
توان درک کرد. پرتوها را با هیچکدام از حواس پنجگانه نمی

گونه نشانه و علامت های ناشی از پرتوها هیچهمچنین آسیب

تواند اختصاصی ندارد. البته ترکیبی از چند نشانه و علامت می

پرتو ایکس و نشان دهنده ضایعات ناشی از پرتو باشد

  رادیولوژی

 

 

 

 

 

امررزه پرتزهایررونراا دررو رت،رپررکی، رت  رر   ر

انرهحقیقرررروررکررررو،دزتر درررر زتپرکشرررروه، نره

ا رر بردرر ریدرری رتایرربر ررکوی،ردیشرر زراارر راوف رر 

یررورا رایدیرر،ریررونر و رر را ری تزهایررورهریبرری 

هشررصیورهرت،مررو ردرر رربانردزیررا،تا،رابرر،هارر پ

ماقررضریرروایورر و رر را رتزهایررونراا دررو ردو رر ر

کررویعر رراا،درورروترهرمرر م ریاایرر ر رر براارر ر

 راطلو ررورر دررام ردرر رارر ررا،ردرر رمکاررا،را،اهدز

یررورهر لرروالردرروایک  رت  رر و رت،رمررا،تر شررو  

زاتنراقرر اموررهشصی رر رهرت،مررو  رت،رمررا،ترافرر

ا رر رههیرر ر رر پرکرر رترررو،ربررو ح رتزهررانر رر پ

رباب،

یرونرماار رتزهرارهرهاا ر را رتبر هوپاا رتزها یزنرمر 

ارورمرااترتزهرا ارپررا،رر یرزتبرتزهرا یزنریرو،  ردرر ر

هدرروبردرر  رهرتزهررا یزنرمایرری رتهر رراپرتزهررا یزنر

 اتبرت،راار ر راپرتزهرا یزن ردیدرو،رتزهرا ارهقدیلرم 

یطررزنردررزانراطزافیررو ریرراتر رر ر ا برراتپرهریرری 

 ب صاای رتا ،

انرژی اتمیسازمان   

ای کشورنظام ایمنی هسته مرکز  

 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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وانح رپتوی چگونگی مواجهه با مصدومیت س 

کان(  )وژیه زپش

 این نوشته را بخوانید:

 واحد سنجش پرتوگیری

دررزانربررکرعرتزهررا یزنرمیدااررورا رهاورر رت ر

 رات ردیرو رمر ( Gy) ردرزرودر ر رزنر ذد رک

 ررزتتبرارریر ررزنر بررو،ررابرر،را رابرر دوتپرمرر 

ا زژنرمیوتلراریرژهلر و ر را را رااپرتزهایرورکر ر

ر اتبد رایرکیلا زبرا رموتپرمک قبرم 

پرتوگیری ناشی از سوانحانواع    

 
هراا ر و ر ر در ک ابرا روااسرتکجتزهایور،اردوریی 

یرونر و ر را رتزهایروررکی ریبری ت،کرکزتبریل

 ا  ر شو  رهر لومر،رای  وپر ر ر ا،تبرااب ر ریی 

هاا ر ر شرو رهزکیب را ررکر ر شرو  رهر لومر،رمر 

 بتیک پریوایورر و  را رتزهاردو  

د:به دو صورت ایجاد شو تواندمیپرتوگیری   

خارجی: پرتوگیری -1   

داخلی:پرتوگیری  -2  

 
اا ر اپرتزها یزنرد ر ل،ریاات  ردورمااترتزها اا رک را ر

رم  رد   رها،ت ر یل راو راب کشوق ردلض  رااروترطزاق  ات 

تبراو برد رذکزراب،رووا،رهزکیب را راا رتهر اپر زتم 

رهاا  راهدوقردید  بتزها یزنر ی رم 

 
یتظاهرات بالینی ناشی از پرتوگیر  

 :ارجی تمام بدن )سندرم حاد پرتوی(پرتوگیری خ -1 

 را  رکر رهاویزارردروایک رت،ررکر رمزولر راارروترمر 

هاددرر  ردرر رت رت،ارروف  رابرر،برت،رمزولرر رمقرر موه ر

(Prodromal)ت،ررکرر ربررو ،راهل رههرراپ رابرر دزا  رر

،ارر لرمد رر راا رر هوا  رابررهول ربررزت،ت رهرر رهردرر 

درر رر(latent)ابرر،رااررروتر رراتبربرر نرمزولرر ر هد رر ر

دو رر رکرر ریزررر رت رت،ارروف  رید رر رمرر ر3-1مرر رر

 ردرررهررزرابرر،بدیشرر زردو رر رمرر رراارر رمزولرر رکاهرروپ

دررزرودرر رر(Critical)ت بررولری رت،رمزولرر ردحزا رر ر

ت رت،اررروف   راترررزارردررر رهزهیررر ردرررزر،هنربیدررر لر

 زهقرر ر-یدرر لر رراا،سرهربیدرر لرم رر نیا دررو  رب

یرا زا نرهر لروالر اا، ر ر ر رهر دا ر، را ظویزرمر 

ر راتبرای لرولرت،ریا ریو،نرهر لروالر  رب ااروترمر 

 ررراترهرت،روترمررر ارررر رررزنرار2۲ت،رت یرررونردوارررونر

یررونرددرریو،ردواررورظررزعررکرر ربررو ،رمررز رو درر ر ت

 باب،



 

بررو ،راهلر شررو رر84یررور،ارت،ر رر بر اررزر رردو،سرمطلررقراکدابرری،

هرراا ردررزانرهشررصیورمرراا،ترمشرر اکردرر رکرر را ری رمرر رتیرر مرر 

ربیبی رها،تپراب دوتپر داتتزها یزنرهرهییی ر  رر

ر

ر

ر

ر

              پرتوگیری خارجی موضعی:      -2 

ت،ربررراا ررتزهرررانررهرررزا ر ررراپااررر رتزهرررا یزنر رررواض

دو رر برت،راارر ر رراپرتزهررا یزن رت،ر ررااو رکرر رت،رمرر 

یرررورهر لرررواد را ررر  ر شرررو  میرررزدرتزهرررارقرررزا،ر زف ررر 

مو کررررر را،اررررر ل راتب رتب اامابررررریا ریشررررریرهر

 رت،ت ر  رررزه رهر،اررر سرمررراراارررروترمزطرررات رهررروهل

ر  رت رت،ارروف   ر رراپرتزهررادرر رراتبر رر رر لرروالرمرر 

تبرتا،رددررر ه رمرررا،ترهرررودعمحررربرهرا ررر ا پر وویررر ر

تزهررررا یزنرمایرررری ر و رررر را رتزهایررررورت،رت یررررونر

یررورهر لررواد ر ررزنرمد رر رابرر،ر شررو  ر1۲-4دواررونر

رب بی ربای ه روزا،ه رااروترکک 
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 رات رمهرزریرونر هت،سراارروتر در میدااور لروالرارور شرو  

 انر رذتر ر پرت،ردر  ر اروتردو ر برک رمق ا،رمااترتزهرااا 

هررارر راقرر امورراررو بردررزانرکررویعر ررذت رافرر ااعرتفررضدو

ریونری عرا روبر یزتبکویعراتزاررمااترتزها ارت،را، و 

 

یونرتزهانرهریونرهشصیور هت،سریبی ،هس -1جدول 

 هصدی رت رت،اوف  

:اقدامات تشخیصی پاراکلینیکی  
:ره ییرزارر(CBC DIFF)یرونریرا  ر دو،سرکومبربرلال

 راتبر زنرد ردواور زهپرمر ر5/۲یونریا  را ر دو،سربلال

یونربلاا رد ریتو،ر و ر رهزا ر،تپیورا  را رودوساکدابی،

ا رتزهررا یزنریدرر ک  ردکررودزاا ر رردو،سرمطلررقراکدابرری،ر

ده زا رهرمدی هزا رهد،ردزانرهییری رتزهرا یزنرت،رمزولر ر

ربدو   هت،سرم 

ی رروای ر  درر،رکزهمررا هم رر:بیولوژیییک زتخمییین د

اد رزنردیااراژا  رابر،رکر رهزا ر،هسرت یور،ااجاکدابی،

هزا رمی ا رت رت،اوف  ر و  را رتزهرا یزنر یزتبرکلا روبرم 

ر1۲۲هشررصیورتاترهرراا رهدرروبردرر  رکرر ردرروراارر ر،هسرمرر 

بیا،رراب، رامورت،رماا،تنرکر رتزهرا یزنردر رپرا،ررمیل 

رمایی راورتایل ردو  رمح هتا،رتا،تب

 

ا زرت رت،اوف  ر و  را رتزها یزنریو،  رکد زرا رایر زنرر*

ر راکدابی، رمطلق ر دو،س ردی ر6ه را رر،ه  ردیع رتزها یزن ا 

رتب ر15۲۲ ردو   ت، رت،مو م رای ز ردو رد رهاا  ر لوم   یون

رپا،رربزتوا رت،مو ر داتبر

 یزنریو،  ردیعرا رایر زنرا زرت رت،اوف  ر و  را رتزهار*

ردو   ردیدو،ردوا ردد زنر زتتبر

رر* راکدابی،  رمطلق ر دو،س رمکوب ریدزود  ردیاهیی    

راا  زهای، ره رموایور رهکایل ر،    رت،مو فوک ا،یون ره یونریو

ر را روبر زتتبرودوا  رهر لوم 

یاترد رر زن رت،رپا،ه رک ردهباتر4ت،رت رت،اوف  ردیعرا رر*

تذازر بو   رتیا  رم  راب صاا رت،رایرم  راب صاا رام و ریات

رر یزتبم ا پرپا،رردصعره

رتو ددو  * ره ر د شا رمایی   ریو،   رتزها یزن رماا،ت ر ت،

ردیت،مو  ری    ره راب زهای یو رمو ک  رمایی  یونراهیییون

رتمای ره را هب رپا،ر رت، ر  زه ردی  رماا،ت رت، ر زاو  زا مو 

 ب ات  ا رهرغیزرقودبرهزمیلرا روبرم 

ی در برخورد با مصدوم سانحه پرتوی

 چه اقداماتی باید انجام داد؟

رو ر زح ردوا  رکاد  ا رهوکی ول ردو ردوررومب رهدوس راو دول دز

 زف  ریونرتزها یزنرهر شو  ل نر و کوی  رنرفیز ا  رموتپ

ر اتب

رمصوطمیواک  ری اصرتاب،  رد  ردوایک  رکومب رغ ترن ره یو

 اکدوهنردوا را روبر زتتب

 

 اق اموررت،مو  :

 

 

                               :پرتوگیری داخلی -۳

 


