسکن قابل برداشتن هستند. تضعیف اشعه توسط پستان 

حیح اثر تضعیف اشعه قابل استفاده میوکارد با آن مواجه هستیم. نرم افزار و سخت افزار مخصوص تص

 (Transmission scan)است. ایجاد یک نقشه تضعیف از مرحله جمع آوری یک اسکن فرا فرستی 

 اجازه می دهد تا نسبت به تصحیح آرتیفکت های ناشی از تضعیف اقدام شود.

-Lowیلتر فیلترینگ انجام می شود. ف SPECTدر تصاویر خام  noiseجهت افزایش رزولوشن و مهار 

pass به کار می رود. این فیلتر سازی اطالعات خام معموالً قبل از بازnoise  با فرکانس باال را مهار و سبب

 Butterworthتصاویر با مقداری کاهش در قدرت تفکیک می گردد. فیلتر  (smoothing)نرم شدن 

ارد به کار می رود. فیلترینگ را می رایج ترین فیلتر با عبور پائین است که در تصویربرداری پرفیوژن میوک

 توان قبل یا بعد از بازسازی تصاویر انجام داد.



62 

 

 پرتوداروهای تصویربرداری از جریان خون قلب

TI thallous chloride 

یک آنالوگ عنصر پتاسیم است که توسط میوکارد در حین انقباضات قلب استفاده می شود. تالیوم تالیوم 

پتاسیم به سلول  –یوکارد تجمع نمی یابد بلکه به طور مداوم توسط پمپ سدیم به طور پایدار در داخل م

میوکارد وارد شده و از آن خارج می شود. این پدیده سبب می شود که از تالیوم به عنوان رادیوداروی 

فاده انتخابی برای تعیین وسعت تنگی کورونر و ارزیابی قابلیت حیات میوکارد بعد از انفارکتوس میوکارد است

 شود.

در حالت استراحت، احتیاج میوکارد به اکسیژن زیاد نیست و در این حالت مقدار جریان خون سرخرگ 

های کورونری قادر به تأمین اکسیژن مورد نیاز میوکارد است و لذا بیماری که دچار تنگی کورونری باشد 

ان قلب افزایش یافته و میوکارد معموالً در حال استراحت درد سینه ندارد. در موقع ورزش و فعالیت ضرب

احتیاج به مصرف اکسیژن بیشتری پیدا می کند. برای تأمین این اکسیژن اضافی، متناسب با افزایش استرس و 

افزایش ضربان قلب، سرخرگ های کورونری گشاد شده و جریان خون بیشتری متوجه میوکارد می کنند تا 

رخرگ های کورونری که تنگ شده یا بسته هستند، قادر به نیاز میوکارد به اکسیژن اضافی تأمین شود. س

تبعیت از این هموداینامیک نیستند یعنی نمی توانند به مقدار مناسب گشاد شوند و در نتیجه جریان خون 

ناکافی به ناحیه ای از قلب که وظیفه خونرسانی به آن را عهده دار هستند می رسانند. در هنگام استرس این 

می شود که مصادف با احساس درد در سینه بیمار است. از آن جایی که مقدار برداشت  وضعیت بدتر هم

تالیوم توسط میوکارد مستقیماً با میزان جریان خون هر ناحیه از آن متناسب است، لذا نواحی دچار ایسکمی، 

 مقدار کمتری تالیوم برداشت کرده و در اسکن به شکل کاهش برداشت نمایان می شوند.
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دقیقه پس از پایان استرس تحت تصویربرداری قرار گیرد زیرا دیفکت هایی که در  13تا  5باید بیمار 

زمان حداکثر مصرف اکسیژن میوکارد ایجاد می شود ممکن است به علت همین توزیع مجدد تالیوم سریعاً 

ستراحت و چه پر شوند که نتیجه آن منفی کاذب خواهد بود. نواحی انفارکتوس یا نکروتیک، چه در حال ا

در حال فعالیت قادر به برداشت پرتودارو نیستند زیرا سلول های میوکارد این نواحی فعالیت خود را از 

یا قابل  (viable)دست داده اند. این اطالعات تصویر بسیار دقیقی از مقدار بافت میوکارد قابل حیات 

 به پزشک می دهد. (salvageable)نجات 

: انتخاب بین گرفتن تصاویر پالنر یا 201با تالیوم  Stress / redistributionجمع آوری تصاویر 

SPECT  بستگی به توانایی بیمار در بی حرکت ماندن روی تخت دستگاه دارد. تصاویرSPECT 

 ارجحیت داشته و روش معمول هستند ولی گاهی هم تصاویر پالنر ضرورت می یابند.

 148تا  74میلی کوری ) 4تا  2قه بعد از تزریق وریدی دقی 13: تصویربرداری TIتصاویر پالنر با 

 انجام می شود. TIمگابکرل( 

ساعت، تصاویر مرحله استراحت گرفته می  4تا  3بعد از تهیه تصاویر مرحله استرس و بعد از گذشت 

سبک میل کند که بدون شود. در این فاصله بهتر است بیمار چیزی نخورد یا این که فقط یک میان وعده 

 افئین، شکر و کربوهیدرات ها باشد. زیرا خوردن گلوکز سبب تسریع کلیرانس تالیوم از میوکارد می شود.ک

استفاده می  LEAPبا تالیوم از یک کلیماتور  SPECTبرای تهیه تصاویر  تالیوم: SPECTتصاویر 

 SPECTتصاویر ثانیه است. تهیه تصاویر پالنر ممکن است قبل از تهیه  43شود. زمان تهیه هر تصویر 

ضروری باشد. از تصاویر پالنر می توان برای اندازه گیری نسبت جذب ریه / قلب و همچنین بررسی 

 دیده می شوند استفاده کرد. SPECTآرتیفکت هایی که در تصویر 
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: اسکن مرحله استراحت گاهی در بیمارانی که انفارکتوس حاد میوکارد کرده TIتصاویر مرحله استراحت 

اده می شود. دیفکت هایی که در تصاویر استراحت دیده می شوند نشانه وجود نسج نکروتیک یا اند استف

ساعت پیش از تزریق  4اسکار است زیرا تالیوم فقط در میوکارد زنده تجمع پیدا می کند. بیمار باید حداقل 

مگابکرل(  111تا  5/92) TIمیلی کوری  3تا  5/2تالیوم در مرحله استراحت چیزی نخورده باشد. مقدار 

 4تا  3شروع شده و سپس تصاویر تأخیری دقیقه بعد از آن  15تا  13وریدی تزریق می شود. تصویربرداری 

 ساعت بعد گرفته می شود.

در تصاویر استراحت / فعالیت، سبب افزایش قابلیت کشف میوکارد  (Reinjection)تزریق مجدد تالیوم 

 55میلی کوری ) 5/1منظور، تزریق مجدد تالیوم به مقدار  در اسکن می شود. بدین (viable)زنده 

 ساعت بعد انجام می شود. 24ساعت بعد از تزریق اولیه یا حتی  4تا  3مگابکرل( 

 Equilibrium gated blood poolاسکن 

 این اسکن در طول سال های مختلف نام های مختلفی داشته است.

Radionuclide ventriculography, Multigated blood pool acquisition (MUGA), 

Equilibrium Radionuclide Angiography (ERNA or RNA) , (RVG) 

اساس این اسکن بر مبنای نشان دار کردن گلبول های قرمز با تکنسیون پرتکنتات و سپس تصویربرداری 

مرحله  را می توان در MUGAمی باشد.  GATEDبالدپول قلب با استفاده از تکنیک جمع آوری 

استراحت یا ورزش انجام داد. مرحله استرس آن به ندرت انجام می شو و به همین جهت مورد بحث قرار 

 عبارتند از: MUGAنمی گیرد. کاربردهای کلینیکی 

 .CADتجسس و ارزیابی  -1
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2- MI .)حاد یا قدیمی( 

 .CHFتجسس یا ارزیابی  -3

 تعیین فونکسیون قلبی در بیماران کموتراپی. -4

 ارزیابی کارکرد قلب در بیماران دریچه ای قلب. -5

 آمادگی بیمار

MUGA .مرحله استراحت احتیاج به هیچ آمادگی خاصی ندارد 

 پرتو دارو

 1113-555میلی کوری ) 33تا  15شایع ترین پرتودارویی که برای انجام آن به کار می رود مقدار 

 (HAS)آلبومین انسانی نشان دار شده با تکنسیوم  گلبول قرمز نشان دار شده با تکنسیوم است.مگابکرل( 

نیز برای این منظور به کار رفته است. از سه متد برای نشان دار ساختن گلبول های قرمز با تکنسیوم استفاده 

یا  In Vitroو تکنیک  (In Vitro)، تکنیک داخل بدن (In Vitro)می شود: تکنیک خارج از بدن 

Modified In vivo. 

 تصویر جمع آوری

بیمار به طور طاقباز روی تخت تصویربرداری می خوابد و تعداد سه الکترود برای لیدهای استاندارد نوار 

قلب به وی متصل می شود. الکترود منفی و رفرانس درست زیر استخوان های ترقوه راست و چپ قرار 

وگیری از تضعیف شدن داده می شوند. الکترود درست زیر دنده های طرف چپ قرار می گیرد. جهت جل
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در نوار قلب باید  Rاشعه محل قرار گرفتن الکترودها باید خارج از میدان دید دوربین باشد. موج های 

 ارتفاع کافی داشته باشند تا سبب تحریک دستگاه برای جمع آوری اطالعات در هر سیکل قلبی شوند.

 frame(. مدت زمان یک 6-17)شکل تقسیم می شود  frameکادر یا  32یا  24، 16یک سیکل قلبی به 

بعدی دارد و  Rتا موج  Rو جمع آوری کانت در طول یک سیکل قلبی بستگی به متوسط طول موج 

 اولیه بیمار محاسبه می شود. ECGمعموالً این زمان توسط خود نرم افزار دستگاه بعد از مشاهده 

 

از آن محاسبه  EFقلبی )که  ، یک سیکلECGارتباط بین حجم بطن چپ با تغییرات  6-17شکل 

=  ES= پایان دیاستول،  EDمی شود( با بهم افزودن اطالعات از صدها سیکل قلبی تولید می شود. 

 پایان سیستول.

 پردازش اطالعات

Global EF  درصد حجم دیاستولی است که در طول یک سیکل قلبی پمپاژ می شود و از فرمول زیر

 محاسبه می شود:

    
الصخ سیستولی کانت  کانت خالص دیاستولی 

کانت خالص دیاستولی
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 مالحظات تکنیکی

 R (P-Rتا موج  Pفقط زمانی می توان یک سیکل قلبی را به تصویر درآورد که فاصله موج های 

intervals)  تقریباً مساوی باشند )یعنی ریتم نرمال قلب(. تغییرات جزئی در فواصلP-R  توقع می رود و

 محاسبه می شود. P-Rم پنجره قبول فواصل در زمان تنظی

First pass imaging 

گفته می شود. این یک تکنیک  (first pass)تصویربرداری از اولین عبور ماده رادیواکتیو از قلب به نام 

مفید در ارزیابی بیمارانی است که دارای دیس فونکسیون بطنی، شانت بین دو بطن، ایسکمی قلبی یا 

. در این تکنیک چگونگی اولین عبور رادیودارو از حفره های قلب و رگ های بزرگ آن انفارکتوس هستند

نمایان می شود. اهمیت این تکنیک در این است که رادیوداروی تزریق شده در هر زمان فقط در یکی از 

برای آن حفره آسان تر است و مقدار اکتیویته  ROIحفره های قلب حضور دارد و به همین جهت ترسیم 

بافت پس زمینه نیز جزئی است. بعالوه، این اسکن به سرعت تمام شده و احتیاجی به این که بیمار به مدت 

طوالنی بی حرکت روی تخت بخوابد نیست. در این روش از هر رادیونوکلئیدی می توان استفاده کرد که 

ارای این مزیت هستند که شامل پرتوداروهای پرفیوژن میوکارد نیز هست. پرتوداروهای پرفیوژن میوکارد د

مقدور کرده و همچنین بررسی پرفیوژن و فانکشن  first passارزیابی عملکرد باطنی را همزمان با مطالعه 

 مقدور می سازد. Gated SPECTمیوکارد را به طور همزمان در یک مطالعه 

 آمادگی بیمار
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نشانگر  first passود. چون مطالعه جهت بررسی ریتم قلبی بیمار ابتدا یک نوار قلب از وی گرفته می ش

فقط دو تا سه ریتم قلبی است، لذا یک مطالعه صحیح احتیاج به یک ریتم منظم قلب بدون وجود انقباضات 

 دارد. (PVC)نابجا یا انقباضات بطنی زودرس 

 جمع آوری تصاویر

رنج سمت راست قرار یا باالتر( در ورید ژوگولر خارجی یا ورید جلوی آ 18یک آنژیوکت با قطر زیاد )

بدون هیچ مقاومتی در سر راه آن و  bolusمی گیرد به نحوی که بتوان کمی از ماده رادیواکتیو را به شکل 

 به طور ناگهانی توسط یک سرنگ به داخل ورید خالی کرد.

یرا استفاده از یک گاماکمرای مالتی کریستال است ز first passبهترین وسیله تصویربرداری برای مطالعه 

سبب افزایش حساسیت مطالعه خواهد شد. این وسیله در تمام بخش های پزشکی هسته ای وجود ندارد و 

کانت در هر  233333به همین جهت از هر گاماکمرایی که توانایی جمع آوری کانت با سرعت باال یعنی 

 توان استفاده کرد.ثانیه یا باالتر را داشته باشد و مجهز به یک کولیماتور رزولوشن باال باشد می 

 پردازش اطالعات

استفاده کرد. در این بیماران به  First pass Angioraphyبرای تشخیص شانت بین بطنی می توان از 

علت سوراخ بین دو بطن، خون آن ها با یکدیگر آمیخته و مخلوط خون غنی از اکسیژن و فقیر از اکسیژن 

ن عمل سبب کمبود اکسیژن در بافت ها و اندام های بدن به داخل جریان خون سیستمیک پمپاژ می شود. ای

می شود. وجود پرتودارو در خون وریدی ثابت شده به بطن چپ و گردش خون سیستمیک به آسانی در 

 جریان خون سیستمیک قابل کشف است.

 سیستم عصبی مرکزی
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زایش دوباره به جریان پزشکی بالینی به اف PETهمگام با معرفی  SPECTپیشرفت های مداوم در 

تصویر برداری مغز در سال های اخیر منجر شده است. جریان خون منطقه ای مغز و مطالعات 

تصویربرداری متابولیک به ابزارهای قدرتمندی در ارزیابی طیف وسیعی از اختالالت نورولوژیک تبدیل 

داری پالنر مغز و است ولی این فصل تصویربر PETو  SPECTگشته اند. هر چند غلبه با تصویر برداری 

 سیسترنوگرافی را هم مرور خواهد کرد.

 خونی –تصویربرداری سد مغزی 

تقریباً منسوخ شده است که به علت محدودیت  (BBB)خونی  –تصویربرداری رادیونوکلئید سد مغزی 

ی سو رزونان (CT)های آن و پیشرفت سایر روش های تصویربرداری نظیر توموگرافی کامپیوتری 

هنوز می تواند در شرایط ویژه وقتی که روش های  BBBمی باشد. تصویربرداری  (MRI)مغناطیسی 

پالنر تصویربرداری پزشکی هسته ای تنها امکان موجود می باشند )برای مثال، وقتی که شرایط بیمار بر 

تصویربرداری در محل تخت اقتضا می کند یا هنگامی که ترس از محیط های بسته یا حساسیت به مواد 

امروزه شایع تر از  BBBرا منتفی می نماید( مفید باشد. تصویربرداری  CTیا  MRIحاجب استفاده از 

همه به عنوان وسیله ای برای تعیین مرگ مغزی به کار می رود. این کاربرد هم با پذیرفته شدن روزافزون 

 پروتکل های عوامل بررسی خونرسانی در تشخیص مرگ مغزی در حال کنار رفتن است.

بیشترین استفاده را در موارد شک به پاتولوژی های ذیل دارد؛ الف( بیماری اولیه  BBBتصویربرداری 

ت(، ج( ی)مثالً گلیوما، مننژیوما( یا متاستاتیک، ب( بیماری های التهابی داخل جمجه )مانند آبسه یا انسفال

وریدی(، یا  –جاری های شریانی بیماری عروقی مغز )مثل خونریزی مغزی، انسداد عروقی، همانژیوم، ناهن

 د( عوارض ضربه به سر )مانند هماتوم ساب دورال، مرگ مغزی(.
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 رادیوداروها

عبور نمی کنند  BBBبه کار می روند، به طور طبیعی از  BBBرادیوداروهایی که برای تصویربرداری 

BBB نخاعی  –زی یک مکانیسم دفاعی است که از رسیدن برخی مواد نامطلوب به مغز و مایع مغ(CSF) 

 جلوگیری می کند.

 روش بالینی

. آماده سازی بیمار شامل همان مراحلی است که برای همه روش های تصویربرداری آماده سازی بیمار

مرسوم می باشد. تأیید هویت بیمار، تأیید دستور کتبی جهت اقدام و اخذ اطالعات پزشکی مرتبط با 

99mمون. قبل از انجام تصویربرداری مغز با وضعیت بیمار و موارد بالینی انجام آز
Tc –  پرتکنتات باید

 ( به صورت خوراکی تجویز شود.g 1-2/3پرکلرات پتاسیم )

 تقریباً منحصراً به روش پالنر انجام می شود. BBB. تصویربرداری از تصویربرداری

 یافته های تصویری

الگوهای توزیع رادیودارو حائز اهمیت آگاهی از آناتومی کلی مغز و سیستم گردش خون مغزی در فهم 

 است.

ثانیه بعد از تجویز دارو، توزیع قرینه رادیودارو در شریان های کاروتید  6. تقریباً توزیع طبیعی رادیودارو

راست و چپ و نمایان شدن شریان مغزی قدامی رخ می دهد. نمایان شدن سینوس ساژیتال فوقانی بعد از 

 ن به داخل سیستم وریدی داللت می کند.ثانیه به آغاز جریان خو 15
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ناشی از ضایعه ای در مغز به افزایش تجمع  BBB. هرگونه گسیختگی در توزیع غیرطبیعی رادیودارو

رادیودارو در نواحی مبتال منجر می شود. در موارد مرگ مغزی مطالعه جریان خون، توزیع رادیودارو در 

 ن های مغزی میانی و قدامی را نشان خواهد داد.کاروتیدها و فقدان کامل خون رسانی در شریا

 تصویربرداری خون رسانی مغز

ثابت شده که تصویربرداری خون رسانی مغز روش بسیار مفیدی برای ارزیابی اختالالت عملکردی در 

 بافت مغز می باشد. تصویربرداری خون رسانی مغز در موارد شک به اختالالت دیل مورد دارد:

 مغز: استروک حاد، حمالت ایسکمیک گذرا.بیماری عروقی  -1

 انفارکت. –دمانس: بیماری الزایمر، دمانس مولتی  -2

 اختالالت روانی: اختالالت عاطفی )مثل افسردگی(، اسکیزوفرنیا. -3

 اختالالت صرعی، تشخیص و جایابی نواحی صرع فوکال. -4

 ضربه به سر )مثل مرگ مغزی( -5

انجام می شود به استثنای مطالعات مرگ  SPECTماً با استفاده از تصویربرداری جریان خون مغز عمو

 مغزی که معموالً از روش های تصویربرداری پالنر استفاده می کند.

 SPECTروش های بالینی: 

، کل روش را برای بیمار توضیح دهید. در صورت امکان بهتر است که بیمار برای آماده سازی بیمار

اقباز در اتاق سکوت و با نور مالیم قرار داده شود. یک سوزن پروانه ای باید تجویز رادیودارو در حالت ط
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دقیقه دارو را می توان از طریق سوزن تزریق و  5-13داخل ورید انته کوبیتال از یک بازو تعبیه شود. بعد از 

 متعاقب آن سالین وارد کرد.

درت تفکیک بسیار باال بهترین ابزار . یک سیستم توموگرافیک سه سر با کلیماتورهای با قتصویربرداری

برای استفاده در تصویربرداری مغز می باشد، هر چند که دوربین های تک و دو سر را هم می توان به کار 

برد. بیمار باید در حداکثر راحتی ممکن در حالی که سر برای به حداقل رساندن حرکت ثابت می گردد، 

کن به سر بیمار نزدیک باشند و در عین حال سر باید با فاصله استراحت کند. آشکارسازها باید تا حد مم

 کافی از ردیف آشکارسازها برای تصویربرداری کل مخچه قرار داده شود.

دقیقه، بسته به تصور تکنسین از این که بیمار چه مدتی تحمل می کند، طول  23-43تصویربرداری عموماً 

 می کشد.

یع رادیودارو در دو نیمکره مغز قرینه می باشد. از آن جا که جریان . معموالً توزتوزیع طبیعی رادیودارو

ن های خون به ساختارهای ماده خاکستری خیلی بیشتر از ماده سفید است، برخی ساختارها )نظیر گانگلیو

قاعده ای و تاالموس( به واسطه افزایش برداشت دارو شدت بیشتری نشان می دهند. ماده سفید مشخصاً به 

 یه ای از کاهش یا عدم برداشت تظاهر می کند.صورت ناح

. محل انفارکتوس حاد مغزی معموالً به صورت نقص فتوپنیک الگوهای غیرطبیعی برداشت رادیودارو

 )فقدان برداشت در آن ناحیه( مشاهده شده و با شریان مغزی متأثر از استروک )سکته( ارتباط مستقیم دارد.

با کاهش جریان خون در لب های پاریتال، تمپورال و فرونتال هر دو  یافته های بیماری الزایمر معموالً

انفارکت می باشد که معموالً نواحی اتفاقی از  –نیمکره منطبق است. این یافته در تضاد با دمانس مولتی 

 کاهش یا عدم برداشت را در نتیجه نواحی متعدد انفارکت نشان می دهد.
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اً نواحی کاهش جریان خون در لب های فرونتال را نشان می دهند. بیماران با تشخیص اسکیزوفرنیا عموم

سایر یافته های مهم عبارتند از افزایش اکتیویته در نواحی گانگلیون های قاعده ای و لب های تمپورال. به 

طور کلی بیماران افسرده از نظر بالینی، تمایل به نشان دادن کاهش برداشت در کل قشر مغز دارند در حالی 

به نظر می رسد بیماران مانیک جریان خون بسیار افزایش یافته ای داشته باشند. در حین صرع فعال، یک  که

 ناحیه از برداشت موضعی شدید رادیودارو را می توان مشاهده کرد.

 روش بالینی: تصویربرداری پالنر برای مرگ مغزی

مغزی در مواردی که توقف  فقدان جریان خون مغزی شاخص مرگ مغزی می باشد. تشخیص دقیق مرگ

اقدامات حمایتی حیات یا برداشت عضو به منظور اهدا به دیگری مدنظر باشد، ضروری است. از آن جا که 

تجمع فوری عوامل بررسی خون رسانی مغز در بافت مغزی و مخچه ای شاخصی از جریان خون به دست 

ل خون رسانی را برای ارزیابی مرگ مغزی می دهد، بسیاری از موسسات دستورالعمل های استفاده از عوام

تهیه دیده اند. تحقیقات اخیر نشان می دهد که این روش عموماً دقیق تر از آنژیوگرافی رادیونوکلئید مغزی 

 می باشد. BBBبا استفاده از عوامل بررسی 

ی باید از فرد . از آن جا که این بیماران در حال کوما هستند، رضایت نامه انجام بررسآماده سازی بیمار

تصمیم گیرنده جانشین وی گرفته شود. معموالً بررسی جریان خون الزم نمی باشد بنابراین می توان عوامل 

99mنشان دار با 
Tc .را در اطاق بیمار در بیمارستان به وی تزریق کرد 

زریق ساعت بعد از ت 1-3. تصاویر استاتیک پالنر عموماً در نماهای قدامی و جانبی تصویربرداری

99m
Tc – .اگزامتازیم گرفته می شوند 

 یافته های تصویری



74 

 

. تصاویر باید برداشت قرینه شدیدی را در سرتاسر نیمکره های مغزی و مخچه توزیع طبیعی رادیودارو

نامحتمل است که تصاویر پالنر جزئیات چندانی از مغز را  SPECTنشان دهند. برخالف تصویربرداری 

نانچه جزئیات بیشتری از مناطق خاص مدنظر باشد، بیمار باید مجدداً به روش (. چ7-8نشان دهند )شکل 

SPECT .تصویربرداری شود 

. فقدان کامل برداشت در مغز مطرح کننده مرگ مغزی بیمار است الگوهای غیرطبیعی توزیع رادیودارو

ت که یک اسکن (. هرگونه برداشت، یک مورد منفی به ضرر مرگ مغزی است. الزم به ذکر اس7-9)شکل 

ممکن است دیده شوند که بر مختل منفی لزوماً جریان خون طبیعی مغز را نشان نمی دهد. نقایص پرفیوژنی 

بودن جریان خون مغز در نواحی خاص داللت دارند. تحقیقات نشان داده که هر چه نقایص شدیدتر باشند، 

 احتمال این که بیمار نهایتاً مرگ مغزی نشود بیشتر خواهد بود.

 

 غز نشان می دهد.: تصاویر پالنر مغز که بافت زنده مغزی با برداشت بارز را در کورتکس م7-8شکل 
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 : تصاویر مغز که مرگ مغزی را با عدم برداشت در کورتکس را نشان می دهد.7-9شکل 

 PETتصویربرداری مغز با روش 

PET  نسبت به روش های معمول پزشکی هسته ای واجد امتیازاتی می باشد. تجهیزاتPET  ًمعموال

فراهم می کنند.  (Anger)نتیالسیون انگر تفکیک فضایی و زمانی باالتری در مقایسه با سیستم های س

( از عناصر ساطع کننده keV 511به علت تابش فتون های با انرژی باالتر ) PETتضعیف اشعه با 

حساسیت باالتری دارند که  PETپوزیترون کمتر مسئله ساز است. عالوه بر این سیستم های با کلیماسیون 

 بع خارجی را برای تصحیح تضعیف فراهم می کند.به نوبه خود امکان استفاده آسان تر از منا

مشکل دسترسی به دارو است. نیمه عمر فیزیکی کوتاه تابش کننده های پوزیترون،  PETیک عیب عمده 

وجود سیکلوترونی در محل که مستلزم سرمایه گذاری مالی عمده برای ساخت و نگهداری است یا 

 را ضروری می سازد. PETاروهای مجاورت نزدیک به یک توزیع کننده محلی رادیود

 روش بالینی

18ساعت قبل از تزریق  4. بیمار باید برای حداقل آماده سازی بیمار
F-FDG  ناشتا باشد تا از

18هیپرگلیسمی جلوگیری شود. اگر 
F-FDG  حین هیپرگلیسمی تجویز شود، منجر به برداشت نسبتاً ضعیف

بیمار حیاتی می باشد )خصوصاً از نظر دقت کمی سازی( مغز خواهد شد. از آن جا که ثبات خونی گلوکز 

 بسیاری از مراکز مدت زمان بسیار طوالنی تری از ناشتا بودن را توصیه می کنند.

 . پارامترهای دقیق تصویربرداری از سیستمی به سیستم دیگر متفاوت است.تصویربرداری

 یافته های تصویر طبیعی
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 SPECTالگویی دارد که بی شباهت به عوامل پرفیوژن مغز با  برداشت دارو در ماده خاکستری معموالً

نیست. بافت فعال مشخصاً برداشت نسبتاً بیشتری نشان می دهد در حالی که بافت غیرفعال درجات کمتری 

 (.7-13از برداشت را نشان خواهد داد )شکل 

 یافته های تصویر غیرطبیعی

18ه ارتباط مثبتی بین برداشت : تحقیقات نشان داده اند کتومورهای اولیه مغز
F-FDG  در اسکنPET 

18و تومور یا درجه بدخیمی وجود دارد. هرچند 
F-FDG  مشخص کننده یک تومور خاص نیست، اما

18تومور با درجه باال عموماً برداشت شدید 
F-FDG  را نشان می دهد، در حالی که نکروز سلولی برداشتی

 (.7-11نشان نمی دهد )شکل 

بیماران مبتال به صرع که بیماری آن ها با دارو قابل کنترل نمی باشد اغلب روش جراحی در . برای صرع

در تعیین کانون صرع در مغز بسیاری از این بیماران کارایی نشان داده است.  PETنظر گرفته می شود. 

18بیمارانی که در مرحله بین حمالت )اینترایکتال(  PETاسکن های 
F-FDG  ،کاهش تزریق شده اند

(. اسکن های بیمارانی که در 7-12بارزی در بر داشت رادیودارو در ناحیه کانون صرع نشان می دهد )شکل 

طول مرحله صرع )ایکتال( تزریق شده اند، مشخصاً نواحی داغ موضعی را در کانون صرع نمودار می سازد 

 (.7-12)شکل 

ت. تقسیم بندی دقیق این بیماری می تواند در . شایع ترین دمانس در افراد مسن بیماری الزایمر اسدمانس

برای  18F-FDGبا  PETتعیین بهترین طریقه مدیریت وضعیت بیمار به پزشک کمک کند. تصویربرداری 

بیماری الزایمر الگوی منحصر به فردی را نشان داده است. تصاویر بیماران مبتال به الزایمر به طور مشخص 

حرکتی  –کس پاریتال، تمپورال و فرونتال می باشد ولی نواحی حسی نشان دهنده کاهش برداشت در کورت
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(. دمانس های از نوع غیر الزایمر الگوهای برداشت بسیار 7-14و بینایی اساساً طبیعی ظاهر می شوند )شکل 

کاهش برداشت مشخصاً تنها در  (Pick’s disease)متفاوتی نشان می دهند. برای مثال در بیماری پیک 

18کاهش برداشت منتشر  PETجاکوب تصاویر  –ونتال دیده می شود. در بیماری کروتزفلد لب های فر
F-

FDG .را در سرتاسر مغز نشان می دهند 

 سیسترنوگرافی

از طریق مسیر طبیعی آن انجام می  CSFیا سیسترنوگرافی برای ارزیابی جریان  CSFتصویربرداری از 

می یابد و به عنوان جاذب شوک برای سیستم عصبی  در اطراف مغز و طناب نخاعی جریان CSFشود. 

 مرکزی عمل می کند. این ماده در شبکه کوروئید در بطن های مغزی تولید می شود.

عبارتند از تشخیص هیدروسفالی با فشار طبیعی، کشف نشت  CSFموارد بالینی برای تصویربرداری 

CSF 111یز داخل تکالی و ارزیابی باز بودن شانت بطنی، سیسترنوگرافی با تجو
In –  پنتتات به داخل

 فضای ساب اراکنوئید بین سومین و چهارمین مهره کمری انجام می گردد.

 روش بالینی

. رادیودارو از طریق پونکسیون کمر به فضای ساب اراکنوئید نخاع وارد می شود، یک آماده سازی بیمار

اید به مدت چند ساعت پس از پونکسیون روش تهاجمی که همیشه توسط پزشک انجام می گردد. بیمار ب

 ، به حالت طاقباز بماند.CSFکمری برای جلوگیری از سردرد عوارض جانبی ناشی از عدم تعادل موقتی 

111. وضعیت انرژی را در دوربین سنتیالسیون برای تصویربرداری
In  تنظیم نمایید. از یک کلیماتور انرژی

111تر متوسط که برای تابش های با انرژی باال
In  ،منطبق شده، استفاده کنید. تصاویر را در نماهای قدامی

 ساعت پس از تجویز رادیودارو به دست آورید. 4-6خلفی و جانبی 



78 

 

 یافته های تصویر طبیعی

ساعت، اکتیویته باید در فضای ساب  24ساعت صعود خود را کامل نماید. در  4-6رادیودارو در عرض 

 ی مغزی و همچنین در سیسترن های بین نیمکره ای دیده شود.اراکنویید پیرامون نیمکره ها

 یافته های تصویر غیرطبیعی

. نمایان شدن بطن های جانبی در هر مرحله از مطالعه، بخصوص اگر تداوم هیدروسفالی با فشار طبیعی

ر غیرطبیعی یابد، یک یافته مشخصه در موارد هیدروسفالی با فشار طبیعی می باشد. این یافته همراه با تأخی

 دارو در رسیدن به ناحیه ساژیتال فوقانی باعث نگرانی خواهد بود.

. گلوله های پنبه ای را می توان برای اندازه گیری اکتیویته غیرطبیعی در بینی یا گوش CSFنشت های 

ها که نشانه نشت است به کار برد. افزون بر این تصویربرداری از محل نشت مشکوک در حالی که 

ساعت بعد از تزریق( می تواند در تعیین محل  1-3رو از خالل ناحیه مورد شک عبور می کند )رادیودا

ممکن است متناوب باشند بنابراین یافته های منفی چه با  CSFکمک کننده باشد. نشت های  CSFنشت 

 شمارش گلوله پنبه ای یا تصویربرداری لزوماً وجود نشت را رد نمی کنند.

به درون سیستم گردش خون یا حفره  CSFدر بسیاری موارد، شانت بطنی . طنیارزیابی شانت های ب

111شکم برای درمان موارد هیدروسفالی با فشار طبیعی به کار می رود. تزریق مستقیم 
In –  پنتتات یا

99m
Tc –  پرتکنتات به داخل مخزن شانت به وضوح باز بودن آن را نشان خواهد داد. تداوم برداشت

 در شانت می تواند بر انسداد نسبی یا کامل آن داللت کند.رادیودارو 

 سیستم غدد آندو کرین



79 

 

این فصل شامل تصویربرداری از غدد تیروئید، پاراتیروئید و غدد آدرنال است. در حال حاضر روش 

 دیگری برای تصویربرداری از سایر غدد داخلی وجود ندارد.

 اسکن تیروئید

و غضروف تیروئید قرار داد )شکل  (SSN)فرورفتگی باالی استرنوم غده تیروئید در جلوی گردن بین 

سانتی متر است. ناحیه ایسم قسمتی  4-3(. این غده دارای دو لوب است که اندازه هر لوب حدود 1-8

است که دو لوب تیروئید را به یکدیگر متصل می کند و روی نای قرار گرفته است. غده تیروئید یک عضو 

 ه و جریان خون خود را از شریان های تیروئیدی فوقانی و تحتانی تأمین می کند.کامالً پرخون بود

اسکن تیروئید یکی از اولین روش های تصویربرداری در پزشکی هسته ای است و اساس آن بر 

و تترایدوتیرونین  (T3)فیزیولوژی تیروئید استوار است. هورمون های تیروئید شامل تری یدوتیرونین 

(T4) ن دو هورمون از ید ساخته می شوند. ید همراه آب و مواد غذایی وارد معده می شود و است. ای

 سپس به شکل آیداید از راه روده جذب و وارد جریان خون سیستمیک می گردد.

 

 : آناتومی و موقعیت غده تیروئید8-1شکل 
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 پرتوداروها

روئید استفاده می شود نشان می پرتوداروهایی را که برای اسکن تیروئید و آزمون جذب تی 8-1جدول 

 سبب شده که از آن به طور روتین برای اسکن تیروئید استفاده نشود. 131دهد. پرتوگیری بیشتر بیمار باید 

 : پرتوداروهای تیروئیدی8-1جدول 

 دوز بر حسب میلی کوری KeVانرژی برحسب  نیمه عمر پرتودارو

99mTc-pertechnetate 6 2-13( )تصویربرداری 143 ساعت 

123I-sodium iodide 13 1/3-2/3)فقط جذب(  159 ساعت 

 2/3-6/3)تصویربرداری(    

131-sodium iodide 8 334/3-31/3)فقط جذب(  364 روز 

 35/3-2/3)تصویربرداری(    

 

 کاربردهای کلینیکی

نطور مشخص ی غدد، ماهیت گره های قابل لمس در آن یا توده های سایر نواحی گردن و همیاندازه

کردن تیروئید نابجا که ممکن است در زیر زبان یا زیر استرنوم قرار داشته باشد مهم ترین علل درخواست 

 اسکن تیروئید هستند.

 روش های کلینیکی

قبل از تجویز پرتودارو همیشه باید از بیمار درمورد مشکالت قبلی تیروئید و عالئم آن سوال کرد. درمورد 

ا مصرف داروها و همچنین انجام رادیوگرافی اخیر باید پرسش کرد. تعداد زیادی از سابقه جراحی گردن ی
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غذاها یا داروهای حاوی ید و انجام رادیوگرافی با مواد حاجب یددار در میزان برداشت ید توسط غده 

 تیروئید مؤثر بوده و نمای اسکن را تغییر می دهند.

 یافته های تصویری

ای شکل است. جذب پرتودارو در آن یکنواخت و لوب های آن با جذب غده تیروئید طبیعی پروانه 

(. لوب راست معموالً قدری بزرگ تر از لوب چپ بوده و ناحیه 8-3تقریباً قرینه ظاهر می شود )شکل 

 ایسم اغلب دیده نمی شود. لوب پیرامیدال یک لوب سوم است که گاهی نمایان می شود.

ن غده و نمایان شدن گره های بدون فعالیت، فعال یا بیش فعال یافته های غیرطبیعی شامل بزرگ شد

است. هدف از اسکن تیروئید پیدا کردن گره ها نیست بلکه هدف این است که آیا گره رادیودارو را جذب 

(. تشخیص این که گره ها منفرد بوده یا متعدد هستند نیز مهم است. گره هایی 8-4می کند یا خیر )شکل 

جذب نمی کنند به نام ندول سرد خوانده می شوند و می تواند یک آدنوم خوش خیم،  که پرتودارو را

کیست، هماتوما یا ضایعات باشند یا این که یک کارسینوم تیروئید باشد. ندول های داغ معموالً خوش خیم 

 هستند.

 

123ساعت بعد از تجویز  24اسکن طبیعی تیروئید  8-3شکل 
I 
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 ن تیروئیدندول سرد در اسک 8-4شکل 

 پرتوداروها

استفاده می شود اگرچه که با  131یا ید  123برای اندازه گیری مقدار جذب ید در تیروئید معموالً از ید 

تکنسیوم پرتکنتات هم مقدور است. کپسول ید بهتر از ید مایع است زیرا خطر ریزش مایع و آلودگی 

 رادیواکتیو را کاهش می دهد.

 روش انجام اسکن

ون جذب تیروئید مشابه اسکن تیروئید است. بهتر است به بیمار توصیه شود که بعد از نیمه شب انجام آزم

 چیزی نخورد و تا زمان تست ناشتا باقی بماند، هدف آسان کردن جذب ید از راه روده است.

 ی یک پروب تیروئید انجام می گیرد که ضخامت کریستال آن دو اینچ بودهجمع آوری اطالعات به وسیله

و مقیاس سنج می باشد. دتکتور باید حداقل  PHAو دارای یک کولیماتور مسطح است و متصل به یک 

 سانتی متری از سطح گردن را پوشش دهد. 13یک میدان 

 مالحظات تکنیکی
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مصرف داروهای حاوی ید و انجام روش های رادیوگرافی با استفاده از ماده حاجب سبب افزایش 

 مار شده و در نتیجه مقدار برداشت تیروئید کاهش پیدا می کند.حوضچه ید در داخل بدن بی

 : عوامل مؤثر در برداشت ید توسط غده تیروئید8-3جدول 

 کاهش جذب افزایش جذب

 مهار غده با مصرف هورمون های تیروئیدی کمبود ید

 نارسائی کلیوی یا نارسائی احتقانی قلبی شدید حاملگی )نرمال(

 د حاجب یددار یا داروهای حاوی ید(ید اضافی )موا لیتیوم

 سایر داروها مثل تیونامیدها و گلوکوکورتیکوئیدها بازگشت بعد از مهار با هورمون های تیروئید

  بازگشت بعد از قطع داروهای ضد تیروئید

 

 اسکن تمام بدن با ید رادیواکتیو

د می باید مورد بررسی تمام بدن با ید تیروئید کتومی شده ان , سرطان تیرویید توتال بیمارانی که به علت 

 رادیواکتیو قرار گیرند. هدف از این کار بررسی نسج باقیمانده تیروئید یا نواحی متاستاز است.

 روش انجام اسکن

آمادگی آن مثل تست جذب ید است. برای افزایش حساسیت بهتر است بیمار یک رژیم کم ید را حفظ 

میلی واحد باشد. از  53تا  33سرم باالتر از  TSHمقدار  131تجویز ید کرده باشد و دیگر این که در زمان 

 حاملگی و شیر دادن در بیماران خانم باید مطمئن بود.

 اسکن پاراتیروئید
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غدد پاراتیروئید چهار عدد هستند و در پشت لوب های تیروئید قرار دارند اگرچه که محل آن ها ممکن 

را ساخته و ترشح می کنند. این  (PTH)یروئید هورمون پاراتیروئید است کامالً متفاوت باشد. غدد پارات

 هورمون مسئول تنظیم سطح کلسیم و فسفر خون و توزیع آن ها در بدن است.

تصویربرداری پاراتیروئید زمانی مفید است که مشکوک به پرکاری اولیه این غدد باشیم. این بیماری به 

وئید یا هیپرپالزی هر چهار غده انجام می شود. هر دوی این ها علت وجود تومور در یکی از غدد پاراتیر

سبب برداشت مقدار قابل توجهی  PTHمی شود. افزایش  PTHمنجر به تولید مقادیر فراوانی هورمون 

 کلسیم از استخوان ها می شود که پیامد آن ضعیف شدن و شکستگی غیرعادی استخوان هاست.

 روش انجام اسکن

آمادگی خاصی احتیاج ندارد. جهت تزریق پرتودارو یک رگ گرفته و بیمار به پشت  انجام این اسکن به

خوابیده و گردن کامالً به عقب خم می شود. تمام گردن تا ناحیه مدیاستن فوقانی باید در میدان دید دوربین 

تمال حرکت را قرار گیرد. وضعیت دادن به بیمار باید طوری انجام شود که توام با راحتی وی بوده ضمناً اح

کاهش دهد به نحوی که برای تصویر تأخیری نیز قابلیت تکرار داشته و مشابه باشد. به همین جهت گاهی 

 استفاده از کیسه شن یا سایر وسایل بی حرکت کننده گردن ضروری است.

 مالحظات تکنیکی

چنین مواردی سبب  بیماری های تیروئید در بیمارانی که دچار پرکاری پاراتیروئید هستند شایع است.

برداشت غیریکنواخت هر دو پرتودارو در تیروئید می شود که در موقع پردازش تصاویر و تفریق آن سبب 

 ایجاد تصاویر مثبت کاذب خواهد شد.
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کیفیت تشخیصی تصاویر بستگی به نحوه همکاری بیمار دارد. حرکت بیمار هنگام جمع آوری اطالعات 

 نماید.ممکن است اثرات معکوسی ایجاد 

 اسکن آدرنال

گرم وزن  7تا  6غدد آدرنال روی قطب فوقانی کلیه ها قرار دارند. آن ها غدد کوچکی هستند که فقط 

دارند و شامل یک قشر خارجی و یک مدوالی داخلی هستند. قسمت قشر آدرنال یا کرتکس تولید هورمون 

ول یک پیش ساز و به عبارتی سنگ بنای های استروئید را می کند )آلدوسترون، کورتیزول و غیره(. کلستر

نشان دار شده و برای تصویربرداری آدنومای آدرنال  131ساخت هورمون های دیگر است. کلسترول با ید 

و بعضی پاتولوژی های دیگر این غده استفاده می شود. آیدوکلسترول یک پرتوداروی تحقیقاتی است و 

 مصرف تجاری ندارد.

المین ها را می سازد )اپی نفرین و نوراپی نفرین(. این هورمون ها کنترل قسمت مرکزی آدرنال کاتکو

 جواب بدن به استرس را عهده دار هستند.

 روش انجام اسکن

)محلول فوق اشباع پتاسیم آیداید( استفاده می  Lugolجهت آمادگی برای اسکن از محلول خوراکی 

روز بعد از آن  7تا  6سکن شروع شده و به مدت شود. خوردن این محلول باید حداقل از یک روز قبل از ا

نیز ادامه داده شود. این محلول غده تیروئید را با ید سرد اشباع می کند به طوری که دیگر تیروئید قادر به 

نخواهد بود. بدین ترتیب از پرتوگیری ناخواسته و  MIBGبرداشت ید آزاد یعنی ید رادیواکتیو متصل به 

 گیری می شود.غیرضروری تیروئید جلو

 بیمار باید درست قبل از شروع اسکن مثانه را خالی کند زیرا ید آزاد از راه ادرار دفع می شود.
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 یافته های تصویری

131
I-MIBG  به طور طبیعی در کبد، طحال و قلب تجمع می یابد. غدد بزاقی و مثانه نیز ممکن است به

ی با گذشت زمان باقی مانده و به تدریج واضح تر علت وجود ید آزاد نمایان شوند. نواحی جذب غیرطبیع

نیز می شوند. فئوکروموستیوم ممکن است در بستر آدرنال بوده یا در سایر نواحی توراکس و شکم باشد. 

متاستازهای فئوکروموستیوم بدخیم در کبد، استخوان، غدد لنفاوی، قلب، ریه ها یا سایر نواحی ممکن دیده 

 شود.

 دستگاه گوارش

ر و عملکرد دستگاه گوارش را می توان با انواعی از روش های پزشکی هسته ای ارزیابی نمود. این ساختا

فصل دربرگیرنده مروری بر آناتومی و فیزیولوژی و نگاهی کلی بر مواد بالینی و مالحظات تکنیکی روش 

 های تصویربرداری پزشکی هسته ای مرتبط با دستگاه گوارش می باشد.

 و طحال تصویربرداری کبد

 آناتومی و فیزیولوژی

کبد بزرگ ترین عضو بدن است و در سمت راست بدن، زیر دنده ها و مستقیماً پایین دیافراگم قرار دارد. 

 هر چند شکل کبد تنوع زیادی دارد ولی لب راست عموماً بزرگ تر از لب چپ می باشد.

شریان کبدی که شاخه ای از  (.9-1کبد یک عضو بسیار پرعروق با تأمین خون دوگانه است )شکل 

آئورت شکمی است، خون اکسیژن دار را برای کبد فراهم می کند. ورید پورت کبدی خون حاوی مواد 

 غذایی جذب شده از روده را برای فرآوری به کبد می برد.
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 موارد بالینی

 تعیین اندازه، شکل و موقعیت کبد یا طحال -1

 بسه ها و ضربه.کشف تومورها، هماتوم ها، کیست ها، آ -2

 ارزیابی بیماری های عملکردی کبد مانند سیروز و هپاتیت. -3

 شرح حال و آماده سازی

هیچ آماده سازی خاصی جهت تصویربرداری کبد و طحال برای بیمار وجود ندارد. شرح حال پزشکی 

 باید اخذ و دربرگیرنده اطالعات ذیل باشد:

 تشخیص بیمار. -1

، (SGPT, SGOT)مرتبط: سطح بیلی روبین سرم، سطح آنزیم های کبدی یافته های آزمایشگاهی  -2

الکالن فسفاتاز سرم، سطح کلی پروتئین های سرم )شامل گلوبولین و آلبومین(، زمان پروترومبین، سطح 

 بیلی روبین ادرار.

 جراحی قبلی شکم. -3

ایر مواد حاجب برای مطالعات عالوه بر این تصویربرداری کبد / طحال را باید قبل از مصرف باریوم یا س

رادیوگرافیک دستگاه گوارش انجام داد. این مواد ممکن است باعث ارتفکت های بدون برداشت در تصاویر 

 پزشکی هسته ای گردند.
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 : گردش خون پورت کبدی9-1شکل 

 تصویربرداری

99m( از MBq 373 – 185میلی کوری ) 13-5
Tc – می شود. سولفورکلوئید از طریق وریدی تزریق 

دقیقه( می توان  13 – 15بعد از گذشت زمان کافی برای تجمع دارو در کبد و طحال )معموالً 

تصویربرداری استاتیک را آغاز کرد. نماهای استاندارد قدامی، خلفی، جانبی راست، جانبی چپ، مایل قدامی 

 راست، قدامی چپ، مایل خلفی راست و مایل خلفی چپ می باشند.

را می توان برای ارزیابی بهتر اندازه، محل و عمق اختالالت کبد و / یا طحال که  SPECTتصویربرداری 

همچنین به پزشک در ارزیابی  SPECTدر تصاویر پالنر ظاهر می شوند، به کار برد. تصویربرداری 

ه اختالالتی که ممکن است نتیجه ارتفکت ها باشد یا در کشف ضایعاتی که در تصاویر پالنر تشخیص داد

 نشده اند کمک می نماید.

 یافته های تصویر
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کبد طبیعی معموالً باالی لبه دنده ای راست قرار داشته و می تواند انواعی از شکل ها را داشته باشد. 

 (.9-2)شکل 

تومورها، کیست ها و آبسه ها به صورت نواحی منفرد یا متعدد کاهش یا فقدان برداشت دارو ظاهر می 

اری منتشر کبد نظیر سیروز و هپاتیت به صورت کاهش تجمع دارو یا توزیع (. بیم9-3شوند )شکل 

غیریکنواخت در سراسر کبد نمایان می شود. در موارد شدید جابجایی کلوئید رخ می دهد که به نمایان 

 شدن مغز استخوان و افزایش بارز تجمع دارو در طحال منجر می گردد.

 

 سولفورکلوئید : تصاویر طبیعی کبد / طحال با9-2شکل 
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سولفورکلوئید بزرگی کبد و نواحی متعدد  – Tc: تصاویر غیرطبیعی کبد / طحال با 9-3شکل 

 ضایعات فضاگیر را نشان می دهد.

 صفراوی –تصویربرداری کبدی 

 آناتومی و فیزیولوژی

و مجرای صفراوی با کانالیکول های میکروسکوپیک شروع می شود که هر هپاتوسیت را احاطه کرده 

صفرا را به مجاری کبدی راست و چپ حمل می کنند. مجرای کبدی مشترک از زیر محل دو شاخه شدن 

مجاری کبدی راست و چپ آغاز می شود. مجاری سیستیک و کبدی مشترک برای تشکیل مجرای صفراوی 

 مشترک بهم متصل می شوند.

 ی باشد.صفرا محصول شکسته شدن گلبول های قرمز و متابولیسم هپاتوسیت ها م

 موارد بالینی

 ارزیابی بیماران دچار درد فوقانی شکم برای رد انسداد مجرای سیستیک )کله سیستیت حاد(. -1
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صفراوی می تواند به افتراق علت از طریق رد کردن انسداد  –در مواردی یرقان تصویربرداری کبدی  -2

 مجرای صفراوی کمک نماید.

 تواند تخلیه و برگشت صفرا بعد از جراحی مشخص نماید. به نحو مشابهی این تصویربرداری می -3

99mهنگام مشاهده نقایص سرد در تصاویر  -4
Tc –  صفراوی  –سولفورکلوئید تصویربرداری کبدی

 متعاقب آن می تواند چنین نقایصی را به عنوان یافته های طبیعی یا غیرطبیعی سیستم صفراوی معین کند.

کان عبارتند از کشف کیست های کلدوک، اترزی صفراوی یا سایر کاربردهای این اسکن در کود -5

 اختالالت مادرزادی درخت صفراوی.

 رادیوداروها

99mن، دیزوفنین و لیدوفنین که مشتقات نشان دار با نمبروفی
Tc  اسیدهای ایمینودی استیک(IDA) 

 صفراوی می باشند. –هستند عوامل تجاری در دسترس برای تصویربرداری کبدی 

 ح حال و آماده سازی بیمارشر

 اطالعات مرتبط از شرح حال پزشکی بیمار عبارتند از:

 تشخیص و / یا مورد بالینی برای انجام تصویربرداری. -1

 سطح بیلی روبین سرم. -2

 جراحی قبلی کیسه صفرا یا جراحی دیگر سیستم گوارشی. -3

 وی تأثیر بگذارد.داروهایی که ممکن است بر عبور رادیودارو از مجرای صفرا -4
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 زمان و محتویات آخرین غذا و فهرست مواد خورده شده. -5

در آماده سازی بیمار برای تقویت جریان صفرا به داخل کیسه صفرا مراحل ویژه ای مورد نیاز هستند. اگر 

صفرا به داخل کیسه صفرا جریان یابد، انسداد مجرای سیستیک را می توان رد نمود. در ابتدا مخدرها، 

آرامبخش ها یا سایر داروهایی که اسفنکتر اودی )عضله بین مجرای صفراوی مشترک و دئودنوم( را شل می 

صفراوی قطع شوند. وقتی اسفنکتر شل می شود،  –ساعت قبل از تصویربرداری کبدی  6-12کنند باید 

 صفرا ترجیحاً به داخل روده کوچک می رود تا کیسه صفرا.

 تصویربرداری

بالفاصله بعد از تجویز داخل وریدی دارو آغاز می گردد. تصاویر با دوربین سنتیالسیون تصویربرداری 

مجهز به کلیماتور انرژی پایین، چند منظوره، سوراخ موازی گرفته می شوند. همچنین ممکن است تصاویر 

شوند به نحوی همزمان بر روی رایانه هم گرفته شوند. بیمار در وضعیت طاقباز زیر آشکارساز قرار داده می 

 که کبد در گوشه چپ و باالی میدان دید باشد.

 (Kinevac)سینکالید 

صفراوی به دو منظور به کار می  –، همراه با تصویربرداری کبدی CCKسینکالید، یک شکل صناعی از 

ساعت( یا تحت  24رود. در بیمارانی که برای مدت زمان طوالنی ناشتا بوده اند )بیش از 

Hyperalimentation  صفراوی پر می شود. بنابراین  –می باشند، کیسه صفرا در شروع مطالعه کبدی

صفراوی رادیواکتیو تولید شده حین تصویربرداری قادر به ورود به کیسه صفرا نخواهد بود و باز بودن 

از  (Mg / Kg)میکروگرم / کیلوگرم  31/3 – 32/3مجرای سیستیک تأیید نخواهد شد. تجویز وریدی 

دقیقه قبل از تزریق دارو باعث انقباض کیسه صفرا شده و آن را برای  3 – 5لید در عرض سینکا
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دقیقه قبل از تجویز دارو به  33 – 63صفراوی تخلیه خواهد کرد. سینکالید باید  –تصویربرداری کبدی 

 آهستگی تزریق شود.

 (Astramorph, Duramorph)سولفات مورفین 

دقیقه بعد از تجویز رادیودارو نمایان نشود، می توان از سولفات  43 – 63اگر کیسه صفرا در عرض 

مورفین به طریقه وریدی به عنوان جایگزینی برای تصاویر تأخیری استفاده کرد. از آن جا که کله سیستیت 

حاد معموالً با انسداد مجرای سیستیک همراه است نمایان شدن کیسه صفرا این تشخیص را با اطمینان رد 

مورفین باعث انقباض اسفنکتر اودی می شود که به نوبه خود فشار را در مجاری صفراوی باال می  می کند.

برد. فشار افـزایش یافته، رادیودارو را از طریق مجرای سیستیک )اگر باز باشد( به داخل کیسه صفرا می 

 راند.

 (Luminal)فنوباربیتال 

ی صفراوی از سایر علل یرقان نوزادی به کار برد. بیمار با فنوباربیتال را می توان برای کمک به افتراق اترز

صفراوی درمان می شود.  –روز قبل از مطالعه کبدی  3 – 5از فنوباربیتال برای  mg / kg / dدوز 

فنوباربیتال ترشح رادیودارو را در بیماران با مجاری صفراوی باز تقویت می کند. علل غیرانسانی یرقان 

 ساعت نشان می دهند. 24ا به داخل روده تا نوزادی ترشح دارو ر

 یافته های تصویر

برداشت سریع دارو توسط هپاتوسیت ها معموالً در عرض چند دقیقه بعد از تجویز رادیودارو دیده می 

 – 63دقیقه رخ می دهد. کیسه صفرا تا  15 – 33شود. نمایان شدن دارو در مجاری کبدی و کیسه صفرا تا 
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بعد از تزریق در روده کوچک ظاهر می گردد )شکل  33شود و اکتیویته دارو تا دقیقه دقیقه ظاهر می  45

5-9.) 

 عدم نمایان شدن کیسه صفرا احتمال کله سیستیت حاد را افزایش می دهد.

 مالحظات تکنیکی

ساعت( یا هیپرالیمانتاسیون ممکن است باعث عدم نمایان شدن کیسه  24ناشتا بودن طول کشیده )بیش از 

را در نتیجه تشکیل صفرای غلیظ وسکوز در یک کیسه صفرای آتونیک باشد. در بیماران با سطوح بسیار صف

باالی بیلی روبین پاک شدن رادیودارو توسط هپاتوسیت ها با تأخیر است و دارو از طریق کلیه ها ترشح می 

 ایند.شود. نماهای جانبی و مایل می توانند در تعیین برداشت کلیه به پزشک کمک نم

 

99mصفراوی. تصاویر قدامی بعد از تجویز  –مطالعه طبیعی کبدی  9-5شکل 
Tc –  مبروفنین نمایان

 30دقیقه نشان می دهد. کیسه صفرا و اکتیویته روده کوچک  15شدن مجرای صفراوی مشترک را در 

 دقیقه بعد از تجویز دارو دیده می شوند.
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 کشف دیورتیکول مکل

ون زدگی روده است که معموالً در انتهای ایلئوم قرار دارد. باقیمانده ای از دیورتیکول مکل یک بیر

مجرای رویانی در نقطه ای است که کیسه زرد به روده جنین متصل می شود. هنگامی که مجرا در حین نمو 

% جمعیت یافت می شود ولی تنها 2جنینی به طور کامل بسته نشود تشکیل می گردد. دیورتیکول مکل در 

% این افراد نشانه هایی پیدا می کنند. تصویربرداری برای این اختالل شایع تر از همه در کودکان انجام 25

 می شود.

 دیورتیکول ممکن است حاوی مخاط معده باشد.

99m
Tc –  پرتکنتات در مخاط معدی تغلیظ می شود و در تعیین محل دیورتیکول مکل در بیماران با

 گوارش مفید است.خونریزی بدون توجیه دستگاه 

 آماده سازی بیمار

ساعت ناشتا باشد و نباید هیچ ملین یا آزمون تشخیصی )از جمله مواد حاجب( که  2بیمار باید حداقل 

روز قبل از تصویربرداری دریافت  3-4ممکن است باعث تحریک مجرای گوارش شود را برای حداقل 

 کرده باشد.

 (Peptavlon)ی دیورتیکول مکل را تقویت کند. پنتاگاسترین تجویز برخی داروها می تواند نمایان ساز

ترشح معده را تحریک می کند و از این طریق ترشح پرتکنتات به داخل معده و دیورتیکول را افزایش می 

 دقیقه قبل از رادیودارو تجویز می شود. 15-23دهد. این دارو به طریقه زیرجلدی 
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99mنمود زیرا به نگه داشتن از سوی دیگر می توان سایمتیدین تجویز 
Tc –  پرتکنتات در مخاط معدی

کمک می کند. سایمتیدین معموالً به طریقه خوراکی داده می شود ولی می توان آن را به صورت وریدی 

 یک ساعت قبل از تصویربرداری تجویز نمود.

 تصویربرداری

طوری که ناحیه بین گزیفوئید و  بیمار زیر دوربین سنتیالسیون در حالت طاقباز قرار داده می شود به

99mسیمفیزپوبیس در مرکز میدان دید باشد. بعد از تجویز وریدی 
Tc –  63پرتکنتات تصاویر استاتیک هر-

 دقیقه گرفته می شوند. 33-63ثانیه برای مدت  33

 یافته های تصویر

در همان زمانی که دقیقه بعد از تزریق  13-15مکل حاوی مخاط معدی دارای عملکرد باید دیورتیکول 

(. معموالً در ربع تحتانی راست شکم دیده می 9-8اکتیویته در معده ظاهر می شود، نمایان گردد )شکل 

 شود ولی می تواند در هر جایی از شکم ظاهر شود.

 مالحظات تکنیکی

منفی ناتوانی در تصویربرداری از سرتاسر ناحیه شکم می تواند منجر به نتیجه منفی کاذب شود. نتایج 

کاذب همچنین می تواند از مخاط ناکافی معده در دیورتیکول که امکان کشف برداشت را نمی دهد یا از 

دفع پرتکنتات توسط ترشحات روده ناشی شوند. نتایج مثبت کاذب هم محتمل هستند و اغلب توسط سایر 

 پاتولوژی ها ایجاد می گردد.
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 تعیین محل خونریزی دستگاه گوارش

99mمحل خونریزی دستگاه گوارش را می توان با کشف و تعیین 
Tc –  سولفور کلوئید یا گلبول های

99mقرمز نشان دار با 
Tc  انجام داد. سولفور کلوئید در موارد خونریزی فعال بهترین است زیرا به سرعت

ربع ذخیره خونی را ترک می کند و می تواند قبل از حادثه خونریزی بعدی پاک شود. اگرچه خونریزی در 

فوقانی راست ممکن است با برداشت سولفور کلوئید در کبد پوشانده شود. هنگامی که خونریزی متناوب 

است، گلبول های قرمز نشاندار گزینه بهتری هستند زیرا دارو برای مدت طوالنی در ذخیره خونی می ماند 

 و امکان تصویربرداری تأخیری را می دهد.

 تصویربرداری

ای بیمار الزم نیست. بیمار زیر دوربین سنتیالسیون در حالت طاقباز و شکم در هیچ آمادگی خاصی بر

 مرکز میدان دید قرار داده می شود.

 تصاویر متوالی سریع همزمان با تجویز دارو گرفته می شوند.

 یافته های تصویر

99mدر تصویربرداری با گلبول های قرمز نشاندار با 
Tc ،اعضای  کبد، طحال، عروق شکمی، کلیه ها

تناسلی و معده به طور طبیعی نمایان می شوند. تجمع پیشرونده دارو در سایر نواحی بر محل خونریزی 

 داللت می کند.

 مروی –برگشت معدی 
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در بزرگساالن برگشت راجعه یا مداوم محتویات معده یا دئودنوم به داخل مری می تواند منجربه 

شیرخواران برگشت مزمن ممکن است باعث رشد ناکافی و  ازوفاژیت )التهاب مری( و سختی بلع شود. در

 مروی یک روش حساس برای کشف این برگشت است. –پنومونی آسپیراسیون گردد. سنتی گرافی معدی 

 آماده سازی بیمار

99mبیمار باید چندین ساعت قبل از مطالعه ناشتا باشد، برای بالغین 
Tc –  میلی  153سولفور کلوئید با

میلی لیتر اسید کلریدریک رقیق شده مخلوط و به صورت خوراکی تجویز می شود.  153ال و لیتر آب پرتق

مری یا به صورت خوراکی از طریق شیشه  –برای شیرخواران، دارو با شیر کودک مخلوط و از راه لوله بینی 

 تجویز می شود. مصرف همه حجم حائز اهمیت است.

 تصویربرداری

وضعیت طاقباز زیر دوربین سنتیالسیون قرار داده می شود. معده در قسمت بعد از تجویز دارو بیمار در 

 پایین میدان دید قرار می گیرد تا از وجود مری و ریه ها در میدان اطمینان حاصل شود.

 یافته های تصویر

یک مطالعه طبیعی برگشت به مری را نشان نمی دهد. معده نمایان می شود ولی هیچ رادیواکتیویته ای در 

 (.9-13ری دیده نمی شود. برگشت مروی با وجود اکتیویته در مری یا ریه ها تأیید می گردد )شکل م

 مالحظات تکنیکی

بیمار ممکن است دچار استفراغ شود. تکنسین باید قبل از آغاز مطالعه اقداماتی در جهت به حداقل 

 رساندن آلودگی رادیواکتیو انجام دهد.
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 مطالعه تخلیه معده

یرطبیعی تخلیه معده می تواند از بیماری ها یا اقدامات جراحی ناشی شوند. بیماران تهوع، آهنگ های غ

 استفراغ، کاهش وزن یا احساس پری و اتساع شکم را تجربه می کنند.

 آماده سازی بیمار

 ساعت قبل از مطالعه ناشتا باشد. 8بیمار باید برای حداقل 

 تصویربرداری

99mو هم جامدات که به آن ها  یک وعده غذایی حاوی هم مایعات
Tc –  111سولفور کلوئید یاIn – 

پنتتات افزوده شده توسط بیمار مصرف می شود. یکی از انواع غذاها را می توان به کار برد. مهم آن است 

 دقیقه به تناوب مایعات و جامدات مصرف کند. 5-13که بیمار غذا را در عرض 

ت طاقباز زیر دوربین سنتیالسیون در حالی که معده در وسط میدان بالفاصله بعد از خوردن بیمار به حال

دید باشد، قرار داده می شود. یک تصویر بالفاصله گرفته می شود و متعاقب آن تصاویر دینامیک به صورت 

 ساعت( گرفته می شوند. 2-3دقیقه )ترجیحاً  93ثانیه در هر عکس برای حداقل  63-33

 تصویربرداری از غدد بزاقی

ه جفت غده بزاقی وجود دارند؛ پاروتیدها، تحت فکی و زیر زبانی، سه غده ترشحی بزاق را در حفره س

 دهان برای کمک به هضم غذا ترشح می نمایند.

 کاربردهای بالینی

 بررسی عملکرد غده بزاقی -1
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 ارزیابی توده های قابل لمس -2

 ارزیابی دهان خشک )گزروستومیا( -3

 رد انسداد -4

 اریتصویربرد

آماده سازی برای بیمار وجود ندارد. بعد از مصاحبه با بیمار پزشک معین می کند که آیا مطالعه جریان 

خون ضرورت دارد. گردن بیمار باید برای جلوگیری از همپوشانی تیروئید و غدد بزاقی اکستانسیون کامل 

 داده شود.

 

یک شیرخوار که برگشت متناوب معدی در  –تصاویر سریال از مطالعه برگشت مروی  9-10شکل 

دقیقه بعد از تزریق* رادیودارو به  42)تصاویر دوم و سوم در ردیف سوم( به داخل مری را تقریباً 

 داخل معده نشان می دهد.

 یافته های تصویر
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(. بیماری 9-11غدد بزاقی طبیعی یا لبه های صاف و توزیع یکنواخت رادیودارو ظاهر می شوند )شکل 

ه صورت نواحی کاهش برداشت نمایان می گردند در حالی که تومور وارتن افزایش برداشت متاستاتیک ب

نشان می دهد. تومورهای خوش خیم، کیست ها و سایر پاتولوژی ها ممکن است به صورت نقایص سرد 

ظاهر شوند. سندرم شوگرن یک اختالل خود ایمنی است که تولید ناکافی رطوبت در غدد اشکی و بزاقی 

ه است. نمای مشخصه سندرم شوگرن در مطالعه رادیونوکلئید غدد بزاقی شامل رسیدن غیر قرینه همرا

رادیودارو یا برداشت تأخیری در غدد بزاقی در مقایسه با تیروئید می باشد. در تصاویر تأخیری کاهش 

 دوطرفه برداشت و فقدان پاسخ یا پاسخ سرکوب شده بعد از تحریک وجود دارد.

 

 تصاویر طبیعی غدد بزاقی :9-11شکل 
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 ادراری –دستگاه تناسلی 

روش های پزشکی هسته ای اطالعات خوبی درمورد چگونگی عملکرد سیستم ادراری تناسلی می دهد. 

به خصوص تعیین درصد عملکرد کلیه ها یکی از درخواست های شایع از بخش پزشکی هسته ای است. 

 در این فصل موارد فوق بحث خواهد شد.

 لیهاسکن ک

اسکن ایزوتوپ کلیه روش قابل اعتمادی برای بررسی ساختمان، محل و عملکرد کلیه هاست. این اسکن 

 هیچ حساسیتی ایجاد نمی کند و برای بیمار کامالً بی خطر و راحت است.

 آناتومی و فیزیولوژی

فعالیت ترشحی کلیه ها تنظیم حجم و ترکیب مایع خارج سلولی را عهده دار هستند که این عمل از طریق 

آن ها صورت می گیرد. کلیه ها در پشت پرده صفاق بین دوازدهمین مهره پشتی و چهارمین مهره کمری 

(. کلیه راست کمی پایین تر از کلیه چپ واقع شده که به علت قرار داشتن کبد در 13-1قرار دارند )شکل 

ه واقع است. شریان کلیوی، ورید باالی آن است. لگنچه کلیه به شکل یک فرورفتگی در لبه داخلی کلی

کلیوی و حالب ها همگی از این ناحیه وارد آن می شوند. جریان خون کلیه ها توسط شریان کلیوی تأمین 

 می شود که خود مستقیماً از آئورت نزولی منشعب می گردد.
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 : آناتومی دستگاه ادراری10-1شکل 

 کاربردهای کلینیکی

فونکسیون کلیه ها به کار می رود تا بررسی آناتومیک و مورفولوژی آن. اسکن کلیه ها بیشتر جهت تعیین 

 مطالعه کارکرد کلیه ها در موارد زیر به کار می رود:

 بررسی چگونگی جریان خون و عملکرد جداگانه هر کلیه. -1

 اوروپاتی های انسدادی. -2

 بررسی فعالیت کلیه پیوندی. -3

 ان کلیه.بررسی کارکرد کلیه در اهداء کنندگ -4

 تجسس فشار خون های با منشاء کلیه. -5

مرفولوژی کلیه ها معموالً با سایر روش های تصویربرداری مثل سونوگرافی یا رادیوگرافی بهتر مشخص 

 می شود. اگرچه که اسکن استاتیک کلیه نیز در موارد زیر کاربرد خوبی دارد:
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 بررسی صدمات کلیه. -1

 ی، تومور و کیست.تعیین ناهنجاری های مادرزاد -2

 تصویربرداری از کلیه بیمارانی که نسبت به ماده حاجب حساسیت دارند. -3

 کنترااندیکاسیون ها

بعد از آنژیوگرافی کلیه، بعضی از بیماران ممکن است دچار نکروز حاد لوله ای شوند که نتایج مثبت 

کلیه را چند روز بعد از آنژیوگرافی کاذب در اسکن ایجاد می کند. به همین جهت در این افراد باید اسکن 

 انجام داد.

 پرتوداروها

 انتخاب نوع پرتودارو بستگی به علت درخواست اسکن کلیه دارد.

 تاریخچه کلینیکی و آمادگی بیمار

قبل از شروع اسکن، باید روش کار را به طور کامل برای بیمار توضیح داد تا بدین وسیله اعتماد و 

 . گرفتن یک تاریخچه کلینیکی باید شامل نکات زیر باشد:همکاری کامل وی جلب شود

 تشخیص بیماری. -1

نتیجه آزمایش های مرتبط با بیماری. نتیجه تست های آزمایشگاهی و شیمیایی خون در تعیین کارکرد  -2

کلیه نیز مهم است. کراتی نین و اوره و نیتروژن مواد زائد ناشی از سوخت و ساز بدن هستند که کلیه ها 

و سطح کراتی نین سرم نشانه کارکرد  BUNموظف به برداشت آن ها از جریان خون می باشند. باال رفتن 

 ضعیف کلیه هاست.
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 سابقه جراحی های قبلی شکم به خصوص روی کلیه ها. -3

 اندازه گیری فشار خون بیمار جهت تجسس تنگی شریان کلیوی -4

 تصویربرداری جریان خون کلیه ها

Acquisition 

ویربرداری جریان خون کلیه ها با استفاده از تعدادی ترکیبات تکنسیوم مقدور است. روش انجام آن تص

 بدین شرح است:

بیمار به پشت می خوابد در حالی که کلیه ها روی دتکتور دستگاه سانتر شده تا یک نمای خلفی  -1

 گرفته شود.

تزریق  bolusارو از راه وریدی به شکل مگابکرل( پرتود 555تا  373میلی کوری ) 15تا  13مقدار  -2

 می شود.

 ثانیه ثبت می شود. 63تا  33تصاویر متوالی هر دو ثانیه یک بار برای مدت  -3

 گرفته می شود. Blood Poolبالفاصله بعد از مرحله جریان خون یک تصویر  -4

شکمی نمایان شده و  یافته های طبیعی: بالفاصله پس از تزریق پرتودارو ابتدا قسمت انتهایی آئورت

بالفاصله جریان خون کلیه ها به شکل یک درخشش عروقی نمایان می شود. ظاهر شدن اکتیویتی در کلیه 

 ها به طور همزمان و تقریباً مشابه و قرینه است.

 یافته های غیرطبیعی
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جریان تومورهای عروقی و نابسامانی های شریانی وریدی به شکل نواحی افزایش اکتیویته در مرحله 

 خون دیده می شوند. کیست ها و تومورهای بدون رگ با کاهش برداشت نسبی نمایان می شوند.

 مالحظات تکنیکی

 اشکاالت پوزیشن دادن به بیمار شایع است. با استفاده از روش های زیر می توان آن را کاهش داد:

که هر دو کلیه در میدان دید تحتانی فیلد دستگاه تا مطمئن شویم  3/1قرار دادن ایلیاک کرست در  -1

 دستگاه قرار دارند.

در مطالعه کلیه پیوندی باید دتکتور دستگاه روی حفره ایلیاک راست یا چپ قرار داده شود، محل دو  -2

 شاخه شدن آئورت و مثانه نیز باید در فیلد دستگاه قرار داشته باشند.

 داخل رگ به خارج از آن نشت نکرده باشد.انجام شده و از  تزریق رادیودارو باید به شکل بولوس -3

 اسکن فونکسیون کلیه )رنوگرام(

Acquisition 

99mاین اسکن با استفاده از 
Tc Mertiatide  99یاm

Tc Pentetate  انجام می شود. جهت نشان دادن

در چگونگی فونکسیون یا کارکرد کلیوی همراه تصاویر متعدد، پشت سرهم، منحنی تغییرات رادیواکتیویته 

طول زمان نیز رسم می شود که رنوگرام نام دارد. باید توجه داشت که قبل از شروع اسکن بیمار کامالً 

هیدراته باشد. همچنین باید بالفاصله قبل از شروع اسکن مثانه تخلیه شود. روش انجام اسکن بدین شرح 

 است:
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تا یک نمای خلفی از کلیه ها  بیمار به پشت روی تخت می خوابد و دتکتور زیر تخت سانتر می شود -1

گرفته شود. بیماری که پیوند کلیه شده طاقباز خوابیده و دتکتور روی حفره ایلیاک یعنی جایی که کلیه پیوند 

 شده قرار دارد سانتر می شود.

 رادیودارو از راه وریدی تزریق می شود. -2

ثانیه یک تصویر گرفته شده و  63تا  33تصاویر داینامیک از چگونگی خون ثبت می شود. سپس هر  -3

دقیقه ثبت می شود. تمام این تصاویر متوالی در حافظه کامپیوتر دستگاه ذخیره می  33-23برای مدت زمان 

 شود تا بعداً پردازش شود.

اگر تا پایان اسکن، رادیواکتیویته از سیستم جمع آوری کننده کلیه ها پاک نشده باشد احتمال تنگی یا  -4

اتصال لگنچه به میزنای وجود دارد. جهت رد آن فورسماید )الزیکس( در داخل رگ بیمار انسداد محل 

 تزریق می شود که این روش به نام دیورتیک رنوگرافی خوانده می شود.
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99mاسکن طبیعی کلیه با  10-4شکل 
Tc Pentetate 

 یافته های طبیعی

دقیقه بعد از تزریق،  5تا  3اشت کرده وظرف کلیه های طبیعی رادیودارو را به طور مناسبی شروع به برد

مقدار برداشت آن در هر یک از کلیه ها به حداکثر خود می رسد. سپس ترشح کلیه ها شروع شده و 

متناسب با ترشح پرتودارو از کرتکس به تدریج کرتکس از رادیواکتیویته پاک و این اکتیویتی به داخل 

دیده می شود. تغییرات کانت  6-3نچه و مثانه معموالً در دقیقه سیستم جمع آوری کننده منتقل می شود. لگ

در طول زمان توسط رایانه پردازش شده و به شکل یک منحنی برای هر کلیه نشان داده می شود و رنوگرام 

مرحله است. مرحله اول یا فاز عروقی، مرحله دوم یا فاز ترشحی و مرحله سوم یا  3نام دارد. هر رنوگرام 

 (.13-5ه )شکل فاز تخلی

 

 : منحنی رنوگرام طبیعی برای کلیه راست و چپ10-5شکل 

 یافته های غیرطبیعی
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یافته های غیرطبیعی معموالً در فاز دوم و سوم رنوگرام دیده می شود. یک منحنی رنوگرام که به طور 

ن می دهد که کلیه مناسب باال می رود ولی سقوط مناسب به دنبال ندارد. معموالً نتیجه انسداد است و نشا

 ها رادیودارو را به خوبی برداشت کرده ولی نمی توانند آن را ترشح کرده و خارج کنند.

 مالحظات تکنیکی

از هیدراته بودن بیمار قبل از شروع اسکن باید مطمئن بود زیرا کمبود مایع باعث طوالنی شدن زمان 

 شود.انتقال رادیودارو از کرتکس به سیستم جمع آوری کننده می 

 مطالعات کمی کلیه ها

ارزش های عددی را به دست می دهند که از روی آن میزان فعالیت  (quantitative)تکنیک های کمی 

 گلومرول ها و توبول ها تعیین می شود.

مطالعه این اعداد به همراه تصاویر کلیه ها و منحنی های رنوگرام کمک به تشخیص بیماری کلیوی کرده 

درمان را توسط اسکن های پیگیری کنترل کرد. اساس مطالعات کمی کلیوی بر مبنای و می توان نتایج 

 اندازه گیری رادیواکتیویته نمونه خون و تخمین پاک شدن پرتوداروی تزریق شده از خون استوار است.

Effective Renal Plasma Flow 

ERPF 99ز اندازه گیری میزان فعالیت توبول های کلیوی است که بعد از تجویm
Tc Mertiatide  انجام

با استفاده از یک ماده  (ERPF)می شود. اولین بار اندازه گیری میزان جریان پالسمائی موثر کلیه 

انجام شد. هدف از به کار بردن کلمه مؤثر توصیف  (PAH)غیررادیواکتیو به نام پاراآمینوهیپوریک اسید 

 PAHاست. زیرا کلیرانس ادراری آن مختصری با  Mertiatideبا استفاده از تکنسیوم  RPFاندازه گیری 

 متفاوت است.
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 (GFR)اندازه گیری مقدار فیلتراسیون گلومرولی 

استفاده می شود زیرا میزان برداشت آن توسط  GFRبرای اندازه گیری  Pentetateمعموالً از تکنسیوم 

حاسبه آن در فاصله کوتاهی بعد از هر کلیه متناسب با مقدار فیلتراسیون گلومرولی همان کلیه است. برای م

تزریق و قبل از این که ترشح پرتودارو به داخل سیستم جمع آوری کننده کلیه ها شروع شود، میزان 

 برداشت به طور جداگانه برای هر کلیه اندازه گیری و محاسبه می شود.

Static Renal imaging 

 جمع آوری تصاویر

مگابکرل(  222-37میلی کوری یا  1-6) succimerکنسیوم تصویربرداری تأخیری با استفاده از ت

مگابکرل( انجام می شود. با تصویربرداری استاتیک می  555-373میلی کوری یا  13-15) GHیاتکنسیوم 

ساعت بعد از  3تا  2توان حدود کلیه ها، اندازه و شکل آن ها را بررسی کرد. تصویربرداری استاتیک 

ن کلیه ها انجام می شود. بیمار در وضعیت خلفی برای گرفتن نمای خلفی تصویرگیری اولیه از پرفیوژ

 در صورت لزوم گرفته می شود. RPOو  LPOپوزیشن داده می شود. تصاویر 

 یافته های طبیعی

تصاویر استاتیک طبیعی حدود صاف و منظمی از کلیه ها نشان می دهند. برداشت رادیودارو در هر دو 

 (13-7نواخت است )شکل کلیه مشابه و کامالً یک
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99m: یک اسکن طبیعی کلیه با 10-7شکل 
Tc-succimer 

 یافته های غیرطبیعی

شامل آنومالی های مادرزادی مثل کلیه نعل اسبی، کلیه اکتوپیک و فقدان یک کلیه است. کلیه های نعل 

دیگر در مرحله جنینی اسبی به طور قدامی واقع شده اند و نتیجه عدم توانایی کلیه ها در جدا شدن از یک

 است.

 مالحظات تکنیکی

ساعت به تأخیر  24باید  DMSAدر صورتی که بیمار نارسایی کلیوی شدید داشته باشد، تصاویر 

انداخته شود تا امکان نمایان شدن کلیه ها افزایش یابد. کلیه های نعل اسبی و لگنی قدامی تر واقع شده اند 

 ی مفید است.و لذا برای مطالعه آن ها نمای قدام

 اسکن بیضه

هدف از آن تشخیص بین چرخش حاد طناب اسپرماتیک از اپیدیدیمیت )عفونت اپیدیدیم( است. پیچش 

طناب بیضه )تورشن( معموالً خود به خودی است و اغلب در جوانان دیده می شود. شروع درد آن ناگهانی 
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حتیاج به درمان فوری جراحی دارد که استو افتراق بین این دو بیماری خیلی مهم است چرا که تورشن ا

 هدف نجات بیضه مبتال از نکروز است در حالی که اپیدیدیمیت احتیاج به درمان طبی با آنتی بیوتیک دارد.

Acquisition .بیمار به پشت می خوابد، آلت تناسلی با نوار چسب به ناحیه پوبیس چسبانده می شود :

ه می شود تا بدین ترتیب هر دو بیضه به طور قرینه نزدیک به اسکرتوم روی یک حوله یا حائل قرار داد

دتکتور دستگاه قرار گیرد. هد دوربین در جلوی اسکروتوم طوری قرار داده می شود که اسکروتوم در 

 555-185میلی کوری ) 15تا  5قسمت پائینی میدان دید دوربین قرار گیرد. سپس اسکن با تزریق 

ثانیه یک بار جمع آوری  3تا  2شروع شده و بالفاصله تصاویر داینامیک هر مگابکرل( تکنسیوم پرتکنتات 

 می شود و بالفاصله پس از آن تصاویر استاتیک گرفته می شود.

یافته های تصویری: در حالت طبیعی اکتیویته هر دو نیمه اسکروتوم قرینه است. جریان خون بیضه ها اگر 

استاتیک محتویات هر دو نیمه اسکروتوم برداشت یکنواخت هم دیده شود خیلی مختصر است. در تصاویر 

 و مشابه داشته ورادیواکتیویتی آن مشابه ناحیه ران ها است.

پیچش حاد طناب بیضه در تصاویر داینامیک به شکل نرمال یا فقدان پرفیوژن در همان سمت مبتال دیده 

(. در 13-9ده می شود )شکل می شود. در تصاویر استاتیک یک ناحیه فاقد جذب یا کاهش جذب دی

اپیدیدیمیت حاد افزایش جریان خون در طرف مبتال و در تصاویر استاتیک به شکل افزایش برداشت دیده 

 (.13-13خواهد شد )شکل 



113 

 

 

: پیچش بیضه در اسکن اسکروتوم که با تکنسیوم پرتکنتات انجام شده است. بیضه سمت راست 10-9شکل 

 ف آن را هاله ای از افزایش تجمع رادیواکتیویته احاطه کرده است.کاهش جذب نشان می دهد و اطرا

 

: اپیدیدیمیت حاد. افزایش جریان خون و جذب رادیودارو در نیمه چپ اسکروتوم 10-10شکل 

 دیده می شود.

 دستگاه تنفسی
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تنفس تنفس، انتقال اکسیژن و دی اکسید کربن به و به دور از سلول های بدن می باشد. چهار مرحله در 

وجود دارد: الف( تهویه، جریان هوا به داخل و خارج ریه ها؛ ب( تبادل گاز، انتشار اکسیژن و دی اکسید 

کربن بین الوئل ها و خون؛ ج( انتقال گاز، حرکت اکسیژن و دی اکسید کربن به و به دور از سلول ها از 

)جریان خون( برای تبادل مژثر و طریق جریان خون و د( تنظیم تهویه. در ریه سالم تهویه و خونرسانی 

 کامل اکسیژن و دی اکسید کربن با هم منطبق می باشند. بیماری ریوی این تعادل را بر هم می زند.

 موارد بالینی

است که شامل غربالگری  (PE)شایع ترین مورد بالینی برای تصویربرداری ریه ارزیابی آمبولی ریوی 

یری برای ارزیابی پاسخ به درمان می باشد. کاربرد اولیه یا تصویربرداری پیگ PEاولیه برای رد 

تصویربرداری رادیونوکلئید ریه تشخیص آمبولی ریوی است. این روش با شیوع کمتر برای ارزیابی قبل از 

 عمل و ارزیابی های پیوند به ریه و شانت های قلبی راست به چپ به کار می رود.

 تصویربرداری خونرسانی

99mنشان دادن جریان خون به ریه ها به کار می رود. ذرات  تصویربرداری برای
Tc-MAA  از طریق

میکرون  13-93وریدی تزریق می شوند و در ساختار عروقی ریه ها به دام می افتند. اکثر این ذرات قطر 

ن ها دارند و بنابراین ارتریول های با این اندازه را در ریه مسدود می کنند. نواحی از ریه که خونرسانی آ

 کاهش یافته یا وجود ندارد رادیوداروی کم تر یا هیچ مقداری دریافت نمی کنند.

 اقدام بالینی

 شرح حال پزشکی مرتبط عبارتند از:
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. جراحی اخیر، سرطان، بیماری انسدادی مزمن ریوی، بی حرکتی، PEعوامل مستعد کننده بیمار به  -1

 ضد انعقاد یا ترومبولیتیک(. قبلی )از جمله درمان قبلی با PEچاقی یا سابقه 

: کوتاهی نفس، درد قفسه سینه، تب، سرفهخ، سنکوپ، تاکی کاردی، اتساع ورید PEنشانه های  -2

 نیستند و می توانند در انواعی از شرایط رخ دهند. PEجوگوالر یا هموپتیزی، این عالئم و نشانه ها ویژه 

 پرفشاری خون ریوی، داروی مصرفی.سایر شرح حال بالینی: شانت قلبی راست به چپ،  -3

یافته های رادیوگرافی اخیر قفسه سینه. یافته های رادیوگرافی قفسه سینه برای تفسیر تصاویر ریه  -4

در بسیاری از شرایط دیگر هم معمول هستند، رد کردن سایر  PEموردنیاز هستند. از آن جا که نشانه های 

کنند یا تشخیص آن را بپوشانند، ضروری است. رادیوگرافی را تقلید  PEپاتولوژی هایی که ممکن است 

ساعت برای بیمارانی که عالئم ئ  1ساعت از تصویربرداری یا در عرض  24قفسه سینه باید در عرض 

 نشانه های آنان تغییر کرده است، انجام شود.

 .(DVT)نتایج تست های تشخیصی برای ترومبوز وریدی عمقی  -5

 تصویربرداری

ید حین تزریق رادیودارو در وضعیت طاقباز قرار داده شود. هنگامی که بیمار طاقباز است، اثر بیمار با

جاذبه که مانع جریان خون به قله های ریه است به حداقل می رسد که امکان توزیع یکنواخت رادیودارو را 

99m( از MBq 148-37در سراسر ریه فراهم می کند. یک تا چهار میلی کوری )
Tc-MAA ه طریق ب

داخل وریدی تزریق می شود. تصویربرداری را می توان بالفاصله بعد از تزریق رادیودارو آغاز نمود. 

تصاویر استاتک برای نماهای آناتومیک ذیل گرفته می شوند: قدامی، خلفی، جانبی و مایل های خلفی یا 

 قدامی.
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 یافته های تصویر

(. از آن جا که قله ها نازک 11-3ع یکنواختی دارد )شکل به طور طبیعی رادیودارو در سراسر ریه ها توزی

تر از قسمت های پایین تر ریه ها هستند، ممکن اس توزیع رادیودارو در قله ها تا حدودی کاهش یافته به 

نظر برسد. اثر قلب ممکن است در نماهای قدامی و جانبی چپ دیده شود. نواحی کاهش برداشت بر قطع 

 د که می توانند نتیجه انواعی از شرایط باشد.جریان خون داللت دارن

 مالحظات تکنیکی

 خطاهای تکنیکی رایج همراه با تصویربرداری خونرسانی عبارتند از:

خروج رادیودارو در محل تزریق که ممکن است باعث تحویل تعداد ذرات ناکافی به ریه شده،  -1

 ریه ها گردد.منجربه غیریکنواختی هایی غیرمرتبط با وجود پاتولوژی در 

لخته های کوچک خون در سرنگ که هنگامی که خون به داخل سرنگ کشیده شده و برای مدتی  -2

باقی می ماند تشکیل می شوند. وقتی این لخته ها به بیمار تزریق می شوند، ممکن است باعث پیدایش لکه 

 ها داغ در تصاویر گردند )مجدداً بدون ارتباط با پاتولوژی(.

نشدن عوامل پوشاننده مانند جواهرات و لیدهای الکتروکاردیوگرافی که باعث ارتفکت های برداشته  -3

 لکه سرد در تصاویر می شوند.

 تجویز رادیودارو به بیمار در حالت عمودی که باعث کاهش تجمع دارو در قله های ریه می گردد. -4

 تصویربرداری تهویه
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ارج ریه ها نشان می دهد. در حالی که تصویربرداری تصویربرداری تهویه جریان هوا را به داخل و خ

خونرسانی برای کشف تغییرات در جریان خون بسیار حساس است اما قادر به تعیین علت تغییر نمی باشد. 

تصویربرداری تهویه که همراه با تصویربرداری خونرسانی انجام می شود می تواند ویژگی مطالعه خونرسانی 

هستند از نقایصی که با بیماری انسدادی ریه همراهند، افزایش  PEرسانی که نتیجه را با افتراق نقایص خون

 دهد.

 

99m: تصاویر طبیعی خونرسانی ریه گرفته شده بعد از تجویز داخل وریدی 11-3شکل 
Tc-MAA 

 رادیوداروها

) 133 –تصویربرداری تهویه را می توان با ژنون 
133

Xe)ائروسل از  ، یک گاز بی اثر رادیواکتیو یا با

DTPA  انجام داد. هر دو از راه دم تجویز می شوند. بیمار از راه یک ماسک صورت یا قطعه دهانی متصل

99mبه دستگاه اسپیرومتری برای استنشاق رادیو زنون، یا از طریق یک نبوالیزر برای استنشاق 
Tc –  پنتتات

 ائروسل شده تنفس می کند.
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 اقدام بالینی

در بر گیرنده همان مواردی است که برای تصویربرداری پرفیوژن گرفته می  شرح حال پزشکی مرتبط

شوند. آزمایش باید با بیمار جهت جلب همکاری کامل وی مرور گردد. ابزار تجویز باید قبل از استنشاق 

قبل از  رادیودارو به طور آزمایشی برای بیمار استفاده شود. اگر از گاز رادیواکتیو استفاده می شود باید بیمار

تجویز موقعیت داده شود، بیمار را می توان در وضعیت طاقباز یا عمودی، هر کدام که راحت تر است، قرار 

 داد.

 تصویربرداری

133Xe نمای استاندارد نمای خلفی است زیرا بیشتر ناحیه ریه در این وضعیت نمایان می شود. هرچند ،

ا یک نمای متفاوت بهتر نمایانده شود سایر نماها در صورتی که یک سگمان خاص ریه موردنظر بوده و ب

 هم می توانند مناسب باشند.

 یافته های تصویر

رادیو زنون به طور طبیعی در سر تا سر هر دو ریه بدون تجمع در حین مرحله پاک شدن توزیع می گردد 

سدادی ریه دقیقه از مرحله پاک شدن ممکن است بر بیماری ان 2-3(. تجمع زنون بعد از 11-4)شکل 

 داللت کند.

تصاویر طبیعی ائروسل رسوب قرینه رادیودارو را از قله تا قاعده هر دو ریه نشان می دهند. سگمان هایی 

 از ریه که تهویه نمی شوند، کاهش یا فقدان اکتیویته را نشان خواهند داد.

 مالحظات تکنیکی
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رفته شوند. برخی بیماران ممکن است در انجام تصویربرداری تهویه نکات تکنیکی ذیل باید در نظر گ

نتوانند ماسک اکسیژن، قطعه دهانی یا گیره های بینی را تحمل کنند. این بیماران ممکن است حین مطالعه 

در جهت برداشتن ابزار اقدام نمایند که امکان فرار زنون به محیط اتاق را فراهم می سازد. بیمارانی که در 

رند ممکن است باعث مشکل مشابهی شوند. تجهیزات به دام انداختن محکم گرفتن قطعه دهانی مشکل دا

زنونِ بازدمی بیماران برای جلوگیری از پرتوگیری غیرضروری کارکنان الزم هستند. تجهیزات باید به طور 

دوره ای بررسی شوند تا اطمینان حاصل شود که هیچ نشتی در سیستم بسته وجود ندارد و فیلتر شارکول با 

 اع نشده است که کارایی به دام اندازی آن را کاهش دهد.زنون اشب

 

: تصاویر طبیعی به دست آمده با گاز زنون در نمای خلفی پاک شدن کامل ریه را نشان 11-4شکل 

 می دهد.

 بررسی کمی ریه

کمی سازی جریان خون به ریه ها را می توان برای ارزیابی وضعیت بیمار قبل از برداشتن ریه یا برای 

% به 45% جریان خون شریان ریوی به ریه راست و 55به کار برد. به طور طبیعی  PEسی برطرف شدن برر
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ریه چپ است. با کشیدن یک یا بیشتر ناحیه موردنظر اطراف هر ریه در نمای خلفی تصویر خونرسانی می 

 توان درصد برداشت رادیودارو را در هر ریه معین نمود.

 اسکن استخوان

کی از شایع ترین اسکن هایی است که از پزشکی هسته ای درخواست می شود. اسکن استخوان ی

 کاربردهای کلینیکی آن شامل موارد زیر هستند:

مرحله بندی بیماری های بدخیم: غربالگری بیماران با تومورهای اولیه مثل پستان، ریه، پروستات که  -1

 لوکالیزه کردن محل بیوپسی از استخوان ها. –پیگیری جواب به درمان  –به استخوان ها متاستاز می دهند 

و تجسس  Osteogenic sarcomaو  Ewing’s sarcomaارزیابی تومورهای اولیه استخوان مثل  -2

 تجسس متاستازهای بافت نرم. –محل آن ها در سایر استخوان ها 

 تشخیص بیماری های التهابی استخوان مثل استئومیلیت. -3

 خوانی با منشاء ناشناخته.بررسی علت دردهای است -4

 ارزیابی جریان خون استخوانی در نواحی مشکوک به ایسکمی. -5

 تجسس شکستگی های مخفی مثل صدمات ورزشی که با رادیوگرافی مشخص نمی شوند. -6

تمامی موارد فوق دالئل مهمی برای درخواست اسکن استخوان هستند ولی مرحله بندی بیماری های 

 هاست.بدخیم مهم ترین آن 

و تکنسیوم  Medronate (MDP)دو پرتوداروی انتخابی برای تصویربرداری استخوان ها تکنسیوم 

Oxidronate (HDP)  هستند. کلیرانس خونیMDP  از سایر ترکیبات نشان دار شده فسفات سریع تر
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زریق شده در % از رادیوداروی ت53برداشت استخوانی باالتری دارد. تقریباً  Oxidronateاست در حالی که 

 % بقیه از راه کلیه ها و توسط ادرار از بدن خارج می شود.53استخوان تجمع می یابد و 

میزان تجمع این پرتوداروها در هر ناحیه از استخوان ها به دو عامل مهم بستگی دارد. اول مقدار جریان 

دیودارو در دسترس استخوان خون آن ناحیه و دوم میزان فعالیت استخوان سازی آن ناحیه. برای این که را

قرار بگیرد وجود جریان خون کافی به آن ناحیه ضروری است. بعد از رسیدن پرتودارو به استخوان تبادل 

یونی بین پرتودارو و کریستال هیدروکسی آپاتیت استخوان انجام می شود. کریستال های هیدروکسی آپاتیت 

های کریستالی اخل استخوان را تشکیل می دهد. بوده و ساختمان  2 Ca10 (PO4)(OH)دارای فرمول 

اگر چه مکانیسم آن کامالً شناخته نیست ولی عقیده بر این است که یون فسفر موجود در پرتودارو 

 جایگزین یون کلسیم موجود در کریستال می شود.

ده به نام در تمامی طول عمر استخوان مرتباً تخریب شده و با استخوان جدید جایگزین می شود. این پدی

استخوانی گفته می شود. به همین علت پرتوداروهای استخوانی در تمام استخوان  remodlingبازسازی یا 

های طبیعی نیز لوکالیزه می شوند. هر پدیده ای که سبب افزایش فعالیت استئوبالستیک )استخوان سازی( 

س هر پدیده ای که سبب افزایش شود باعث افزایش برداشت پرتودارو در اسکن استخوان می شود و برعک

 فعالیت استئوکالستیک )استخوان خواری( شود سبب کاهش برداشت پرتودارو در اسکن استخوان می شود.

 روش انجام اسکن

 تاریخچه بیمار

دانستن تاریخچه مرتبط با بیماری و از جمله تشخیص اولیه بیماری اگر مشخص شده حائز اهمیت است، 

عمال جراحی روی استخوان، سابقه مصرف داروها به خصوص آن هایی که ممکن سابقه صدمات اخیر یا ا
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است سبب کاهش برداشت پرتودارو در استخوان شوند، محل درد، طول مدت و فواصل تکرار آن، سطح 

 سرم باید پرسیده و یادداشت شود. PSAآلکالین فسفاتاز سرم و همچنین 

 آمادگی بیمار

 پرتودارو تا تصویربرداری استخوان را برای بیمار توضیح دهید. علت فاصله زمانی بین تزریق -1

مگابکرل( ترکیبات فسفات نشان دار شده با تکنسیوم از  1113تا  743میلی کوری ) 33تا  23مقدار  -2

راه وریدی تزریق می شود. در صورتی که اسکن استخوان در سه مرحله جهت مطالعه جریان خون 

د ابتدا باید بیمار زیر دوربین گاما پوزیشن داده شده و سپس پرتودارو تزریق استخوان نیز مورد نظر باش

 شود.

به بیمار توصیه کنید که در طی این فاصله زمانی مقدار دو لیوان و بیشتر آب نوشیده و به دفعات مثانه  -3

ر دفع را خالی کند مگر این که از لحاظ مصرف مایعات محدودیتی داشته باشد. هیدراته بودن بیما

پرتوداروی اضافی را از بدن سریع می کند. خالی کردن مکرر مثانه سبب می شود که پرتوگیری مثانه به 

 مقدار قابل توجهی کاهش یابد.

بیمار بالفاصله قبل از شروع تصویربرداری باید مثانه را خالی کند. وجود مقادیر زیاد ادرار رادیواکتیو  -4

 ای استخوانی مجاور مثانه می شود.در مثانه سبب محو شدن ساختمان ه

 تصویربرداری

 ساعت بعد از تزریق پرتودارو شروع کرد. 2تصویربرداری را می توان  -1

 مطمئن شوید که بیمار مثانه را تخلیه کرده است. -2
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 پارامترهای دوربین را تنظیم کنید )فتوپیک انرژی، درصد پنجره و غیره( -3

یت سوپاین یا پرون می خوابد. وضعیت پرون راحت تر است. بیمار روی تخت دستگاه در وضع -4

 فاصله دتکتور تا بدن بیمار در ه نما باید در حداقل ممکن باشد.

، تمام بدن (SPOT)برای جمع آوری تصویر متناسب با نوع ضایعه و درخواست، اسکن محدود  -5

(Whole body)  یا توموگرافیک(SPECT) .تهیه نمایید 

 (Whole body)اسکن تمام بدن 

می توان اسکن استخوان از تمام بدن را کوچک کرده و فقط در یک تصویر جای داد. این عمل با حرکت 

تخت یا دتکتور دستگاه در خالف جهت یکدیگر در هنگام جمع آوری کانت مقدور می شود. بسته به 

تا سه عبور کامل در سر تا سر  اندازه میدان دید دستگاه و نوع کولیماتوری که به کار می رود، معموالً یک

 بدن جهت تهیه یک نمای کامل از عرض تمام بدن ضروری است.

 استخوان SPECTتکنیک 

 SPECTتخصصی است. از  SPOTدر اسکن استخوان، نوعی از تصویرگیری  SPECTاستفاده از 

نواحی از استخوان برای تصویربرداری تمام بدن نمی توان استفاده کرد ولی برای تصویربرداری محدود از 

که همپوشانی دارند خیلی مفید است. این نواحی شامل زانوها، مفاصل هیپ، مهره هی کمری و استخوان 

 SPECTهای صورت هستند. ضایعات استخوانی که با اسکن پالنر کشف نمی شوند ممکن است با انجام 

ائین، همه منظوره و سوراخ موازی برای از آن ناحیه به خوبی آشکار شوند. معموالً از یک کولیماتور انرژی پ

انجام آن استفاده می شود. فاصله دتکتور تا بیمار باید در حداقل باشد. این فاصله بسته به ناحیه ای از بدن 

 که تصویربرداری می شود متفاوت است زیرا باید دتکتور قادر به چرخش دور تا دور بیمار باشد.
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 یافته های تصویری

(. 12-3دارو: برداشت پرتودارو به طور طبیعی در تمام نقاط اسکلت قرینه است )شکل توزیع طبیعی پرتو

بعضی نواحی در بدن به طور طبیعی برداشت بیشتری دارند که شامل مفاصل ساکروایلیاک، کرت ایلیاک 

ودارو قدامی، استرنوم، ناحیه نازوفارنکس، مفاصل شانه و ستون فقرات هستند. در بچه ها، افزایش تجمع پرت

در صفحات اپیفیزی استخوان های دراز و مفاصل کوستوکوندرال دیده می شود که در نتیجه فعالیت 

(، برعکس مقدار برداشت رادیودارو در استخوان های افراد 12-4استخوان سازی زیاد آن هاست )شکل 

 ستخوان سازی است.مسن به طور منتشر کاهش داشته و کمتر از افراد جوان است که نتیجه کمبود فعالیت ا

: ممکن است افزایش برداشت پرتودارو در استخوان یا بافت نرم اطراف آن دیده یافته های غیرطبیعی

شود. افزایش جریان خون و / یا استخوان سازی در یک ناحیه باعث افزایش برداشت پرتودارو در آن ناحیه 

انویه دیده می شود. به عالوه ضایعات التهابی می شود چنان که در نئوپالسم های استخوانی اعم از اولیه و ث

و تغییرات آرتروزی مفاصل نیز چنین نماهایی  Pagetمثل استئومیلیت، بیماری های متابولیک استخوان مثل 

 ایجاد می کنند.
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99mاسکن استخوان طبیعی با  12-3شکل 
Tc-medronate 

 

ر پرتودارو در صفحات اپیفیزی و اسکن استخوان تمام بدن یک کودک. به تجمع بیشت 12-4شکل 

 غضروف های کوستوکوندرال توجه نمائید.

 اسکن استخوان در چند فاز
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در موارد شک بالینی به ضایعات التهابی استخوان مثل استئومیلیت، تصویربرداری استخوان در چند فاز، 

دستگاه طوری پوزیشن کمک به پزشک در تشخیص افتراقی بیماری می کند. در این تکنیک ابتدا بیمار زیر 

 داده می شود که عضو موردنظر در فیلد تصویربرداری قرار گیرد.

گرچه استخوان یکی از ساده ترین و شایع ترین اسکن های پزشکی هسته ای است وای اشتباهات 

تکنیکی یادی ممکن است در آن دیده شود. در این قسمت به این اشتباهات اشاره می شود که سبب ایجاد 

 ت در اسکن استخوان خواهد شد.آرتیفک

چون ترشح و خروج پرتوداروی استخوانی از بدن از طریق کلیه ها و ادرار است، در کودکان یا بیمارانی 

که بی اختیاری ادراری دارند، لباس و یا بدن آن ها ممکن است آلوده به ادرار رادیواکتیو شود که روی 

ست با ضایعه استخوانی اشتباه شده یا این که خود روی اسکن ایجاد نواحی داغ خواهند کرد که ممکن ا

ضایعه اصلی استخوان قرار گرفته و حدود آن را بپوشانند. به همین جهت همیشه باید دتکتور و تخت 

دستگاه با حفاظ پالستیکی پوشانیده شوند و لباس زیر و روی بیمار قبل از شروع تصویربرداری از نظر 

 ین گاما چک شود.آلودگی با ادرار توسط دورب

درست قبل از شروع اسکن ناحیه لگن، مثانه را از ادرار خالی کند. در صورتی خیلی اهمیت دارد که بیمار 

استفاده می شود ابتدا باید تصویر ناحیه لگن را گرفت. در  (SPOT)که از تکنیک تصویرگیری محدود 

 ه لگن ضروری است.متعدد از ناحی SPOTموقع انجام اسکن تمام بدن، تهیه تصاویر 

هرونه اشیاء الکتروکاردیو می توانند ایجاد ناحیه فتوپنیک روی اسکن کنند. تمام این اشیاء باید قبل از 

شروع تصویربرداری از بیمار جدا شوند و در صورتی که فراموش شده و روی اسکن نمایان شوند، باید 

 ابتدا آن را جدا و سپس تصویر مجدد از آن ناحیه گرفت.
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جه به وضعیت دادن صحیح بیمار خیلی اهمیت دارد. نواحی قرینه بدن مثل کرت های ایلیاک و مفاصل تو

شانه باید به طور قرینه و با فاصله مساوی تا دتکتور دستگاه پوزیشن داده شوند. در غیر این صورت طرفی 

ان کانون افزایش برداشت که نزدیک تر به دتکتور قرار دارد به طور اشتباه پررنگ تر دیده شده و به عنو

 SPOTپرتودارو و پاتولژیک تفسیر می شود. باید سعی کرد که تمام نواحی استخوان ها در تصاویر متعدد 

و یا تصویر تمام بدن مشاهده شوند. گاهی در موقع اسکن تمام بدن بسته به نوع دستگاه، دست های بیمار 

ضروری است از دست ها تصاویر جداگانه نیز تهیه  خارج از میدان دید قرار می گیرند که در این صورت

شود. در صورتی که نشان دار شدن پرتودارو به طور صحیح انجام نشده باشد ممکن است در اسکن نمای 

 غیرطبیعی ایجاد شود و سبب خراب کردن کیفیت تصویر گردد.

 تصویربرداری از عفونت / التهاب

)سیترات گالیوم 
67

Ga) 111شان دار با و گلبول های سفید ن
In  99یاm

Tc  رادیوداروهایی هستند که برای

نمایان ساختن نواحی التهاب و عفونت به کار می روند. تحقیقات برای تعیین آن که کدام یک از این سه 

 رادیودارو در کاربردهای کلینیکی ویژه ارجح است، همچنان ادامه دارد.

 تصویربرداری با گالیوم

یربرداری هم از بیماری های نئوپالستیک و هم بیماری های عفونی به کار می گالیوم سیترات برای تصو

رود. اگرچه انواعی از اقدامات پیشنهاد شده اند، مکانیسم دقیق تجمع گالیوم در تومور یا نواحی عفونت 

بارتند شناخته نشده است. در موارد پروسه های التهابی، کاربردهای بالینی رایج برای تصویربرداری گالیوم ع

 از:

 تعیین محل منبع تب با منشا ناشناخته. -1
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 تشخیص استئومیلیت. -2

 کشف عفونت های ریه در بیماران دچار نقص ایمنی. -3

 ارزیابی و پیگیری پروسه های التهابی مثل سارکوئیدوز. -4

 اقدام بالینی

67هیچ آمادگی خاصی قبل از تجویز 
Ga – .سیترات الزم نمی باشد 

 ویرییافته های تص

سیترات دربرگیرنده برداشت رادیودارو در نازوفارنکس، غدد اشکی، غدد بزاقی،  – 67Gaتوزیع طبیعی 

 48بخش استخوانی توراکس )دنده ها، استرنوم، کالویکل، اسکاپوال(، ژنیتالیای خارجی، کبد، کلیه )تا 

ایلئوم، ایسکیوم( و در بچه ساعت بعد از تزریق(، محتویات کولون و لگن )ستون مهره هی کمری، ساکروم، 

 ها در اپی فیزهای فعال استخوان های دراز می باشد.

 برداشت کبد شدید است و کبد برجسته ترین ساختمانی است که در تصویر گالیوم طبیعی دیده می شود.

 مالحظات تکنیکی

ساعت  48ر از از آن جا که گالیوم اساساً از طریق کلیه ها ترشح می شود باید از بیمارانی که زودت

تصویربرداری می شوند، درخواست شود که قبل از تصویربرداری از لگن ادرار کنند. گالیوم همچنین از 

ساعت از تزریق گرفته می  48طریق مجرای معدی روده ای ترشح می شود. تصاویری از بیماران که بعد از 

 بزرگ نشان می دهند.شوند معموالً تجمع گالیوم را در محتویات روده به ویژه در روده 

111تصویربرداری با لکوسیت های نشاندار با 
In 
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لکوسیت ها که سلول های سفید خون هستند در نواحی عفونت تجمع می یابند. نشاندار کردن این سلول 

ها با یک رادیودارو امکان کشف نواحی عفونت را با استفاده از تکنیک های تصویربرداری پزشکی هسته ای 

111. برخالف سیترات گالیوم، لکوسیت های نشاندار مهیا می کند
In  به طور طبیعی در روده تجمع نمی

کنند. به همین دلیل لکوسیت های نشاندار رادیوداروی انتخابی در هنگام تصویربرداری از شکم می باشند. 

111موارد کاربرد بالینی رایج برای استفاده از لکوسیت های نشاندار با 
In :عبارتند از 

 کشف منابع تب با منشا ناشناخته. -1

 کشف نواحی بیماری التهابی روده. -2

 کشف استئومیلیت -3

 نشاندار کردن لکوسیت ها

اکسین به لکوسیت ها افزوده می  – 111Inسلول های سفید از یک نمونه خون بیمار جدا می شوند. 

اخل سلول متصل می شود. فرایند گردد. این ماده به داخل سلول ها انتشار می یابد و به اجزایی از د

 ساعت طول می کشد. 2نشاندارسازی تقریباً 

در حین نشاندارسازی، جدا کردن سلول های سفید خون از سلول های قرمز و پالکت های حائز اهمیت 

می باشند. اگر پالکت های همراه با لکوسیت ها نشاندار شوند. ممکن است نتوانند تصویر مثبت کاذب 

را پالکت ها بیشتر در نواحی ترومبوز تجمع می یابند تا نواحی عفونت، استفاده از سرعت حاصل شود زی

مناسب سانتریفوژ هنگام جداسازی انواع مختلف سلول ها نشاندارسازی پالکت های را به حداقل می 

 رساند.
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ار کردن بیماران با شمارش بسیار پایین سلول های سفید ممکن است سلول های سفید کافی برای نشاند

 داشته باشند. در چنین مواردی، سلول هایی که از یک دهنده ممکن است نشاندار شوند.

 تصویربرداری

ساعت از نشاندارسازی سلول ها مجدداً تجویز شوند تا از  1-2لکوسیت های نشاندار باید در عرض 

ساعت بعد از  16-33یا  1-4حداکثر زنده بودن سلولی اطمینان حاصل شود. تصویربرداری در زمان های 

تجویز لکوسیت های نشاندار به بیمار انجام می شود. اگر محل عفونت ناشناخته باشد نماهای قدامی و 

 لگن و قفسه سینه همچنین نماهایی از اندام ها باید گرفته شوند.خلفی از سر، شکم، 

 یافته های تصویر

نشان می دهد. بیشترین میزان برداشت یک تصویر طبیعی اکتیویته را در طحال، کبد و مغز استخوان 

اکتیویته در طحال و کم ترین آن در کبد و حتی مقدار کمتری در مغز استخوان رخ می دهد. هر ناحیه دیگر 

 برداشت رادیودارو مطرح کننده عفونت است.

 مالحظات تکنیکی

سوزن شماره باال به  آسیب به لکوسیت های نشاندار را می توان از راه تزریق آهسته آن ها از طریق یک

حداقل رساند. بیرون زدن سلول های نشاندار کیفیت تصویر را مختل می کند و اگر لکوسیت های ناکافی به 

 طریق وریدی تجویز شوند می تواند به تصویر منفی کاذب منجر شود.

99mتصویربرداری با لکوسیت های نشاندار با 
Tc 
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99mمحاسن بسیاری در استفاده از 
Tc ان نشاندار کننده وجود دارد. می توان رادیواکتیویته بیشتری به عنو

تزریق کرد که به زمان های کوتاه تر تصویرگیری، کیفیت بهتر تصاویر و دوز جذبی پایین تر به بیمار منجر 

 می گردد.

 نشاندار کردن لکوسیت

99mلکوسیت ها را می توان با 
Tc  99با استفاده ازm

Tc –  اگزامتازیم(HMPAO) اندار ساخت.نش 

 تصویربرداری

111برنامه تصویربرداری شبیه تصویربرداری با سلول های سفید نشاندار با 
In .می باشد 

 یافته های تصویر

99mتوزیع زیستی طبیعی لکوسیت های نشاندار با 
Tc  111با لکوسیت های نشاندار باIn  .متفاوت است

99m به علت پاک شدگی کند خون از لکوسیت های نشاندار با
Tc  ممکن است در تصاویر تأخیری اکتیویته

در قلب، ریه ها و عروق بزرگ دیده شوند. اکتیویته روده در بزرگساالن با گذشت زمان افزایش می یابد. 

طحال، کبد، مغز استخوان، کلیه ها، روده، مثانه و عروق بزرگ به طور طبیعی در تصاویر تأخیری نمایان می 

 تصویربرداری مثانه را تخلیه کند. شوند. بیمار باید قبل از

دقیقه بعد از تزریق( دیده  15-33)نواحی تجمع غیرطبیعی رادیودارو در روده ممکن است خیلی زود 

 شوند و با گذشت زمان افزایش می یابند.

 مالحظات تکنیکی
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ه تصاویر زودرس و تأخیری برای تفسیر دقیق مهم هستند. مالحظات تکنیکی شبیه موارد توصیف شد

111برای تصویربرداری با لکوسیت های نشاندار 
In .می باشد 

 انکولوژی هسته ای

سرطان یکی از شایع ترین علل مرگ در آمریکاست. مرحله بندی صحیح و تشخیص عود بیماری دو 

و سایر روش های  PETعامل اساسی در تعیین پیش آگهی بیماران است. رادیوایمونوسینتی گرافی، 

ی هسته ای راه های متعددی را جهت تشخیص آن ها در برابر انکولژیست ها قرار می تصویربرداری پزشک

دهد و نقش تکنولوژیست پزشکی هسته ای به عنوان عضوی از تیم تشخیصی درمانی بیماران سرطانی حائز 

 اهمیت است.

 اسکن گالیوم

بیماری، تشخیص بیش از همه در لنفوم به منظور تعیین وسعت  (Ga Citrate)سیترات  –گالیوم 

پیشرفت آن و مونیتور بیماران در جواب به درمان استفاده می شود. سایر تومورها مثل سرطان ریه و مالتیپل 

مایلوما نیز این پرتودارو را جذب می کنند. برای آمادگی تصویربرداری با گالیوم ممکن است تجویز ملین یا 

ین دو در پاک کردن اکتیویته از روده بیماران مورد تنقیه بیمار ضرورت داشته باشد ولی هنوز هم نقش ا

سئوال و تردید است. تاریخچه مرتبط با بیماری شامل جراحی های اخیر، سابقه کموتراپی یا تست های 

تشخیصی انجام شده، سابقه مصرف هر نوع داروئی که نتواند سبب تغییر در توزیع بیولوژیکی گالیوم در 

شامل لینیوم، نواحی که اخیراً دچار تروما و عفونت شده  MRIواد کنتراست بدن گردد مثل آهن درمانی، م

 اند و همچنین دانستن نتایج سایر آزمایش های انجام شده حائز اهمیت است.
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 373تا  185میلی کوری ) 13تا  5سیترات برابر  –برای بالغین مقدار دوز پیشنهادی گالیوم 

 ت بعد از تجویز وریدی رادیودارو انجام می شود.ساع 72تا  48مگابکرل(است. تصویربرداری 

111
In Capromab Pendetide (Prostascint)1 

این پرتودارو یک منوکلونال آنتی بادی است که به طور اختصاصی در مقابل آنتی ژن اختصاصی غشاء 

به طور قابل توجهی توسط سلول های سرطانی پروستات  PSMAقرار می گیرد.  (PSMA)پروستات 

شح می شود که در مقایسه مقدار ترشح آن خیلی بیش از سلول های غیرسرطانی پروستات است. این تر

111آنتی بادی با 
In  نشاندار شده و سپس به بیمار تزریق می شود تا نواحی متاستاز سرطان اولیه پروستات را

 آشکار کند.

ر تجویز می شود. بعضی از مراکز جهت آمادگی بیمار روز قبل از تصویربرداری یک داروی ملین به بیما

روز می کنند تا تصویربرداری کامل شود. بعضی از مراکز توصیه به  5تا  4توصیه به ادامه ملین به مدت 

سونداژ مثانه و آبیاری آن قبل از اسکن می کنند تا بدین وسیله تمام بقایای رادیواکتیویته ادرار پاک شود. 

 مقدار مصرف مایعات را در طول مطالعه افزایش دهد.همچنین به بیمار توصیه می شود که 

111مگابکرل( از  185میلی کوری ) 5بعد از تجویز وریدی تقریباً 
In – Capromab Pendetide یک ،

ساعت گرفته می شود تا بدین وسیله بالدپول این  4دقیقه تا  33تصویر اولیه از شکم و لگن در فواصل 

 ر اسکن حائز اهمیت خواهد بود.نواحی مشخص شود که در موقع تفسی

توزیع طبیعی رادیودارو شامل اکتیویته بالدپول و اعضای پرخون )کبد، طحال و آلت تناسلی(، مغز 

 استخوان و روده بزرگ است.

111In – Pentetreotide (Octreo scan) 



134 

 

 –ت. ایندیوم است. اکترئوتاید یک آنالوگ هورمون سوماتوستاتین اس octreotideاین دارو یک شکل از 

پن تترئوتاید به گیرنده های سوماتوستاتین در سطح سلول اتصال می یابد و بدین ترتیب در تومورهایی که 

 دارای تراکم باالیی از گیرنده هستند تجمع قابل مالحظه ای پیدا می کند.

ر تاریخچه بیمار شامل نوع تومور اولیه، نتایج سایر روش های تصویربرداری و دانستن مقدا

تومورمارکرها، جراحی های اخیر، کموتراپی، رادیوتراپی، اکترئوتایدتراپی و سابقه کله سیتکتومی اهمیت 

ساعت بعد از تجویز پرتودارو باید کامالً هیدراته باشد. توصیه می شود که یک ملین  24دارد. بیمار حداقل 

ساعت بعد از آن نیز ادامه پیدا کند  48ی ساعت قبل از تجویز دارو برای بیمار تجویز شود و برا 24مالیم از 

 تا بدینوسیله هرگونه رادیواکتیویته روده ها پاک شود.

111توزیع نرمال 
In – Pentetreotide  در نقاط زیر است: غده هیپوفیز، غده تیروئید، کبد، طحال، مثانه

 رو ظاهر نمی شود.ساعت بعد از تجویز رادیودا 24و بعضی اوقات کیسه صفرا. اکتیویته معموالً تا 

99m
Tc – Depreotide (Neo Tect) 

یک پپتید صناعی است که ه گیرنده های سوماتوستاتین در بافت های طبیعی و همچنین بسیاری 

تومورهای بدخیم اتصال می یابد. از آن برای بررسی برخی ندول های ریوی که ابتدا در رادیوگرافی ریه یا 

CT ا بدین وسیله مشخص شود که آیا بدخیم است یا خیر و سپس کشف می شوند استفاده می شود ت

مورد بیوپسی قرار بگیرد. اگر یک ندول منفرد ریوی این رادیودارو را جذب کند، شانس بیشتری وجود دارد 

 که این ندول بدخیم است.

یر و ، سایر شرایط ریوی، جراحی های اخCTتاریخچه مرتبط با بیماری شامل نتیجه رادیوگرافی ریه یا 

هرگونه سابقه آلرژی یا عکس العمل های داروئی باید از بیمار سئوال شود. تنها آمادگی الزم این است که 
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بیمار از قبی از تجویز آن کامالً هیدراته باشد و همین طور برای چند ساعت بعد از تجویز آن نیز این 

 هیدراته بودن ادامه داشته باشد.

99m
Tc – Arcitumomab (CEA – scan) 

آنتی ژنی است که توسط اکثر  CEAقرار می گیرد.  CEAقسمتی از یک آنتی بادی است که در مقابل 

 % آن از آدنوکارسینوماها هستند.75تومورهای کولورکتال ترشح می شود که 

تاریخچه بیماری شامل اطالعاتی درمورد تومور اولیه، جراحی قلبی، محل کولوستومی، نتایج سایر تست 

خون و آنزیم های کبدی است. بیمار باید قبل از تزریق پرتودارو هیدراته  CEAی و سطح های تشخیص

میلی  33-25ساعت بعد از تجویز وریدی  5-2باشد تا بدین وسیله کلیرانس آن سریع شود. تصویربرداری 

 مگابکرل( پرتودارو انجام می شود. 1113-925کوری )

99mتوزیع طبیعی 
Tc – arcitumomab ،ریه، عروق خونی بزرگ، کبد، طحال، کلیه ها، روده و  در قلب

 (. برداشت در محل کولوستومی ممکن است خفیف یا شدید مطابق بالدپول باشد.14-3مثانه است )شکل 

 Scintimamographyاسکن پستان 

مورد استفاده از سینتی ماموگرافی زمانی است که یک ماموگرافی رادیولوژیک تشخیصی نباشد، نسج 

ن متراکم باشد، عود مشکوک تومور بعد از درمان جراحی یا رادیوتراپی و کمک به برنامه ریزی درمانی پستا

99mبرای سرطان پستان. 
Tc – sesta mibi  در تومورهای پستان برداشت می شود که به علت افزایش

 جریان خون در تومور و همچنین افزایش فعالیت متابولیک سلول های نئوپالستیک است.

چ آمادگی خاصی نیاز نیست. تاریخچه طبی بیمار شامل نتایج رادیوگرافی قلبی، ماموگرام، سابقه هی

جراحی قلبی یا رادیوترای، شیر دادن، حاملگی بیمار، تاریخ آخرین قاعدگی بیمار و عالئم و یافته هایی 
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ی با سوزن نباید انجام هفته بعد از نمونه گیر 2است که بیمار از آن ها شاکی است. سینتی ماموگرافی تا 

 هفته بعد از آن انجام شود. 6تا  4شود و در صورتی که بیوپسی پستان شده است باید 

دقیقه بعد از تزریق دارو شروع می شود. تصاویر پالنر قدامی سینه و زیر  13تا  5تصویربرداری ظرف 

ین ترتیب عمل می شود که بیمار بغل و تصاویر جانبی هر سینه گرفته می شود. برای تهیه تصاویر جانبی بد

 به پشت خوابیده و سینه ها در فضا به طور معلق آویزان می شود.

توزیع طبیعی دارو در بدن به شکل برداشت در غدد بزاقی، تیروئید، میوکارد، کبد، کیسه صفرا، روده ها، 

 (.14-4عضالت اسکلتی، کلیه و مثانه است )شکل 

 

نمای راست  (B)نمای چپ جانبی پرون  (A)ساله  52ز یک خانم : اسکن طبیعی پستان ا14-4شکل 

نمای قدامی ایستاده. حدود پستان و دیواره قدامی قفسه سینه واضح است و در نمای  (C)جانبی پرون و 

 قدامی ناحیه آگزیال به خوبی دیده می شود. معاینه پستان نرمال و ماموگرافی نیز طبیعی بوده است.

Lymphoscintigraphy 
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لنفوسینتی گرافی روشی است که می توان توسط آن نقشه درناژ غدد لنفاوی را ترسیم کرد و یک گره 

پیش آهنگ را به تصویر درآورد. این اسکن با تزریق ذرات رادیواکتیو در زیر یا داخل پوست انجام می 

یعنی غده  SLNردن شود. این روش اکثراً در بیمارانی که مالنوما یا سرطان پستان دارند برای مشخص ک

 لنفاوی که نزدیک تر از همه به تومور قرار دارد به کار می رود.

از نظر وجود سلول های سرطانی منفی باشد جراحی وسیع جهت جدا کردن غده لنفاوی ضرورت ندارد. 

لنفوسیتی گرافی اکثراً چند ساعت قبل از عمل جراحی انجام می شود و به همین جهت هماهنگی با تیم 

ق عمل ضرورت دارد تا بیمار را آماده عمل نمایند. هیچ آمادگی خاصی برای آن الزم نیست. تاریخچه اتا

 بیمار شامل اطالعاتی درمورد محل و نوع تومور و دانستن نتایج سایر روش های تصویربرداری است.

باشد زیرا در نشت رادیودارو به خارج از محل تزریق سبب آلودگی می شود و تکنسین باید از آن آگاه 

 این صورت ممکن است کانون آلودگی اشتباهاً به عنوان غده لنفاوی تفسیر شود.

18تصویربرداری تومورها با 
F-FDG 

18
F-FDG  یک پرتودارو با تابش پوزیترون است که جهت تصویربرداری متابولیک استفاده شده و این

18دخیم مقدار بیشتری استفاده می شود. سلول های ب PETپرتودارو بیش از همه جهت 
F-FDG  را نسبت

به سلول های غیر بدخیم برداشت می کنند. و بدین جهت این پرتوداروی مناسب برای تشخیص خوش 

خیمی از بدخیمی است و بعالوه برای بررسی عود تومور و همچنین مونیتورینگ بیماران در جواب به دران 

 استفاده می شود.

ی بسیار سرطان ها مورد استفاده قرار گرفته است ولی جهت تصویرگیر 18F-FDGاگرچه که 

 اندیکاسیون های کلینیکی خاصی برای استفاده از آن در نظر گرفته شده است.
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تاریخچه و شرح حال بیمار شامل جراحی های اخیر، کموتراپی، رادیوتراپی، نتایج سایر تست های 

اعت بی حرکت ماندن و این که بتواند بدون تشخیصی، سابقه دیابت، توانایی همکاری بیمار برای چند س

 تکان خوردن دست ها را باالی سر قرار دهد، نیز مهم است دانسته شود.

پروتوکل های تصویربرداری کامالً متفاوت است و بستگی به نوع دستگاه و همچنین ناحیه موردنظر دارد. 

احتیاج به تصحیح  transmission( و 18F-FDG)مشخص کردن توزیع  emissionهر دو تصاویر 

تضعیف دارند. پردازش تصاویر بسته به نوع دستگاه و نرم افزار آن متفاوت است. تصاویر در سه مقطع 

توموگرافیک نمایش داده می شود. می تواند شامل هر دو تصاویر اصالح شده برای تضعیف یا غیراصالح 

 شده باشد.

کبد، طحال، معده، روده، کلیه ها و مثانه است. نواحی  توزیع طبیعی پرتودارو در بدن شامل مغز، میوکارد،

 افزایش جذب در نقاط زخم های در حال التیام، عفونت ها، بافت گرانولوماتوز و بدخیمی ها دیده می شود.

 دستگاه خون سازی

 در بسیاری از اقدامات پزشکی هسته ای بیمار مواد رادیواکتیو را دریافت می دارد ولی تصویربرداری نمی

شود. در عوض میزان رادیواکتیو تجمع یافته در یک عضو خاص با استفاده از یک ابزار شمارشگر خارجی، 

معموالً یک پروب برداشت اندازه گیری می گردد. در روش دیگر یک نمونه خون یا ادرار از بیمار جمع 

ن قبیل تکنیک های . به اقدامات تشخیصی از ایآوری و در شمارشگر سنتیالسیون چاهی شمارش می گردد

 اطالق می شود. (in vivo)غیرتصویری در بدن 

 مطالعات خون شناسی
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خون در گردش ترکیب پیچیده ای ساخته شده از جز پالسما و جز سلولی می باشد. پالسما یک مایع 

، (+K)، پتاسیم  (+Na)آبکی است که حاوی یون های مختلف و مولکول های آلی و غیرآلی نظیر سدیم 

و قند می باشد. پروتئین  (++Ca)، کلسیم (-Hco3)، بی کربنات (++Mg)، منیزیم (-Cl)رید یون کل

های پالسما مانند آلبومین، ایمونوگلوبولین ها، پروتئین های ناقل، لیپوپروتئین ها و پروتئین های انعقادی 

مایع از خالل  بخش جامد را تشکیل داده و فشار اسموتیک را اعمال می کنند که میزان از دست دادن

 سوراخ های مویرگی را کاهش می دهد.

هنگامی که خون با ضد انعقاد )ماده ای که از لخته شدن طبیعی خون جلوگیری می کند( جمع آوری می 

شود، خون کامل به اجزای پالسما و سلولی تفکیک می گردد. اگر خون بدون یک ماده ضد انعقاد جمع 

مده سلول ها و پروتئین های انعقادی بوده و یک مایع کاهی رنگ آوری گردد، لخته تشکیل شده حاوی ع

 به نام سرم را باقی می گذارد.

لکوسیت ها و پالکت ها در بخش سلولی قرار دارند ولی به آسانی اندازه گیری نمی شوند. لکوسیت ها 

ونوسیت ها یک سیستم دفاعی عمده را در بدن ما شکل می دهند و به گرانولوسیت ها، لنفوسیت ها و م

 قابل تقسیم می باشند.

یک روش رایج برای اطمینان از آن که بیمار تعداد طبیعی سلول های قرمز دارد، انجام یک آزمون 

آزمایشگاهی استاندارد برای تعیین هماتوکریت می باشد. این آزمون با قرار دادن یک نمونه خوب مخلوط 

سانتریفوژ لوله با مدت زمان و نیروی جاذبه مناسب شده از خون حاوی ضد انعقاد درون لوله موئینه و 

انجام می شود. بنا به تعریف، هماتوکریت حجم سلول های قرمز متراکم است که به صورت درصدی از کل 

 حجم بیان می شود.
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 تعیین حجم کلی خون

ر با استفاده از اجزای نشاندا (TPV)و حجم کلی پالسما  (TRCV)تعیین حجم کلی سلول های قرمز 

 انجام می شود.خون یک روش پذیرفته شده است که توسط آزمایشگاه پزشکی هسته ای 

 تعیین حجم پالسما

اندازه گیری های حجم پالسما با استفاده از آلبومین نشاندار انجام می شوند. آلبومین در فضای داخل 

ن جا که این فضای عروقی عروقی باقی نمی ماند بلکه به سرعت به بخش خارج سلولی انتشار می یابد. از آ

یک سیستم باز است، استفاده از اصل ترقیق ایزوتوپ سیستم بسته برای محاسبات به خطاهایی در نتایج 

حجم پالسما منجر خواهد شد. اگر رادیوداروی تزریق شده سیستم بسته را با سرعتی کم تر از آهنگ 

از تکمیل مخلوط شدن گرفته شوند، حجم مخلوط شدن یکنواخت در سیستم ترک کند و نمونه ها تنها پس 

 به دست آورد. Extrapolation procedureرا می توان با 

دقیقه قبل از شروع مطالعه در حالت طاقباز و استراحت  15-23. بیمار باید حداقل آماده سازی بیمار

یافته و آب از باشد. حجم پالسما در حالت ایستاده کاهش می یابد زیرا فشار وریدی در ساق ها افزایش 

 فضای داخل عروقی به فضای خارج سلولی غیرعروقی حرکت می کند.

. قبل از تجویز دارو یک نمونه خون هپارینه برای اندازه گیری تجویز رادیودارو / جمع آوری نمونه

یون تراسزمینه جمع آوری کنید. آلبومین نشاندار شده را داخل عروق تزریق کرده و مراقبت باشید که از انفیل

 دارو جلوگیری شود. حجم دقیق تزریقی باید برای محاسبه مشخص باشد.

میلی  1تنظیم کنید. هر  125I. تحلیلگر ارتفاع پالس طیف سنج سنتیالسیون را برای شمارش شمارش

% نباشد، شمارش 1لیتر نمونه را برای مدت زمانی کافی برای اطمینان از آن که خطای شمارش بیش از 
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شمارش همه نمونه ها را با تفریق پس زمینه بیمار از نمونه های وی و پس زمینه اطاق از  نمایید. پس از

 نمونه های استاندارد برحسب شمارش خالص در دقیقه تصحیح نمایید.

. اگر رادیودارو انفیلتره شود نتیجه بسیار باالیی به دست خواهد آمد. اگر بیمار رادیودارویی از منابع خطا

ی قبلی داشته باشد و آهنگ شمارش نمونه های پس از تزریق برای این آلودگی تصحیح یک آزمون تشخیص

نشوند نتیجه بسیار پایینی حاصل خواهد شد. اندازه گیری غیردقیق حجم تزریقی و حجم استاندارد می 

 تواند باعث خطاهایی در نتایج شود.

 تعیین حجم سلول قرمز

اندازه گیری حجم سلول قرمز نشاندارسازی تصادفی اطالق  به نشاندار کردن سلول های قرمز خون برای

می شود. رادیونوکلئید اریتروسیت های در گردش در خون محیطی را نشاندار می کند. این فرآیند همه 

سلول ها در نمونه، از جوان ترین تا پیرترین اریتروسیت ها یا اریتروسیت هایی با سن تصادفی را نشاندار 

 می سازد.

99mن رادیونوکلئیدهای به کار رفته برای نشاندارسازی تصادفی سلول قرمز رایج تری
Tc –  پرتکنتات و

51
Cr –  99کرومات سدیم می باشند. به علت آهنگ باالی خروجm

Tc –  پرتکنتات از سلول های قرمز

 نشاندار این ماده برای تعیین حجم سلول قرمز توصیه نمی شود.

 ازی سلول های قرمزروش اسیداسکوربیک برای نشاندارس

میلی لیتر از محلول  2میلی لیتری حاوی  23میلی لیتر از خون کامل وریدی بیمار به داخل یک سرنگ  13

 جمع آوری می شود. (ACD)ضد انعقاد اسید سیترات دکستروز 
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 بعد از واژگون کردن جهت اختالط، خون را به یک ویال استریل منتقل کنید.

 دقیقه در دمای اطاق بگذارید. 33رای با مالیمت مخلوط کرده و ب

 روش شستن برای نشاندار کردن سلول های قرمز

میلی لیتر ضد انعقاد  2میلی لیتری حاوی  23ده میلی لیتر از خون کامل وریدی بیمار به داخل یک سرنگ 

ACD  جمع آوری می شود. پس از مخلوط کردن، خون را به درون یک ویال استریل منتقل کنید. این

سانتریفوژ کنید. در حالی که مراقب هستید هیچ  g 1533 – 1333دقیقه با شدت  5-13خلوط را برای م

 سلول قرمزی را برندارید، پالسمای فوقانی را برداشته و دور بریزید.

 روش حجم سلول قرمز

51 –( کرومات سدیم MBq 743-373) MCi 23-13، از سلول های قرمز نشاندار شده با مواد
Cr 

ده کنید. حجم دقیق باید معین باشد. بنابراین سرنگ باید قبل و بعد از تزریق با ترازوی انالیتیک توزین استفا

شود. تجهیزات برای جمع آوری نمونه های خون و تزریق رادیودارو باید از قبل آماده شوند. این موارد 

 اشند.و لوله های هپارینه جمع آوری خون می ب 23شامل دستکش، سوزن های شماره 

دقیقه قبل از شروع مطالعه در حالت طاقباز و استراحت باشد.  15-23. بیمار برای آماده سازی بیمار

 یک نمونه خون برایاندازه گیری پس زمینه باید جمع آوری گردد.

51تجویز رادیودارو / جمع آوری نمونه. پنج میلی لیتر سلول های قرمز نشاندار با 
Cr  را داخل ورید

در حالی که مراقب هستید که دارو انفیلتره نشود. زمان دقیق تزریق را ثبت نمایید. سرنگ حاوی  تزریق کنید

دقیقه( جهت اطمینان از مخلوط شدن  13-23خون بیمار را نشوئید. بعد از انتظار به مدت کافی )معموالً 
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به کار رفته برای  کامل سلول های قرمز نشاندار در گردش خون، ده میلی لیتر خون از وریدی بجز ورید

دقیقه ای برای  33تزریق رادیودارو به داخل لوله هپارینه بکشید. در بیماران بسیار بدحال ممکن است درنگ 

دقیقه  33مخلوط شدن کامل الزم باشد. به همین دلیل توصیه می شود که نمونه بعد از تزریق در زمان 

 گرفته شود.

و اسپلنومگالی مخلوط شدن کامل سلول های قرمز نشاندار در برخی بیماری ها نظیر پلی سیتمی شدید 

ممکن است به میزان زیادی به تأخیر افتد. در چنین مواردی نمونه های متوالی بعد از تزریق باید در دقایق 

 جمع آوری گردند. 93و  63، 33

هر یک از  . تعیین میکروهماتوکریت را بر روی مخلوط سلول قرمز آماده شده و بر رویکار با نمونه

میلی لیتر  2نمونه های خون پس از تزریق انجام دهید. از سلول های قرمز نشاندار آماده شده با رقیق کردن 

 میلی لیتری یک استاندارد آماده کنید. 133از سلول های نشاندار در یک مخزن 

د شد. همچنین . انفیلتراسیون سلول های قرمز نشاندار به نتایج بسیار باالیی منجر خواهمنابع خطا

51اریتروسیت های آسیب دیده یا اتصال زیاده از حد 
Cr  به لکوسیت ها یا پالکت ها به مقادیر به اشتباه

باالتری منجر خواهد شد. نتایج به طور کاذب پایین از عدم موفقیت در گرفتن نمونه خون قبل از تزریق در 

شوند. همه نمونه های خون باید پیش از تعیین  بیماری که قبالً مواد رادیواکتیو دریافت داشته ناشی می

 هماتوکریت و با پی پت کشیدن نمونه ها به خوبی مخلوط شوند.

به مقایسه بین حجم های اندازه گیری شده و مقادیر طبیعی  TPVو  TRCV. تفسیر مقادیر طبیعی

دیر طبیعی منتشر شده می باشد. مقا (mL / kg)بستگی دارد. رایج ترین شیوه، برآورد به نسبت وزن بدن 

 نشان داده شده اند. 15-1توسط میزگرد بین المللی استانداردسازی در هماتولوژی در جدول 
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 (mL / Kg): مقادیر طبیعی حجم خون 15-1جدول 

 حجم مرد زن

 حجم کلی خون 83-55 53-75

 حجم کلی گلبول قرمز خون 35-22 33-23

 حجم پالسمای خون 33-45 45-33

 %*95ینان حدود اطم  

 اعتبار تنها در سطح دریا  

 بقای سلول قرمز

51مطالعه بقای سلول قرمز، متوسط زمان بقای سلول های قرمز اتولوگ نشاندار با 
Cr  را در بیماران با

 آنمی همولیتیک تعیین می کند.

51. مواد
Cr .با روش نشاندارسازی اسید اسکوربیک به سلول های قرمز خون متصل می شود 

. سلول های قرمز بعد از نشاندارسازی تزریق می شوند و اولین ز رادیودارو / جمع آوری نمونهتجوی

ساعت بعد گرفته می شود. این دوره زمانی امکان برداشت سلول های آسیب دیده حین فرآیند  24نمونه 

فراهم می  نشاندارسازی را از گردش خون و نیز پاک شدن هرگونه اکتیویته پالسمای تزریقی را از خون

 هفته از بیمار گرفته می شوند. 3نماید. نمونه های هپارینه خون به صورت یک روز در میان برای 

پنج میلی لیتر از خون کامل خوب مخلوط شده به درون یک لوله . در روز جمع آوری کار با نمونه

منظور حل کردن سلول شمارش برچسب دار وارد می شود. مقدار کمی پودر ساپونین به لوله افزوده و به 
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تا آخرین روز مطالعه نگهداری می شوند.  C4°های قرمز مخلوط می شود. سپس این نمونه ها در دمای 

 تعیین هماتوکریت هم بر روی هر نمونه در روز جمع آوری انجام می گردد.

کیلو  283-363. در آخرین روز مطالعه همه نمونه ها در طیف سنج سنتیالسیون با شرایط شمارش نمونه

51برای  (keV)الکترون ولت 
Cr  شمارش می گردند. نمونه ها با زمان کافی جهت رسیدن به خطای

 % یا کمتر شمارش می شوند.1شمارش 

. برای محاسبه متوسط نیمه عمر محو شدن سلول های قرمز نشاندار شمارش های خالص در محاسبات

 ی به صورت عملکردی از زمان ترسیم می شوند.دقیقه مربوط به هر نمونه بر روی کاغذ نیمه لگاریتم

. تعیین متوسط طول عمر سلول قرمز تنها در بیماری که از نظر آهنگ تولید و تخریب سلول منابع خطا

 های قرمز در وضعیت ثبات می باشد، مفید است.

51. متوسط نیمه عمر سلول های قرمز نشاندار با مقادیر طبیعی
Cr 35-25 ر شدن روز می باشد. با پی

% در روز از گردش خون برداشت می شوند. بنابراین 1سلول های قرمز طبیعی، این سلول ها با آهنگ 

 روز می باشد. 53-63متوسط زمان بقای واقعی یک جمعیت تصادفی از سلول قرمز 

 )آزمون شیلینگ( B12جذب ویتامین 

برخی اختالالت هماتولوژیک نظیر بسیار جدی و عبارتند از  B12پیامدهای کمبود درمان نشده ویتامین 

آنمی و نقایص نورولوژیک و اگر بیماری درمان نشده بماند، می تواند منجر به مرگ شود. در مراحل اولیه 

 نشانه های کمبود مبهم و بی سر و صدا هستند.
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نتیجه برخی اختالالت هستند که باعث سوء جذب می شوند. کمبود در  B12اغلب موارد کمبود ویتامین 

عامل داخلی، پروتئینی که توسط سلول های پاریتال معده ترشح می شود، شایع ترین علت سوء جذب 

 است.

جذب این ویتامین از طریق ایلئوم انتهایی به ترشح فاکتور داخلی توسط معده وابسته است که به صورت 

امل داخلی در محل را به هم متصل می کند. خود ع B12یک دایمر وجود دارد و دو مولکول از ویتامین 

 جذب در ایلئوم انتهایی جذب نمی شود ولی در مکانیسم انتقال فعال مورد نیاز است.

 : مرحله اولB12تست جذب ویتامین 

) 57 –نشاندار با کبالت  B12( ویتامین kBq 2/22-5/18) QCi 6/3-5/3. این اقدام به مواد
57

Co) 

باشد  B12میکروگرم از ویتامین  25/3-2خوراکی در دامنه  نیاز دارد. این امر حائز اهمیت است که این دوز

که مقداری است که باید در یک غذای معمول موجود باشد. مقادیر باالتر از این حد ممکن است با 

مکانیسمی غیروابسته به وجود عامل داخلی جذب شوند. ظروف ادرار با برچسب که برای نگه داشتن یک 

 فی بزرگ باشند نیز موردنیاز هستند.ساعته به اندازه کا 24نمونه 

ساعت بعد از  2. بیمار باید از نیمه شب قبل از انجام تست چیزی نخورد و برای مدت آماده سازی بیمار

ناشتا بماند. نباید انما یا مسهل دریافت کند و یا در طول  57Coنشاندار با  B12دوز خوراکی ویتامین 

رام داخل وریدی برنامه ریزی داشته باشد. به علت اثرات گردش مجدد مدت مطالعه برای باریم انما یا پیلگو

 روز قبل از آن آغاز آزمون شیلینگ قطع شوند. 2-3باید  B12صفراوی، دوزهای درمانی ویتامین  –کبدی 

57نشاندار با  B12. کپسول ویتامین تجویز دوز / جمع آوری نمونه
Co  به صورت خوراکی با آب تجویز

( از طریق تزریق داخل عضالنی داده B12از سیانوکوباالمین پایدار )ویتامین  mg 1ت بعد ساع 2می شود. 
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غیر رادیواکتیو که گاهی به آن دوز فالشینگ اطالق می شود، باعث اشباع موقتی  B12می شود. ویتامین 

می  نواحی اتصالی طبیعی در پالسما شده و منجر به دفع کلیوی بخشی از دوز رادیوداروی جذب شده

ساعت بعد از تجویز دوز فالشینگ حداکثر است. دو نمونه  12و  8رادیواکتیو بین  B12گردد. دفع ویتامین 

ساعته جمع آوری می شوند. باید به بیمار توصیه شود که همه ادرار را طی  24ادرار هر یک برای یک دوره 

 این مدت جمع آوری نماید.

ساعته، حجم کلی و گراویته ویژه  24ادرار جمع آوری شده  . بعد از خوب مخلوط کردن هرکار با نمونه

ساعته  24میلی لیتری از هر نمونه جمع آوری ادرار  5هر نمونه اندازه گیری می شوند. با پی پت دو محلول 

به داخل لوله های برچسب دار شمارش وارد می شود. یک استاندارد از محلول استاندارد مرجع آماده شده 

 هیه می گردد.کپسول ها تبا 

ساعته می باشد. از  24. مشکل عمده در این آزمون وابستگی آن به جمع آوری کامل ادرار منابع خطا

دست دادن تنها یک جمع آوری ادرار ممکن است باعث نتایج به طور کاذب پایین شود. آزمون به عملکرد 

 طبیعی ادراری بستگی دارد.

 II: مرحله B12آزمون جذب ویتامین 

57نشاندار با  B12ب ویتامین اگر جذ
Co  در مقایسه با این مقادیر در افراد طبیعی، پایین باشد یک آزمون

نشاندار انجام می گردد. این  B12دوم جذب با دادن عامل داخلی خوک نر همراه با دوز خوراکی ویتامین 

 آزمون معین می کند که آیا سوء جذب نتیجه فقدان عامل داخلی است یا خیر.

میلی گرمی از عامل داخلی الزم است که  13یک دوز  1عالوه بر مواد شرح داده شده در مرحله  مواد.

 معموالً در کیت های تجاری موجود آزمون شیلینگ فراهم است.
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 را ببینید. 1. مرحله آماده سازی بیمار

57نشاندار با  B12ویتامین  تجویز دوز:
Co  آب تجویز می و فاکتور داخلی همزمان به صورت خوراکی با

 می باشد. 1شوند. مابقی آزمون مشابه روش شرح داده شده برای مرحله 

57. درصد مقادیر طبیعی
Co  1 =<% و روز دوم 9 >=دفع شده: روز اول% 

نشاندار و عامل داخلی در کپسول های جداگانه داده شوند، ممکن  B12. هنگامی که ویتامین منابع خطا

 آزمون شیلینگ نتیجه منفی کاذب می دهد. IIمعده رخ بدهد که در مرحله است اتصال ناکامل این دو در 

 III: مرحله B12جذب ویتامین 

حقیقتاً غیرطبیعی است، سایر علل سوء جذب باید بررسی شوند. اگر  IIاگر معین شود که آزمون شیلینگ 

متعاقب آن تکرار مرحله  شک به افزایش رشد باکتریال وجود دارد درمان با یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف و

آزمون شیلینگ را می  Iآزمون شیلینگ انجام می شود. اگر نارسایی کبد مورد شک است، تکرار مرحله  1

 توان بعد از تجویز عصاره پانکراس انجام داد.

 درمان با مواد رادیواکتیو

131شایع ترین رادیونوکالیدهایی که برای درمان به کار می رود شامل 
I ،32

P ،89
Sr ،153

Sm  90و
Y 

(. نقش تکنسین در رعایت مقررات بین المللی استفاده از پرتوداروهای درمانی، توجه 16-1هستند )جدول 

به میزان تحصیالت بیمار، آمادگی وی و همچنین ایمنی در هنگام کار با مواد رادیواکتیو مربوط می شود. 

 این بخش به این موارد اشاره دارد.

 گیتحصیالت بیمار / آماد
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دمان موفقیت آمیز با پرتوداروها بستگی کامل به میزان همکاری بیمار دارد. در اکثر موارد میزان مشارکت 

تکنسین در آموزش و آماده سازی بیمار سبب تکمیل اطالعات اولیه ای می شود که توسط پزشک معالج به 

رمان، احتیاجات فیزیکی در وی داده شده است. این اطالعات شامل علت انتخاب این روش درمان، طول د

 دوره درمان، آموزش های قبل و بعد از درمان و همچنین تماس های تلفنی در موارد الزم است.

 : پرتوداروهای درمانی16-1جدول 

 کاربرد اصلی عامل

131
I-sodium iodide هیپرتیروئیدیسم 

 کارسینوم تیروئید 

32
P-sodium phosphate پلی سیتمی ورا 

 انواع لوکمیبرخی از  

 متاستازهای استخوانی 

32
P-chromic phosphate ترشح مایع بدخیم در صفاق و جنب 

89
Sr-strontium chloride متاستازهای استخوانی 

153
Sm-lexidronam متاستازهای استخوانی 

90
Y-ibritumomab tiuxetan لنفوم غیرهوجکینی 

 

 آموزش های الزم برای پرسنل

غل می باید فیلم بج داشته باشند و محل نصب صحیح آن به آن ها آموزش داده شود. تمام کارکنان شا

هیچ پرسنل حامله ای نباید وجود داشته باشد. زمان مالقات ایمن برای پرسنل و عیادت کنندگان می باید 
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به اتاق  تعیین شده و در اتاق بیمار روی تخت یا دیوار نصب شود. باید به پرسنل آموزش داد که موقع ورود

 دستکش پوشیده و از پوشش مخصوص کفش استفاده کنند.

نام و شماره تلفن پزشک متخصص هسته ای و مسئول فیزیک بهداشت همراه با جزئیات آموزش باید در 

جلوی چارت بیمار قرار داده شود. پرسنل باید بدانند که در مواقع داشتن سوال یا هر اتفاق غیرعادی با چه 

 س بگیرند.شماره تلفنی تما

 

 دستورالعمل ترخیص بیمار

روز بعد از تجویز پرتودارو  13تا  7ید رادیواکتیو در بزاق، ادرار و تنفس حدود ترشح مقادیر قابل توجه 

توصیه می کند بیمار از دستورالعمل های مخصوص ترخیص استفاده کند تا  NRCادامه دارد. مقررات 

ا سایر کسانی که در این مدت با وی تماس دارند به حداقل برسد. میزان پرتودهی وی به افراد خانواده اش ی

این راه های دفع اکتیویته می باید به اطالع بیمار رسیده و توصیه های الزم به وی داده شود )وی را به 

 مسئول فیزیک بهداشت ارجاع کنید(.

 روز: 13تا  7برای مدت 

بخوابد. از تماس نزدیک با بچه ها مثل بوسیدن یا  تماس نزدیک با پرسنل نداشته باشد. در تخت تنها -1

 بغل کردن خودداری کند.

 متر با دیگران را حفظ کند. 2تا  1فاصله  -2

 بار سیفون بزند. 3تا  2از وسایل حمام جداگانه استفاده کند و بعد از هر بار ادرار  -3
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ستمال کاغذی یا توالت برداشته ریزش ادرار یا سایر مایعات بدن باید بالفاصله از محل ریزش با د -4

 شده و در داخل توالت انداخته و چند بار سیفون زده شود.

 بعد از حمام دست ها را به طور کامل بشوید. -5

از بشقاب، لیوان و فنجان جداگانه استفاده کرده و آن ها را مجزا از سایر افراد خانواده شستشو دهد. از  -6

 .وسایل یک بار مصرف استفاده نکند

 لباس، حوله و سایر البسه شخصی را با دیگران شریک نشده و جداگانه شستشو دهد. -7

از خوردن غذاهایی که ممکن است سبب ریزش بزاق شود خودداری کند. )جوجه، دنده، میوه هسته  -8

 دار و ...(


