
  

 

 

 

 

 

 باردارید؟ 

 ایبرای شما آزمون پزشکی هسته

 شده است؟ تجویز
متوجه ای آزمون پزشکی هستهپس از 

 اید که باردارید؟شده

ی پرتوزا، پزشکی گاما، ماده پرتو

 و پرتوگیری ایهسته

یا امواج  شبیه به نورپرتو گاما تابشی است 

تر. بعضی از رادیویی؛ اما با انرژی بسیار بیش

مواد هستند که از خود پرتو گاما گسیل 

گویند. در کنند؛ به این مواد پرتوزا میمی

ای از مواد پرتوزا برای تشخیص پزشکی هسته

شود. ها استفاده مییا درمان بعضی از بیماری

، که روش کار این است که یک رادیودارو

ای پرتوزا است، به بدن انسان تزریق و ماده

شود. این رادیودارو در گاهی به او خورانده می

جذب اید آزمایش شود عضوی از بدن که ب

کند. های گاما گسیل میجا پرتوو از آن گرددمی

 عضو بیمار توانند به درمانما میاین پرتوهای گا

یا تشکیل تصویری از آن که برای تشخیص 

 .بیماری لازم است کمک کنند

 

ی پرتوزا، پزشکیپرتو گاما، ماده  

هنگامی که شخصی در معرض پرتوهای گاما 

کند. گیرد، به اصطلاح پرتوگیری میقرار می

پرتوگیری از تابش گاما ممکن است برای 

ای مانند انسان خطرناک باشد. موجودات زنده

ی موجودات به پرتوهای گاما حساسیت همه

سرعت در یکسان نیست. جنین انسان، چون به

یک انسان بالغ بسیار بیش از حال رشد است، 

باردار، که جنینی  پذیر است. پس یک زنآسیب

پروراند باید به سلامتی او نیز   درون می را در

، رادیودارو پس از ورود به چنینبیندیشد. هم

 ماند. جا باقی میدر آن بدن تا مدتی

 

 

 سازمان انرژی اتمی

ای کشورمرکز نظام ایمنی هسته  

 دفتر امور حفاظت در برابر اشعه

مانشاهفیزیک بهداشت کل دانشگاه علوم پزشکی کر مرکز  

https://www.kums.ac.ir/fa/rso 
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د:این نوشته را بخوانی  

و زپشکی هسته ایزانن، بارداری   

، کنندمی دریافت* خانم هایی که رادیودارو 

 تا مدتی نباید باردار شوند.

این مددت بده ندو  و مرددار رادیدودارو بسدتگی 

توانندددد شدددما را الج میدارد و پزشدددکان معددد

 راهنمایی کنند. ره این موضو بادر

 به همین دلیل . . . 

 



 

به یک مرکز پزشکی هنگام مراجعه 

 چه باید کرد؟ای هسته

کددداری، پزشدددک و مسدددوولین پدددیش از هر -1

مرکدددز تصدددویربرداری را از بدددارداری و یدددا 

 احتمدددال بدددارداری خدددود مطلددد  کنیدددد.

 

 

 

دهنده در مراکددددز بدددده علددددایم هشدددددار -2

هددا را جدددی تصددویربرداری توجدده کنیددد و آن

 بگیرید.

اگددر بارداریددد و یددا احتمددال دارد بدداردار  -3

باشددید، همددراه بیمددار وارد اتددار تصددویربرداری 

 نشوید، این کار ضرورتی ندارد.

های پددس از دریا ددت رادیددودارو، بدده توصددیه -4

 پزشک خود عمل کنید.

ی پرتددوزا تر مددادهبددرای د دد  هرچدده سددری  -5

درصدددد  توانیدددد آب بنوشدددید.از بددددن تدددا می

 شوند.مواد از راه ادرار د   میی از این زیاد

 

 

 

یا درمان  تصویربرداری هرگونه

خطرناک است؟ ایهسته  

هددای تشخیصددی ای روشدر پزشددکی هسددته *

هددای درمددانی کددم خطرتددر بدده مراتددب از روش

 هستند.

ی نخسددت بددارداری، بدده ویدد ه در سدده ماهدده *

در مددداه دوم، احتمدددال آسدددیب رسدددیدن بددده 

 جنین بیشتر است.

، بدده احتمددال آسددیب رسددیدن بدده جنددین *

شدود ی پرتدوزایی کده وارد بددن میمردار ماده

 بستگی دارد.

مردددار دارو را نددو  بیمدداری یددا تصددویر مددورد 

متخصدددص پزشدددکی  کندددد.نیددداز تعیدددین می

کندددد مرددددار ای همیشددده سدددعی میهسدددته

تددرین کنددد کمرادیددودارویی کدده اسددتفاده می

 مردار ممکن باشد.

توانندددد احتمدددال ه میمراجعدددی هسدددتند کددد

آسددیب رسددیدن بدده جنددین را تخمددین بزننددد و 

 وضعیت را برای شما روشن کنند.

 

یا درمان  تصویربرداری هرگونه

خطرناک است؟ ایهسته  

هایی که به طور معمول ها یا درمانتصویربرداری

شوند حساب شده ای انجام میدر پزشکی هسته

ها آنر ته در کار هو شدت تابش گامای ب

ترین مردار ممکن است. با این وجود، برای کم

جنینی که ممکن است به تابش حساس باشد، 

شود و برای درمان گیرانه ر تار میبسیار سخت

های های باردار از روشیا تشخیص بیماری خانم

شود؛ مگر در مواردی ای پرهیز میپزشکی هسته

که ضروری باشد. در این موارد ضروری هم، 

 ا جایی برای نگرانی نیست.معمول
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