ؿایت زامؽ رادیٍلٍژی
WWW.RADIOLOGYHA.COM
اخار وراخجی ثفؿفؽ
•

در پؾجاهعاران هػ ثٍليع اؿپػماثٍزوا از بلٍغ ثا زمان مػگ ثعاوم می يابع.

•

ؿلٍل ًای اؿپػماثٍگٍهی (بويادين) مجفکل از چوع زمؿيت ؿلٍلی مجماوت می
باقع کي شؾاؿيت اهٌا بي ثفؿفؽ مجقيػ اؿت.
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اخار وراخجی ثفؿفؽ
•

•

ؿلٍل ًای شالل از اؿپػماثٍگٍهی چوع
مػشلي ثٍؿؿي را پفت ؿػ می گغارهع:
اؿپػماثٍؿيت ًای اوليي ،اؿپػماثٍؿيت
ًای خاهٍيي ،اؿپػماثيعًا و ؿػاهرام
اؿپػماثٍزوا.
ثٍليع اؿپػم بالـ در مٍش شعود ً 6مجي
و در اهؾان ً 10مجي بي ظٍل می اهرامع.
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اخار وراخجی ثفؿفؽ
•

اخػ ثفؿفؽ بػ باروری لٍ ًرا ػاًػ همی قٍد زيػا ؿلٍل ًای پؽ از اؿپػماثٍگٍهی
ً
در مهايؾي با ؿلٍل ًای بويادين شؾاس هؾبجا مهاوم می باقوع.

•

پؽ از ثابـ گيػي از دز ثفؿفؿی مجٍؿط ،ثا زماهی کي ؿلٍل ًای اؿپػم بالـ
وابل دؿجػؿی باقوع ،لػد وابليت باروری طٍد را شمغ می کوع ،اما بجعريذ اين
وابليت کاًـ می يابع يا شجی ؾهيمي مٍوت ايراد می قٍد.

3

اخار وراخجی ثفؿفؽ
•

دروى ؾهيمي ثا زماهی کي اؿپػماثٍگٍهی وادر بي ثهؾيم و ثرعيع زامؿي ؿلٍلی
هباقع ،ادامي می يابع.

•

دز اؿجاهي ای کي مورػ بي ؾهيمي مٍوت در مػدان ثابـ ديعى از دز ثوٌا بي بيضي
ًا می قٍد شعود  0.15 Gyاؿت.

•

ثصت قػايط ثابـ گيػي ظٍالهی اًوگ دز اؿجاهي شعود  0.4 Gy/yمی
باقع.
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اخار وراخجی ثفؿفؽ
•

دز اؿجاهي ای کي مورػ بي ؾهيمي دائمی می قٍد شعود  3.5Gyو 2.5
 Gy/yاؿت.

•

الهای ؾهيمي بي وؿيلة ثفؿفؽ در مػدان بي ثقييػ وابل مالشؼي ای در ثٍازن
ًٍرمٍهی ،بی ميلي زوؾی يا ثٍاهموعي ًای ليؼيکی مورػ همی قٍد.
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اخار وراخجی ثفؿفؽ
•

•

ثٍليع ؿلٍل ًای زوؾی بالـ در
پؾجاهعاران مادى از دورة زماهی مجماوثی
هؾبت بي زوؽ مغکػ بػطٍردار اؿت.
ثمام ؿلٍل ًا در مػاشل اووگٍهی بي
ؿمت مػشلة قکل گيػي ثظمک در
زوين پيفػلت می کووع.
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اخار وراخجی ثفؿفؽ
•

•
•

ؿي روز پؽ از ثٍلع در مٍش يا اهؾان ،ثمام
اووؿيت ًا در مػشلة اؿجػاشت می باقوع و
ًيچ ثهؾيم ؿلٍلی روی همی دًع.
در هجيري در الػاد بالـ ًيچگٍهي ؿلٍل
بويادين (اووگٍهی) مٍزٍد هيؾت.
ً
اما ؿي هٍع لٍليکٍل هابالـ ،ثهػيبا بالـ و بالـ
وزٍد دارد.
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اخار وراخجی ثفؿفؽ
•

اؿجاهي بػای ؾهيمي دائمی در زهان از دز زغبی شاد در مصعودة  2.5Gyثا 6
 Gyيا اًوگ دز ممجع ظي چوع ؿال بيـ از  0.2 Gy/yمی باقع.

•

ثقييػات ًٍرمٍهی وابل ثٍزٌی ،در مهايؾي با يائؾگی ظبيؿی در هجيرة ؾهيمي
هاقی از ثفؿفؽ ،در زهان ايراد می قٍد.
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زٌـ ًا
•
•

•

ثابـ گيػي يک زمؿيت اخار ؿٍيػػي را در هؾل ًای بؿع ايراد می کوع کي هاقی
از ايراد زٌـ در ؿلٍل ًای زوؾی اؿت.
بيماری ًای ژهجيکی بي زٌـ ًايػػي اظالؽ می قٍد کي در ؿلٍل ًای زوؾی
والعين روی می دًوع و بي هؾل بؿع موجهل می قٍهع.
بػ طالؼ بيفجػ ؿػظان ًا کي هاقی از رطعاد زٌـ در ؿلٍل ًای ؿٍماثيک
اؿت ،مٍارد مغکٍر بيماری ًای وراخجی می باقوع.
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زٌـ
•

ً
زٌـ ممکن اؿت ،ثقييػي در ؿاطجمان  DNAباقع ،کي اشجماال ثػکيب
باز ،ثٍالی ان يا ًػ دو را درگيػ می کوع.

•

يک ثقييػ بؾيار کٍچک بي لٍرت زابرايػػي ،کؾب يا شغؼ يک باز می ثٍاهع
باؾح ثقييػات وابل ثٍارث مٌمی قٍد.

•

ً
مدال :اهمی گلبٍل ًای وػمؼ داؿی قکل کي از زابرايػػي لػلا يک باز هاقی می
قٍد.
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هاًوراری ًای کػومٍزومی
•

بيماری ًای کػومٍزومی با هاًوراری ًای گؾجػدى در ؿاطجمان يا در ثؿعاد
کػومٍزوم ًا (بؾيار زياد ،يا بؾيار کم) ايراد می قٍهع.

•

برؼ ثؿعادی از اؿجدواًای مٌم ثقييػات کػومٍزومی ؾمعى با زهعى ماهعن ثظم
لهاح يالجي ؿازگار هيؾجوع.
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هاًوراری ًای کػومٍزومی
•

ؿوعرم داوون مدالی از يک کػومٍزوم  21اضالی اؿت.

•

ؾعم ثٍازن کػومٍزومی اگػ مورػ بي مػگ زوين هفٍد مورػ بي پيعايـ هاًوراری
ًای ليؼيکی و در هجيري ههمان ًٍقی و ذًوی می قٍد.
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مظاظػى ًای هؾبی زٌـ در مهابل معلن
•
•
•

•

دو روش ثظمين مظاظػى ًای وراخجی ثفؿفؽ وزٍد دارد:
روش اول مهايؾي زٌـ ًای هاقی از ثفؿفؽ با مٍاردی کي طٍدبظٍد بٍزٍد
می ايع.
دز مضاؾك کووعى ) :(Doubling doseدز مٍرد هياز بػای دو بػابػ
کػدن بػوز زٌـ طٍدبظٍد اؿت بي ؾبارثی دز مٍرد هياز بػای ثٍليع زٌـ ًای
طٍدبظٍد اؿت.
اؿجمادى از ممٌٍم دز مضاؾك کووعى بػ مبوای اين لػضيي اؿت کي “اگػ ظبيؿت
می ثٍاهع ،پؽ ثفؿفؽ هيؼ می ثٍاهع” اين مظاظػة هؾبی زٌـ اؿت.
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مظاظػى ًای هؾبی زٌـ در مهابل معلن
•
•

روش دوم چفم پٍقی از ميؼان ظبيؿی يا طٍدبظٍد اؿت و بي ؿادگی خبت بػوز
هاًوراری ًای هاقی از زٌـ ًا در هؾل اول می باقع.
اين مظاظػى معلن زٌـ اؿت.
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مظاظػى ًای هؾبی زٌـ در پػوژى مگاماوس
•

در پػوژة مگاماوس اخػ پػثٍ بػ روی ًمت ميليٍن مٍش و الؼايـ لػاواهی زٌـ
ًای طٍدبظٍدی ايراد قعى در مٍش ًا مٍرد معالؿي وػار گػلت.

• از اين ازمايـ ًا  5هجيري ؾمعى بعؿت امع:
 .1شؾاؿيت پػثٍی زٌـ ًای مظجلك با لاکػجٍر ؾمعى ای شعود  35مجقيػ
می باقع بي گٍهي ای کي ثوٌا لصبت از بي کارگيػي ميؼان مجٍؿط زٌـ
اؿت.
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مظاظػى ًای هؾبی زٌـ در پػوژى مگاماوس
 .2در مٍش اخػ اًوگ دز بؾيار ؾمعى
اؿت يؿوی ثٍزيؽ دز ظی يک دورى
زماهی مورػ بي زٌـ ًای کمجػی در
مهايؾي با ثابـ گيػي شاد می قٍد.
 .3هػًا شؾاؿيت پػثٍی بيفجػی هؾبت
بي مادى ًا هفان می دًوع .اين مؾئلي
بي ويژى در اًوگ دز پايين مفٌٍد
اؿت زيػا الؼايـ زٌـ ًا در مادى
ًا ،شجی پؽ از دزی شعود چوع گػی
مٍرد ثاييع اؿت.
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مظاظػى ًای هؾبی زٌـ در پػوژى مگاماوس
 .4ؾٍاوب ژهجيکي يک دز مفظك را می ثٍان ثا شع زيادی با ايراد لاللة زماهی بين
ثابـ گيػي و اميؼش کاًـ داد.
در لٍرثی کي زمت گيػي باللاللي پؽ از ثابـ گيػي لٍرت گيػد (بي گٍهي ای کي
اؿپػم مٍرد اؿجمادى بػای لهاح در وضؿيت بالـ ثابـ گيػي داقجي باقع) ثؿعاد هؾبجاً
زيادی زٌـ ايراد می قٍد.
بػ ؾکؽ اگػ زمت گيػي بي چوع ًمجي پؽ از ثابـ گيػي بي ثؿٍين الجع ظٍری کي
اؿپػم ًای مٍرد اؿجمادى بػای لهاح در مػاشل اوليي اؿپػماثٍژهؼ ثصت ثابـ وػار گػلجي
باقوع ،زٌـ ًای کمجػی ايراد می قٍد.
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مظاظػى ًای هؾبی زٌـ در پػوژى مگاماوس
ً
در مٍش لاللي زماهی دو ماًي بين ثابـ گيػي و اميؼش بػای هػًا و هؾبجا ظٍالهی ثػ
بػای مادى ًا کالی اؿت ثا بيفجػين ميؼان کاًـ را در اخػ ثفؿفؽ ايراد کوع.
بي کمک قبيي ؿازی بػای اهؾان بػای بي شعاول رؿاهعن ؾٍاوب ژهجيکی ،يک لاللي
زماهی  6ماًي بين زمان ثابـ گيػي و اميؼش ثٍليي می قٍد.
 .5ثظمين دز مضاؾك کووعى بػای ثابـ گيػي اهؾان با اًوگ دز کم 1 Gy ،ثظمين
زدى می قٍد.
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اخار وراخجی ثفؿفؽ در اهؾان
•

الٍل کلی ثؿيين مظاظػة وراخجی در اهؾان بي لٍرت زيػ زمؽ بوعی می قٍد
 .1بيفجػ زٌـ ًا ،طٍاى طٍدبظٍد يا الها قعى با ثفؿفؽ مضػ می باقوع.

ً .2ػ دزی از ثفؿفؽً ،ػ چوع کم ،مظاظػى ًايػػي از اخػ وراخجی را در بػ دارد اما ثفؿفؽ
ً
يک زٌـ زای هؾبجا ضؿيك اؿت.
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اخار وراخجی ثفؿفؽ در اهؾان
 .3ثؿعاد زٌـ ًای ثٍليع قعى مجواؿب با دز اؿت بي گٍهي ای کي يک ثؿميم طعی از
اظالؾات شالل از دز باال ،ثظمين مؿجبػی را بػای اخار مػبٍط بي دز کم لػاًم می
اورد.
 .4ثظمين ًای مظاظػى بػ مبوای ازمايـ ًای اهرام قعى با مٍش اؿت.
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اخػ ثفؿفؽ بػ رويان و زوين
•

در ميان اخار ؿٍماثيک (بعهی) ثفؿفؽ ،برؼ ؿػظان ،اخػ بػ زوين در شال
رقع و ثٍؿؿي از هگػاهی ًای ؾمعى می باقع.

•

اخار کالؿيک بي قػح زيػ اؿت:
 .1اخار کفوعى :کي بي وؿيلي ثفؿفؽ وبل يا باللاللي پؽ از الهي گؼيوي رويان در ديٍارى
رشم الها می قٍد؛ يا اهکي با ثابـ گيػي از دزًای بؾيار باالثػ در مػاشل ثٍؿؿي و
ثکٍين داطل رشمی بي مػگ پيـ از ثٍلع يا مػگ هٍزاد در بعو ثٍلع مورػ می قٍد.
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اخػ ثفؿفؽ بػ رويان و زوين
 .2هاًوراری ًا :کي از ويژگی ًای اخػ ثفؿفؽ بػ رويان در دورى اهعامؼايػػي اؿت کي ظی ان
ؿاطجمان ًای بعن قکل می گيػهع و بٍيژى در مػاشل لؿاليت زياد ثهؾيم ؿلٍلی در
اهعام ثابـ ديعى شائؼ اًميت اؿت.
 .3اطجالل در رقع :بعون بػوز هاًوراری ليؼيکی در ثمام مػاشل ثٍؿؿي بي ويژى در اواطػ
دورى بارداری ايراد می قٍد.
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اخػ ثفؿفؽ بػ رويان و زوين
•

ؾٍامل اللی و شايؼ اًميت قامل دز ثفؿفؽ ،مػشلي بارداری و اًوگ دز
اؿت.

•

بؾياری از اخار اؿيب قواطجی در رويان بي ظٍر وابل مالشؼي ای با کاًـ
اًوگ دز کاًـ می يابع.
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اخػ ثفؿفؽ بػ رويان و زوين
•

کل دوران رقع زوين در رشم بي ؿي مػشلي ثهؾيم می قٍد:
 .1پيـ از الهي گؼيوی ،کي از زمان لهاح ثا زمان چؾبيعن رويان بي ديٍارى رشم را در بػ می
گيػد .در مٍش اين مػشلي معابن روز لمػ ثا روز پورم پؽ از لهاح اؿت.
 .2اهعامؼايػػي ،دوراهی کي ظی ان اهعام ًای اللی ثٍؿؿي می يابوع .اين مػشلي از روز پورم
ثا روز ؿيؼدًم اؿت.
 .3مػشلي زويوي ،کي ظی ان رقع ؿاطجمان ًای ثفکيل قعى لٍرت می پغيػد .اين
مػشلي از روز ؿيؼدًم ثا کل دورى بارداری ( 20روز) اؿت.
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اخػ ثفؿفؽ بػ رويان و زوين
•

اخػ  2 Gyاقؿي ايکؽ،
ثابـ قعى در مػاشل
مظجلك پؽ از ابؾجوی
بي قکل زيػ اؿت.
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اخػ ثفؿفؽ بػ رويان و زوين
•

بػ مبوای ثظمين راؼ ،دورى پيـ از الهي گؼيوي در اهؾان از روز لمػ ثا هٌم پؽ
از لهاح بي ظٍل می اهرامع.

•

دورى اهعامؼايػػي از روز هٌم ثا روز چٌل و يکم بي ظٍل می اهرامع.

•

دورى زويوي از روز چٌل و يکم ثا اهجٌای بارداری بي ظٍل می اهرامع.
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وبل از الهي گؼيوی
•

مػشلي پيـ از الهي گؼيوي شؾاس ثػين مػشلي بي اخار کفوعة ثفؿفؽ اؿت.

•

قيٍع باالی مػگ پيـ از ثٍلع ممکن اؿت بي لٍرت کاًـ اهعازة زوين ؿهط
قعى ػاًػ قٍد.

•

ؾهب ماهعگی در رقع پؽ از ثابـ گيػي در اين مػشلي مفاًعى همی قٍد.
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وبل از الهي گؼيوی
•

اگػ رويان زهعى بماهع ،بي ظٍر ظبيؿی در رشم و بؿع از ان بي رقع طٍد ادامي می
دًع.

•

راؼ هفان داد کي دز  0.05 Gyثا  0.15 Gyمی ثٍاهع بي مػگ ثظم لهاح
قعى مٍش مورػ قٍد.
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اهعام زايػػي
•
•

•

در مػشلي اهعام زايػػي ،اخػ اللی ثفؿفؽ در رودهت ًای کٍچک ،ثٍليع اهٍاع
هاًوراری ًای مادرزادی با ماًيت ؿاطجماهی اؿت.
دز شعود  2 Gyبي رويان مٍش ظی دورة شعاکػدػ شؾاؿيت می ثٍاهع بي 100
درلع قيٍع هاًوراری ًا در زمان ثٍلع مورػ قٍد.
ظی دورى اهعام زايػػي ،بيفجػ ؿلٍل ًای روياهی در مػاشل بالؿجٍال يا مجمايؼ
ًؾجوع و شؾاؿيت ويژى ای دارهع.
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اهعام زايػػي
•

رويان ًای ثابـ ديعى ظی روزًای اول اهعام زايػػي هيؼ ،بيفجػ ؾهب ماهعگی رقع
در داطل رشم را هفان می دًوع.

•

اين مؾئلي بي لٍرت کاًـ وزن در ظٍل دورى بارداری بيان می قٍد و پعيعى
ای هاقی از کاًـ ؿلٍل ًاؿت.

•

زاهٍران از ثٍاهايػػي وابل ثٍزٌی در بٌبٍد و ثػميم ؾهب ماهعگی در رقع هاقی از
ثابـ گيػي ظی اهعام زايػػي بػطٍردار می باقوع.
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اهعام زايػػي
•
•

•

ً
اشجماال در زمان
ممکن اؿت در زمان ثٍلع کٍچکػجػ از شع مؿمٍل باقوع اما
بلٍغ از وزن ظبيؿي بػطٍردار طٍاًوع قع.
رابعي ای بين ثػاثٍژهؼ و ؾهب ماهعگی در رقع وزٍد دارد؛ رويان ًای ثابـ
ديعى با هاًوراری ًای مادرزادی ؾمعى هيؼ از اطجالل در رقع رهذ می بػهع.
در شيٍاهات ،ثابـ گيػي با دز  1 Gyدر لٍرثی کي در ًػ مػشلي ای از
ابؾجوی بي زؼ دورة پيـ از الهي گؼيوي لٍرت گيػد -ؾهب ماهعگی در رقع را
باؾح می قٍد.
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اهعام زايػػي
•

ً
اشجماال مػگ
در لٍرت ايراد مػگ در هجيري ثابـ گيػي در مػشلي اهعام زايػػي،
ً
بؿع از ثٍلع (هئٍهاثال) و ثهػيبا در بعو ثٍلع روی می دًع.

•

اهجهال مػگ وبل از ثٍلع مػگ بي مػگ بؿع از ثٍلع هاقی از اهجهال ثابـ گيػي در
مػشلي وبل از الهي گؼيوي بي ثابـ گيػي در مػشلي اهعام زايػػي اؿت.

32

دورى زويوي
•

بهيي دوران بارداری ،يؿوی دورى زويوی از روز چٌاردًم در مٍش و ًمجي قفم
در اهؾان معابهت دارد.

•

ثابـ گيػي در اين دورى می ثٍاهع اخار مجوٍؾی از زملي اخػ بػ ؿيؾجم طٍهؾاز،
کبع ،کليي و فعد زوؾی داقجي باقع.

•

ً
ثمام اين اخار با دزًای ثفؿفؿی هؾبجا باال روی می دًوع.
33

دورى زويوي
•

در اين دورى دزًای بؾيار بيفجػی از ثفؿفؽ بػای ايراد مػگ در مهايؾي با
دورى ًای رقع ديگػ الزم اؿت.

•

اگػ چي ثابـ گيػي زوين ًا در مػاشل اوليي زویوی مٍزب ؾهب ماهعگی در
رقع دايمی می قٍد اما ثابـ گيػي رويان در مػاشل اوليي اهعام زايػػي باؾح
اطجالل مٍوجی در رقع کي زاهٍران وادر بي بٌبٍد ان در مػاشل بؿعی ثکٍين
زوين می باقوع -می قٍد.
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بازماهعى ًای شملي ًای بمب اثمی ًيػوقيما و هاکازاکی ثابـ ديعى
در رشم
•

ؾعم مفاًعى ههك ًايػػي در بعو ثٍلع هاقی از مٍارد ثابـ گيػي وبل از روز
پاهؼدًم دورة بارداری اؿت.

•

اين مٍرد با هجايذ ثابـ گيػي ًای وبل از الهي گؼيوي مٍش و مٍش ًای
لصػايػػي معابهت دارد و از “اخػ ًمي يا ًيچ” مػگ رويان با رقع ظبيؿی ظبؿيت
می کوع.
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بازماهعى ًای شملي ًای بمب اثمی ًيػوقيما و هاکازاکی ثابـ ديعى
در رشم
•
•

•
•

در بازماهعگان ژاپوی ،ثابـ گيػي در داطل رشم بي اهعازى ؿػ کٍچک
(ميکػوؿمال) و ؾهب ماهعگی ذًوی مورػ قعى اؿت.
اهعازى ؿػ کٍچک در زمان لمػ ثا ًمجي پاهؼدًم بارداری با الؼایـ دز رابعي
طعی دارد و از ًمجي قاهؼدًم بي بؿع ایراد همی قٍد.
ؾهب ماهعگی ذًوی پيـ از ًمجي ًفجم و پؽ از ًمجي بيؾت و پورم بؿع از
ابؾجوی مفاًعى هفع.
ً
ؾهب ماهعگی ذًوی ؾمعثا در ًمجي ًای ًفجم ثا پاهؼدًم بارداری ،و با هؾبت
چٌار بار کمجػ در ًمجي ًای قاهؼدًم ثا بيؾت و پورم روی می دًع.
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بازماهعى ًای شملي ًای بمب اثمی ًيػوقيما و هاکازاکی ثابـ ديعى
در رشم
•

•

ػاً ًػا در دورى شؾاس ًمجي ًفجم ثا
ً
پاهؼدًم بؿع از بارداری ػاًػا رابعي
طعی بين قيٍع ؾهب ماهعگی ذًوی و
دز زغبی وزٍد دارد.
در اين دورى ،همػى ؿورـ ًٍش
) (IQبي ازاء ًػ  100 Gyبي
اهعازى  30همػى کاًـ می يابع.
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بازماهعى ًای شملي ًای بمب اثمی ًيػوقيما و هاکازاکی ثابـ ديعى
در رشم
•
•

•

پاؿض طعی -فيػ اؿجاهي ای بػای ؾهب ماهعگی ذًوی فيػ مصجمل اؿت و بػوز
اين هاًوراری هيازموع کفجي قعن ثؿعاد بؾيار زيادی از ؿلٍل ًاؿت
ؿلٍل ًای کفجي قعى پيـ از ًمجي ًفجم ؿن بارداری می ثٍاهوع مٍزب اهعازة
ؿػ کٍچک بعون ؾهب ماهعگی ذًوی می قٍد.
در اين مػشلي ؾمب ًای موجٌی بي ثفکيل مض بي ثاخيػ اقؿي شؾاس هيؾجوع.
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بازماهعى ًای شملي ًای بمب اثمی ًيػوقيما و هاکازاکی ثابـ ديعى
در رشم
•

مصيط ؿػ کٍچک ؿي بار بيفجػ از ؾهب ماهعگی ذًوی مجعاول بٍد.

•

لػاواهی مصيط ؿػ کٍچک در گػوى ثابـ ديعة قعيع ) (1.5 Gyبؾيار
واضس اؿت.

•

اما در الػادی با ثابـ گيػي مادر بي ميؼان  0.1 Gyثا  0.19 Gyهيؼ اين
اخػ ديعى می قٍد.
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ثابـ گيػي از ثفؿفؽ پؼقکی
 .1دزًای زياد ثفؿفؽ ) (2.5 Gyدريالت قعى بي وؿيلي رويان اهؾان پيـ
از ًمجي دوم ثا ؿٍم ابؾجوی ،بػای ايراد هاًوراری ًای قعيع در بيفجػ کٍدکان
مجٍلع قعى از اشجمال بؾيار کمی بػطٍردار اؿت؛ اگػ چي ثؿعاد وابل ثٍزٌی از
ً
زوين ًا اشجماال زغب مرعد يا ؿهط می قٍهع.
 .2ثابـ گيػي بين ًمجي ًای چٌارم ثا يازدًم بارداری بي هاًوراری ًای قعيع
بؾياری از اهعام ًا در کٍدکان مورػ می قٍد.
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ثابـ گيػي از ثفؿفؽ پؼقکی
ً
 .3ثابـ گيػي بين ًمجي ًای چٌارم ثا يازدًم بارداری
اشجماال ثؿعاد مؿعودی
هاًوراری چفم ،اؿکلجی و اهعام ًای ثواؿلی را ايراد می کوع؛ وومي در رقع،
ً
ميکػوؿمالی و ؾهب ماهعگی ذًوی فالبا ديعى می قٍهع.

 .4ثابـ گيػي زوين بين ًمجي ًای قاهؼدًم و بيؾجم پؽ از ابؾجوی ممکن اؿت
بي درزة طميمي از ميکػوؿمالی ،ؾهب ماهعگی ذًوی و وومي در رقع مورػ قٍد.
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ثابـ گيػي از ثفؿفؽ پؼقکی
 .5در رابعي با ثابـ گيػي پؽ از ًمجي ؿی ام بارداری ،اشجمال ايراد هاًوراری
ًای ؿاطجاری ؾمعى کي مؿلٍليت ًای زعی در اوايل زهعگی را بي ًمػاى می
اورد -وزٍد هعارد اما می ثٍاهع هاثٍاهی ًای لؿاليجي در اهعام ًا را ايراد کوع.
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ؿػظان در دوران کٍدکی بؿع از ثابـ گيػي در داطل رشم
.1
.2

.3
.4

ثابـ گيػی زوين در رشم با دز کم ،بٍيژى در ؿي ماًي اطػ مٍزب الؼايـ
مظاظػة بعطيمي ًای دوران کٍدکی می قٍد.
يک ازمٍن اقؿي ايکؽ در دوران بارداری ،بي الؼايـ مظاظػة ؿػظان دوران
کٍدکی بي ميؼان  40در لع بيـ از ؿعس طٍدبظٍد مورػ می قٍد.
دزًای ثفؿفؿی اظػاؼ  (1 rad) 10 mGyمظاظػى را الؼايـ می دًع
مظاظػى معلن اضالی شعود  6در لع بي ازای ًػ گػی می باقع.
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ؿػظان در دوران کٍدکی بؿع از ثابـ گيػي در داطل رشم
•

شع دز مراز ثابيعى بي زوين ظی کل دورى بارداری بي ؾلت ثابـ گيػي ققلی
مادر هبايع از  (0.5 rem) 5 mSvثراوز کوع و ثابـ گيػي ماًاهي
مجراوز از  (0.5 rem) 0.5 mSvهباقع.
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ؿػظان در دوران کٍدکی بؿع از ثابـ گيػي در داطل رشم
•

دز  0.1 Gyبي رويان ظی دورى شؾاس بارداری (روز دًم ثا ًمجي بيؾت و
قفم) افلب بي ؾوٍان ههعي وعؽ در هؼػ گػلجي می قٍد.

•

بػای مهاديػ بيفجػ بايع ؿهط درماهی موؼٍر قٍد ثا از اشجمال داقجن کٍدک
مؿلٍل ازجواب قٍد.
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