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دّ طبعت پض اس تشریق هبدٍ رادیْ دارّ هٌبطت کَ در اطتخْاى ُبی 

. طزاطز ثذى جذة هی ػْد، تـْیزثزداری اس اطتخْاى ُب اًجبم هی گیزد

کوتزیي تغییز در هیشاى اطتخْاى طبسی کَ در اثز ثیوبری ُب ّ ضبیعبت 

ػْد هبًٌذ ػکظتگی ُبی هخفی، تْهْرُب ّ عفًْت ُب، -هختلف ایجبد هی

پیغ اس آًکَ در رادیْگزافی ًوبیبى ػْد تْطط اطکي اطتخْاى قبثل تؼخیؾ 

هعوْالً تـْیزثزداری در ًوبُبی قذاهی ّ خلفی اًجبم هی ػْد ّلی گبُی ضزّرت دارد کَ اس ضبیعبت . هی ثبػذ

هؼِْد در ًْاحی خبؽ، اطکي اس سّایبی دیگزی ُن اًجبم ػْد ّ یب اس آى ًبحیَ ثَ رّع تْهْگزافیک  (SPECT) 

 طبعت ثیي 2ثزای اًجبم ایي اطکي آهبدگی خبؿی السم ًیظت اهب ثِتز اطت در فبؿلَ حذّد  .تـْیزثزداری گزدد

تشریق ّ اًجبم تـْیزثزداری، ػخؾ هبیعبت سیبد ثٌْػذ تب رادیْ دارّیی کَ جذة اطتخْاى ًؼذٍ، طزیع تز اس ثذى 

 .دفع گزدد

 کاربرد ایه اسکه

ثب تشریق ّریذی هقذار اًذکی رادیْ دارّ کَ در توبم اطتخْاى ُبی ثذى جذة هی ػْد، هی تْاى اس طزتبطز اطکلت ثذى 

کبرثزد هعوْل ایي . تـْیز گزفت ّ کلیَ اختالالتی کَ هوکي اطت ٌُْس در رادیْگزافی طبدٍ دیذٍ ًؼْد، هؼخؾ ًوْد

، ثیوبری ُبی التِبثی هفبؿل، ػکظتگی ُبی (عفًْت اطتخْاى)اطکي ثزرطی هتبطتبسُبی اطتخْاًی، اطتئْهیلیت 

هی ثبػذ (هبًٌذ پزتْ درهبًی ّ ػیوی درهبًی)پٌِبى اطتخْاى، ّ هیشاى تأثیز درهبى  . 

 فرآیىذ معمول اوجام اسکه

ُوچٌیي .  طبعت ثعذ، ثزای اًجبم اطکي هزاجعَ ًوبیذ3-2پض اس تشریق ّریذی رادیْ دارّ اس ثیوبر خْاطتَ هی ػْد 

اس اّ خْاطتَ هی ػْد تب هقذار سیبدی هبیعبت هـزف کٌذ کَ ایي اهز در دفع رادیْ دارّی اضبفی کَ ثز رّی 

قجل اس تـْیزثزداری اس ثیوبر خْاطتَ هی ػْد کَ هثبًَ خْد را خبلی  .اطتخْاى ُب جذة ًؼذٍ، اُویت سیبدی دارد

طپض ثز رّی تخت دراس کؼیذٍ، . کزدٍ ّ ُوچٌیي اػیبی فلشی هبًٌذ طکَ، کلیذ ّ طگک کوزثٌذ را اس خْد جذا کٌذ

هوکي اطت کبرػٌبص ثخْاُذ اس  .تـْیزثزداری اس طز تب پب ُن در ًوبی قذاهی ّ ُن در ًوبی خلفی اًجبم هی ػْد

فزآیٌذ تـْیزثزداری  .ًوبُبی دیگزی ًیش تـْیزثزداری کٌذ کَ جِت تِیَ گشارع کبهل ثزای پشػک ضزّرت دارد

 . دقیقَ سهبى هی ثزد40-20حذّد 

 آمادگی بیمار

در ؿْرتی کَ فزد ثبردار اطت ّ . ثیوبر ثبیذ هبیعبت ثٌْػذ ّ اس پْػیذى لجبص ُبیی کَ قطعبت فلشی دارد، اجتٌبة کٌذ

 .یب تحت درهبى قزار دارد ثبیذ کبرػٌبص را هطلع ًوبیذ
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