مقاله علمی وفنی

زهرا دل انگیز ،گروه زیست سلولی مولکولی ،دانشکده علوم و فناوری های نوین

دکتر طاهره ناجی ،دانشیار گروه سلولی و مولکولی ،دانشکده علوم و فناوری های نوین

تشخیص میزان گسترس بیماری به روش عکسبرداری پت ()PET
پت اسکن با انجام دو روش پت و سی تی همزمان
اطالعات دقیقی از وضعیت متابولیک و عملکردی ضایعات
و جزئیات آناتومیک آن ها را فراهم می کند.
از پت اسکن می توان برای تشخیص بیماری ،میزان
توسعه بیماری در بدن وبازگشت بیماری و ارزیابی توده
بافتی (در انتهای درمان) و پاسخ به درمان بهره برد(.)4
پت اسکن اغلب برای دیدن چگونگی مراحل پیشرفت در
درمان بیماری نیز کاربرد دارد.

می شود .این ماده در سلول هایی با متابولیسم باال نظیر
تومورها  ،التهابات و عفونت ها به شدت جذب می شود()2
باید توجه داشت که مهم ترین کاربرد پت اسکن در
بیماری های بدخیم وبیماری های ایسکمیک قلبی و
بیماری های مغز است.
قبل از انجام پت اسکن ،داروی رادیواکتیو در سیکلوترون
تولید می شود .داروی رادیواکتیوی به مواد شیمیایی طبیعی
بدن می پیوندد .این ماده شیمیایی طبیعی می تواند گلوکز ،آب،
آمونیاک و یا … باشد که به عنوان مواد
شیمیایی طبیعی شناخته شده اند .رادیو
دارو به بدن بیمار تزریق می شود.
وقتی که فرآیند تصویر برداری کامل
شد ،پزشک رادیولوژیست ارزیابی خود
را گزارش می دهد .رادیولوژیست یک
پزشک متخصص در تفسیر ،سی تی
اسکن ،سونوگرافی و تصاویر اشعه
ایکس و این نوع از تصاویر است.
چرا پت اسکن مورد نیاز است؟

تصویر :1دستگاه پت اسکن

برشنگاری با گسیل پوزیترون ( )1یا مقطعنگاری با
نشرپوزیترون

پت اسکن اول بار در دانشگاه واشنگتن در سنت
لوییس درسال  ۱۹۷۵توسط مایکل فلپس اختراع
گشت()1در اکثر موارد پت اسکن با رادیو دارو انجام
می شود که در حقیقت گلوکز نشان داده شده با ماده
رادیو اکتیو است که اغلب به طور وریدی تزریق

پزشکان از پت اسکن به عنوان
یک تست تکمیلی در کنار روش های اصلی دیگر استفاده
می کنند .آنها برای به دست آوردن اطالعات بیشتر در مورد
سالمتی بیمار از این روش استفاده می کنند .اطالعات بیشتر،
اطالعاتی است که پزشک را در جهت انتخاب و یافتن روش
درمانی موثر تر یاری می کند .استفاده از فن آوری های
تصویربرداری ترکیبی ممکن است کلیدی به منظور متوقف
کردن و حتی جلوگیری از بیماری های دیگر هم باشد.
به علت گران بودن ،استفاده از این دستگاه در غربالگری
بیماری مناسب نیست و کار برد آن در درجه بندی و پیگیری
بیماری است)3(.
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پت اسکن معموال برای تحقق
شرایط زیر انجام می شود:
 صرع  :پت اسکن
می تواند بخشی از مغز
بیماری که تحت تاثیر صرع
قرار می گیرد نشان دهد.
 آلزایمر  :پت اسکن در
کمک به پزشک در تشخیص
بیماری آلزایمر بسیار مفید
و موثر است .پت اسکن با
اندازه گیری مقدار جذب
قند در مغز دقت تشخیص
نوعی ازدمانس را که اغلب
با آلزایمر اشتباه می شود
افزایش می دهد.
 سرطان :پت اسکن می تواند ،مراحل سرطان و تاثیر ادامه
شیمی درمانی و پرتو درمانی رانشان دهد تا به پزشکان کمک
کند که در درمان سرطان مناسب ترین تصمیم را بگیرند.
پت اسکن نمی تواند جایگزین بیوبسی مغز استخوان شود
اما می تواند موقعیت یابی مناسبی را جهت انجام بیوبسی
مغز استخوان انجام دهد()5
 بیماری های قلب :پت اسکن به تشخیص محل
آسیب دیده در قلب کمک می کند .هر گونه عیب در کار
قلب با کمک گرفتن از پت اسکن آشکارشوند.
 پژوهش های پزشکی :محققان ،به خصوص افراد
دخیل در چگونگی عملکرد مغز حجم عظیمی از اطالعات
حیاتی را از پت اسکن دریافت می کنند.
چه تفاوتی بین پت اسکن یا سی تی اسکن وجود دارد؟

سی تی اسکن می تواند اندازه و شکل اندام بدن و بافت
را ارزیابی کند ،با این حال این دستگاه (سی تی اسکن)
نمی تواند عملکرد اندام را نشان دهد اما پت اسکن عملکرد
فیزیولوژیک اندام را نشان می دهد .به عبارت دیگر  ،سی تی
اسکن به شما آنچه که به نظر می رسد را نشان می دهد ،در
حالی که پت اسکن می تواند آنچه که در عملکرد عضو واقعا
وجود دارد نشان دهد .در تصویر شماره ،2نمونه تفاوت
تصویری این دو دستگاه نشان داده می شود.
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تصویر- 2تفاوت تصویری سی تی اسکن و پت اسکن

در طول پت اسکن چه اتفاقی می افتد ؟

در بیشتر موارد ،نیازی به بستری بیمار در شب قبل از
آزمون پت وجود ندارد .به اکثر بیماران گفته خواهد شد
از مصرف هر گونه مواد غذایی برای حداقل چهار تا شش
ساعت قبل از اسکن بپرهیزند ،اما به نوشیدن مقدار زیادی
آب سفارش می شود .گاهی هم از بیماران خواسته می شود
که از مصرف کافئین به مدت حداقل  24ساعت قبل از پت
اسکن خودداری کنند.
مقدار کمی از رادیودارو یا به بازوی بیمار تزریق می شود و
یا به صورت گاز ،تنفس می شود .رسیدن هر دارویی به هدف
مورد نظر در بدن ممکن است از  30دقیقه تا  90دقیقه طول
بکشد .در زمان انتظار کشیدن برای رسیدن رادیو دارو به محل
مورد نظر ،بیمار باید ثابت بماند و صحبت نکند .ممکن است
به برخی از بیماران برای آرامش دارو یی مثل دیازپام داده شود.
هنگامی که بیمار آماده است او را به اتاقی که در آن پت
اسکن قرار دارد می برند .دستگاه دارای یک تونل بزرگ
در انتهاست که بیمار درون آن برده می شود .سپس از بدن
تصویر برداری می شود.
دربسیاری از مراکز ،بیماران قادرند در طول اسکن موسیقی
گوش دهند .در طول اسکن بی حرکت بودن بیمار بسیار
اهمیت دارد .با توجه به این که چه بخشی از بدن اسکن
می شود ،کل فرایند از حدود  30تا  60دقیقه طول می کشد.
اگر بیمار احساس ناخوشایندی داشته باشد می تواند زنگ
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 در طول کل فرآیند بیمار توسط کارشناس.اخبار را فشار دهد
. پروسه تصویر برداری اصال دردناک نیست.نظاره می شود
.بیشتر بیماران می توانند بعد از انجام اسکن به خانه بروند
پزشک بیمار رابه مصرف مقدار زیادی مایعات به منظور
.دفع سریع تر مواد رادیو اکتیو از بدن سفارش می کنند
کارشناسان معتقدند باید دارو به طور کامل در عرض سه تا
.چهار ساعت پس از ورود به بدن از آن خارج شود
چه کسی نباید پت اسکن نماید؟

زنان باردار و زنانی که به نوزاد خود شیر می دهند باید پت
اسکن را به عنوان یک خطر برای نوزاد خود بدانند و هر زنی
باید حاملگی خود را قبل از اسکن به پزشک اطالع دهد و
افرادی هم که پت اسکن انجام داده اند باید در ساعات اولیه
بعد از پت از خانم های باردار و نوزادان و کودکان خردسال
.فاصله بگیرند

