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مقدمـه :
همه ساله عده زيادى از مردم به انواع سرطان مبتال مى شوند. در ايران 
باتوجه به آمار و مطالعات موجود، به نظر ميرسد سرطان هاى دستگاه 
گوارش (به ويژه معده، روده بزرگ و مرى)، سينه، مثانه، ريه و لنفوم 
از بروز نســـبتاً بااليى برخوردار مى باشـــند. بعالوه پس از تصادفات و 
بيمارى هاى قلبى و عروقى، ســـرطان ها عامل اصلى مرگ زودرس در 

مردم ايران هستند.
امروزه در ايران و بســـيارى از كشـــورهاى پيشـــرفته دنيا به كمك 
تكنولوژى هاى پيشرفتة تصويربردارى، تشخيص زودتر و درمان دقيق تر 
و پيشـــگيرى از عوارض بيمارى در مراحل اوليه، تا حدود زيادى امكان 
پذير شـــده اســـت. دســـتگاه تصويربردارى PET-CT يكى از اين 
تكنولوژى هاى پيشرفته است كه در ادامه توضيحات بيشترى در مورد 

آن ارائه خواهد گرديد.
مركز پزشكى هسته اى فردوس در تاريخ 15 اسفند 1391 افتتاح گرديد و 
به عنوان اولين مركز دارنده ســـيكلوترون بيمارستانى در ايران براى توليد 
راديو داروهايى مانند FDG و آمونيوم (بررسى خونرسانى عروق كـرونرى) 
شناخته مى شود. در اين مركز انجام اسكن PET- CT براى اولين بار در ايران 
با بهره مندي از تجهيزات مدرن و پرسنل آموزش ديده، آغاز گرديده است. 

تجهيزات اين مركز از پيشرفته ترين دستگاه هاى موجود در دنيا مى باشد.
اين مركز با داشتن بخش هاى سيكلوترون جهت توليد راديودارو و دستگاه
  تصويربردارى PET- CT و بخشهاى مراقبت از بيمار در فضايي به مساحت 

1000 متر مربع احداث شده است.
از آنجائيكه توليد اين راديو دارو تقريبا 5 ساعت به طول مى انجامد الزم 
است كارشناسان بخش از صبح زود در مركز مشغول به فعاليت گردند. 

اين مركز كه داراى اولين ســـيكلوترون بيمارستانى راه اندازى شده در 
ايران است با توجه به مطالعات پايدارى صورت گرفته بر روى راديوداروى
18F-FDG كه در همين مركز انجام شده است،قابليت ارسال راديوداروى  

18F-FDGبه تمامى  مراكز PET-CT در ايران را دارد.
راديوداروى18F-FDG توليدى در اين بخش هر روز بر طبق استانداردهاى 
فارماكوپه اروپا كنترل كيفى شـــده و داراى باالترين خلوص شيميايى و 

راديوشيميايى مى باشد.

PET-CT چيست ؟
 CT و PET دستگاهي است كه قادر به انجام همزمان دو روش PET-CT
اســـت و اين امكان را فراهم مي آورد كـــه همزمان اطالعات دقيقي از 
وضعيت متابوليك/عملكردي ضايعات و جزئيات آناتوميك آنها را فراهم 
آورد . اين روش ،روشـــي مطمئن ، بدون درد و بدون هيچگونه عارضه 

جانبي مي باشد.

مهمترين مزاياي تصويربرداري به روش PET-CT در بيماري هاي 
سرطان شامل موارد زير مي باشد:

1- تشخيص بيماري در مراحل اوليه(آيا سرطاني وجود دارد ؟ و در صورت 
وجود محل دقيق آن كجاست ؟)

2- تشخيص اينكه بيماري در بدن پخش شده است يا خير ؟ (آيا متاستاز 
وجود دارد يا خير؟)

3- تشخيص اينكه بيماري در چه مرحله اي (STAGE) قرار دارد ؟
4- كاهش نياز به انجام اقدامات تهاجمي جهت تعيين وسعت بيماري

5- امكان بررسي دقيق تر وسعت بيماري به دليل رزولوشن و حساسيت 
باال 

6- امكان بررسي آسانتر وسعت بيماري به دليل انجام اسكن از تمام بدن 
در يك مرحله  

7- امكان تعيين بهترين و دقيـــق ترين درمان براي بيمار مبتال به 
سرطان

8- ارزيابي پاســـخ به درمان و اثر بخشي آن (با مانيتورينگ وانجام 
اسكن هاي بعدي) 

9- امـــكان تعيين دقيق محل ضايعه جهت انجام بيوپســـي و اقدامات 
درماني از قبيل جراحي و راديوتراپي 

10- لحاظ تمام موارد فوق مي تواند در كاهش كلي هزينه هاي درمان 
نقش مهمي ايفا كند.

براى تضمين درمان سريع تر و صحيح تر



1- آمادگي هاي قبل از انجام اسكن
1 روز قبل از انجام اســـكن يك غذاي پرپروتئين و كم كربوهيدرات 
(نشاسته وقند) ميل كنيد. مصرف انواع گوشت، پنير،كره و روغن بالمانع 
اســـت. از مصرف برنج، نان و غالت، ماكاروني، سيب زميني، حبوبات، 

ذرت و شير و انواع كمپوت ها خودداري كنيد.
1 روز قبل از انجام اسكن فعاليت هاي فيزيكي خود را محدود كنيد. از 
هرگونه پياده روي شـــديد و دويدن خودداري كرده و كار سنگين انجام 

ندهيد، درحال استراحت باشيد.
8 ساعت قبل از انجام اسكن چيزي نخوريد(كامًال ناشتا) نوشيدن آب 
و دارو بالمانع اســـت. از مصـــرف آب هاي طعـــم دار (قهوه، چاي، 
ماءالشعير،انواع نوشابه ها)، آدامس، آدامس ترك سيگار، ّآبنبات، قرص 
نعناع، آب ميوه، شربت سرفه و هرگونه مكمل هاي رژيمي حتي از انواع 
بدون قند آن خودداري كنيد. مصرف اين مواد مي تواند برروي اسكن 

شما تأثير بگذارد. در كودكان مدت ناشتايي 6 ساعت مي باشد.
لطفاً در صورت ابتال به اضطراب شـــديد، تشنج، ترس از مكان بسته، 
بارداري و يا حتي شك به آن و شيردهي در زمان ثبت نام همكاران پذيرش 

در مركز را مطلع فرماييد.
چون داروي شـــما بايد از قبل سفارش داده شود لذا الزم است كه 
بخش از قبل در جريان اسكن شما قرارگيرد. اگر به هر دليلي نمي توانيد 
در زمان تعيين شده در مركز حضور داشته باشيد خواهشمند است يك 
هفته قبل اطالع دهيد. درغير اين صورت هزينه پرداختي بابت راديو دارو 

غير قابل برگشت خواهد بود.

اسـكن  انجـام  روز  در  زيـر  مـوارد  2- رعـايت 
الزامي اسـت؟

اصل فرم درخواست اسكن PET و مستندات واريز وجه به بانك را همراه 
داشته باشيد.

لطفاً در ساعت تعيين شده در مركز حضور داشته باشيد. هرگونه تأخير 
منجر به از دست رفتن نوبت شما خواهد شد.

اصل كليشه(خودعكس+گزارش)كليه تصويربرداري هاي قبلي شامل 
سي تي اســـكن(CT) ،ام آر آي(MRI) ، سونوگرافي و اسكن پزشكي 
هسته اي بانضمام نتايج پاتولوژي و شرح عمل را به همراه داشته باشيد.

لباس راحت و گرم ب پوشيد. اتاق اسكن ممكن است خنك باشد.
هيچ وســـيله فلزي اعم از زيپ ، دكمه ، كمربند ، گل سر و زيورآالت و 
غيره به همراه خود نداشـــته باشيد . استفاده از عينك و سمعك و دندان 

مصنوعي و پورت بالمانع است.
كليه داروهاي مصرفي خود ر ا همراه داشته باشيد.

يك غذاي سبك همراه خود داشته باشــــيد تا بعـد از اتمام اسكن 
ميـل كنـيد.

در طول انجام اسكن بدون حركت باشيد.
لطفاً تا قبل از اينكه به شـــما اجازه خروج داده نشده است مركز را 

ترك نكنيد.
شما به طور ميانگين 2 ساعت و 30 دقيقه از وقت خود را به حضور در 

اين مركز اختصاص خواهيد داد.
بهتر است يك نفر به عنوان همراه با خود داشته باشيد . از آوردن كودكان 

و خانم هاي باردار به عنوان همراه جداً خودداري فرماييد.
حال عمومي شما بعد از اتمام اسكن كامًال خوب است و مجاز به استفاده 

از هرگونه غذا و مايعات هستيد مي توانيد داروهاي خود را ميل كنيد.

3- بعد از انجام اسكن چه مراقبت هايي الزم است؟
هر چند حدود60% داروى راديواكتيوى كه به شما تزريق شده قبل 
از خروج از مركز از بدنتان خارج شده و يا از بين مى رود ولى الزم است 
از تماس نزديك با افراد خانواده و دوستان، به ويژه كودكان و خانم هاى 

باردارتا 24 ساعت بعد از تزريق خوددارى فرماييد.
مايعات فراوان بنوشـــيد و هرچه بيشتر ادرار كنيد تا باقيمانده مواد 

راديواكتيوسريعتر از طريق ادرار از بدنتان خارج شود. 
بعد از استحمام محيط حمام را با آب بشوييد.

بعد از استفاده از سرويس بهداشتي حداقل 2 بار سيفون را بكشيد.
در صورت شيردهي ،تا 24 ساعت بعد از انجام تزريق از شيردادن به 

كودكتان خودداري فرماييد.

4- اگر ديابتي هستيد.
ازچند روز قبل ازانجام اســـكن ، رژيم غذايي و قندخون (ســـطح 
گلوكزســـرمي) خود را تحت كنترل قراردهيد . بـــراي انجام اين نوع 
تصويربرداري مي بايســـت قندخون (ســـطح گلوكزسرمي) شما زير

150mg/dl باشد.
داروهايـــي كه براي كنترل قندخون مصرف مـــي نمائيد را با دقت به 
همكاران پذيرش اطالع داده و دستورالعمل جديد براي مصرف داروي خود 

در روز انجام اسكن را دريافت نمائيد.
چنانچه براي كنتـــرل ديابت(قندخون) از قرص متفورمين (گلوكوفاژ) 
استفاده مي نماييد ، از 3 روز قبل از انجام اسكن با مشورت پزشك خود ، 

مصرف آن را قطع نماييد. 
اگر براي درمان ديابت (قندخون) خود انسولين مصرف مي كنيد ، نبايد 
انسولين خود را مطابق معمول مصرف نماييد چون بايد ناشتا بمانيد . لطفاً 
در اين مورد با پزشـــك خود و همكاران پذيرش بخش مشورت كرده و 
دستورات الزم در خصوص نحوه مصرف انسولين را در روز انجام اسكن خود 

دريافت نماييد.

از انجام اسكن  5- نكاتي كه الزم اســـت قبل 
نام ) همكاران پذيرش را در  (روزپذيرش يا ثبت 

جريان قراردهيد:
اگر در سه هفته اخير شيمي درماني شده ايد.

اگر در سه ماهه اخير راديوتراپي شده ايد.
اگر در چند هفته اخيرجراحي شده ايد.

درصورت هرگونه شك به بارداري و يا بارداري قطعي حتماً پزشك 
معالج و پرسنل پذيرش و يا پزشك مركز PET-CT را مطلع فرماييد.

اگر شيردهي داريد.
اگر سابقه هرگونه حساسيت و آلرژي داريد.

اگر مبتال به تشنج هستيد.
اگر در دو هفته اخير تصويربرداري با ماده حاجب انجام داده ايد.

اگر قادرنيســـتيد به مدت 1 ساعت بي حركت در حالت خوابيده به 
پشت درازبكشيد (به دليل درد شديد ، اضطراب ، سرفه مداوم ، تهوع 

واستفراغ ....)
در صورت ابتال به بي اختياري

در صورت ابتال به هرگونه بيماري زمينه اي مزمن 
در صورت مصرف طوالني يا كوتاه مدت كورتون


