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چكیده
 يددرمانی است که در آن بعد از عمل جراحی تيروييدکتومی و يا برداشت بافت تيروييد و،يکی از روشهای مؤثر در درمان سرطان تيروييد
 همچنين با توجه. برای بيماران تجويز میشود، بهصورت خوراکی131 بهمنظور کنترل رشد تومور و جلوگيری از عاليم ثانويه بعد از جراحی يد
 ممکن است منجر به عوارض،به دزی که يد پرتوزای جذب شده در سلولهای سرطانی ايجاد شده در ناحيه تيروييد به فضای اطراف میدهد
 مقدارTLD-100  با استفاده از دزيمترهای گرماليانی، در اين پژوهش در مرکز يددرمانی درمانگاه افشار يزد.زيادی برای اطرافيان بيمار شوند
 و دز جذبی عمقی تيروييد در131  يد150 mCi  تا100  ساعت برای دريافت24 ميانگين دز جذبی ناحيه تيروييد روی سطح پوست بعد از
 ساعت48  و بعد از379/155 cGy  و388/993  سانتیمتری از پوست که شامل تيروييد و بافت نرم اطراف آن میشود بهترتيب7 فاصله
24  متری از آنها در طول مدت3  تا1  دز اندازهگيری شده در اطراف بيمار و در فاصلههای. محاسبه شد343/124 cGy  و350/643 بهترتيب
، است که در مقايسه با استانداردهای تعيين شده30/93 cGy  ساعت بستری در اين مرکز بعد از دريافت يد پرتوزا بهطور ميانگين48 الی
 سن و جنسيت در بروز اين بيماری خيلی، طبق نتايج پژوهش هايی که تاکنون انجام شده است.احتمال خطر برای اطرافيان بيمار زياد است
 لذا پيشنهاد میشود که پژوهشهايی در زمينه عوامل ژنتيکی و بيماریهای.مؤثر بوده و همچنين شيوع آن در زنان بيشتر از مردان است
.زمينهای شايع در هر منطقه انجام گيرد
 دزيمتر گرماليان، پرتوزا131  يد، تيروييدکتومی، دزيمتری، يددرمانی:کلیدواژهها
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Abstract

One of the most effective methods of treating thyroid cancer is iodine therapy. Patients are prescribed
orally after thyroidectomy or thyroid tissue resection to control tumor growth and prevent secondary
symptoms after iodine surgery. Also, due to the dose of radioactive iodine absorbed by cancer cells in the
thyroid gland, it may have many side effects for those around the patient, which in this study in the
radiotherapy center of Afshar Clinic in Yazd, using germanium dosimeters TLD-100 is the average
absorbed dose of thyroid area on the skin surface after 24 hours to receive 100 to 150 mCi of iodine 131
and the deeply absorbed dose of thyroid at a distance of 7 cm from the skin, which includes the thyroid
and surrounding soft tissue 388.933 and 379.155 cGy, respectively. After 48 hours, these values were
350.643 and 344.124 cGy, respectively. Moreover, the measured dose was around the patient. At
distances of 1 to 3 m from them during 24 to 48 hours of hospitalization after radiation, iodine intake is
on average 30.93 cGy, which is a high risk for those around the patient compared to the set standards.
According to the results of studies published so far, age and gender are very effective in the incidence of
this disease, and its prevalence is higher in women than men. Therefore, it is suggested that research be
conducted on genetic factors and common underlying diseases in each region.
Keywords: Thyroid radio iodine therapy, Dosimetry, Thyroid cancer, I-131, Thermoluminescence
Dosimetry (TLD)
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محاسبه دز جذبی ،سطحی و عمقی يد  131پرتوزا . . .

 .1مقدمه

 1.2نحوه جمعآوری اطالعات و دزیمتری TLDها

يد  131يکی از مواد پرتوزايی است که در پزشکی هستهای
کاربردهای فراوانی در تشخيص و درمان دارد .دز يد  131بهکار
رفته در موارد تشخيصی بين  5تا  20 mCiو در موارد درمانی
دزهای باالتر و در حد  30تا  ،250 mCiو حتی بيشتر ،تجويز
میشود .هدف از اين پژوهش اندازهگيری دز ميانگين اطراف
بيمار ،دز سطحی و عمقی تيروييد و بررسی تأثير شاخص توده
بدنی بيماران در ميزان جذب تابش میباشد .بسياری از بيماران
در درمانگاه يا بخش بيماران سرپايی در بيمارستانها و مراکز
درمانی تحت درمان با يد پرتوزا قرار میگيرند و بعد از دريافت
يد  131میتوانند به منزل بروند .بعضی از بيماران الزم است به
مدت يك الی سه روز در بيمارستان بستری شوند .با توجه به
عدم آگاهی بيماران در رابطه با ميزان پرتودهی يد پرتوزا  131و
دغدغه و نگرانی آنها در رابطه با عوارض بعدی يددرمانی و
چگونگی ارتباط با اعضای خانواده ،بهويژه کودکان و اطرافيان در
طول يد درمانی تا زمانی که نيمهعمر بيولوژيکی و فيزيکی يد به
پايان برسد و با هدف بررسی دقيقتر اين موضوع ،در اين مطالعه
دز اطراف بيمار نيز اندازهگيری و بررسی میشود .به هر حال
اکثر پزشکان ،بهمنظور کاهش عوارض بعدی در برابر تابش پرتو
بيماران در رابطه با چگونگی محافظت از اعضای خانواده،
همکاران بيمار و رعايت ميزان فاصله حداقل  3 mاز ديگران
] ،[1توصيههای الزم را به آنها میکنند.

در اين پژوهش با توجه به ميزان وخامت مشابه روی بيمارانی که
 150 cGyيد  131دريافت کردند و شاخص توده بدنی متفاوت
داشتند (به علت محدوديت تعداد بيماران) ،دزيمتری انجام شد؛
به اين صورت که ابتدا قرصها در بستههای سهتايی و دوتايی
آماده شده در ناحيه تيروييد بيمار ،لنف نودها ،باالی قفسه سينه
بيمار و در فواصل  0/5 mتا  3 mاز بيمار قرار داده و به مدت
 24 ،12و  48ساعت با توجه به محدوديت دسترسی به بيمار،
دزيمتری انجام شد .سپس قرصهای  TLDدر مرکز تحقيقات
هسته ای دانشگاه يزد با استفاده از دستگاه خوانش خوانده شده
و اطالعات و دادههای بهدست آمده برحسب نانوکولن ،يادداشت
شدند .از آنجاکه قرصهای  ،TLD-1100برای هر بار استفاده
در دزيمتری الزم به آمادهسازی برای پرتودهی بعدی و
پاک سازی هر نوع انرژی ذخيره شده حاصل از پرتودهی قبلی
است ،از اينرو در هر مرحله به مدت يك ساعت ،در دمای
 300 ˚Cتحت عنوان فرايند بازپخت ،آمادهسازی انجام شد و
اين روند هر بار برای تمام بيماران انجام شد .بهمنظور تعيين
ميزان دز جذبی عمقی و سطحی ناحيه تيروييد بيماران مبتال به
سرطان تيروييد پاپيلری و تعيين دز اطراف آنها و تحليل و
بررسی دادهها از بستههای دو و سهتايی قرصهای TLD
استفاده شده است (شکل .)1
برای خوانش مقدار دز جذبی قرصهای  TLD-100از
دستگاه خوانش مدل  7103ساخت شرکت ايمن گستر رامان
کيش استفاده شده است ،اين نوع  TLDخوانها برای دزيمتری
بيمارستانی طراحی شدهاند و از اينرو بر اساس تنظيمات
سازنده آن ،ولتاژ باالی مربوط به  PMTيك مقدار ثابت و حدود
محاسبه سطح زير منحنی درخشندگی آن براساس سطح کل
منحنی درخشندگی است و اپراتور فقط میتواند برنامه گرمادهی
را در زمانهای متفاوت برای دستگاه تنظيم کند.

 .2روش بررسی
در اين پژوهش مطالعه بر روی چندين بيمار به صورت تصادفی،
در محدوده سنی بين  20تا  60سال ،انجام شد که باتوجه به
ميزان وخامت مشابه سرطان تيروييد ،مقدار  150 mCiيد 131
دريافت کردند .اما بهدليل محدود بودن زمان ،تعداد بيماران و
ميزان راديودارو ،شاخص تودهبدنی تمام بيماران يکسان نيست و
اين ممکن است روی نتايج و ميزان خطا تا حدودی مؤثر باشد.
شاخص تودهبدنی يا  1BMIاز رابطه  1به دست میآيد ،که
ميزان ايدهآل آن برای بزرگساالن بين  18/5تا  24/5تعريف شده
است؛ اگر اين شاخص کمتر از  18/5باشد يعنی شخص کمبود
وزن دارد ،اگر بين  25تا  29/9باشد يعنی شخص اضافه وزن
دارد و بين  30تا  39/9يعنی شخص از چاقی مفرط رنج میبرد
].[2
2
2
(  )mقد  )kg( /وزن = BMI
() 1

شكل  .1شکل مربوط به قرص  TLDو دستهبندی قرصهای TLD-100
(اين قرص ها با چسب روی ناحيه مورد نظر روی بدن بيمار چسبانده شد).

1. Body Mass Index
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قبل از قرار دادن دزيمترهای  TLDدر محفظه TLD

دستگاه خوانش ،ابتدا بايد پروفايل برنامه گرمايشی خوانش در
نرم افزار مربوطه تنظيم و ذخيره شود .برنامه گرمايشی خوانش
برای TLDها به شرح زير انتخاب و تنظيم شد:
آهنگ گرمايی5 ˚C/s :
پيش گرمادهی 50 ˚C :و به مدت 20 s
خوانش :از  50 ˚Cتا 350 ˚C
بازپخت داخل دستگاه :در دمای  350 ˚Cبه مدت  60 sانجام
شد.
برای محاسبه دز دو روش وجود دارد )1 :روش مستقيم از
طريق محاسبه مساحت سطح زير يك يا چند قله از منحنی
درخشندگی ،که بهدليل يکسان نبودن شکل قلهها در هربار
خوانش خطای آن زياد میشود )2 .محاسبه سطح کل منحنی
درخشندگی در شرايط يکسان نظير محاسبه سطح منحنی به
ازای ثابت بودن نقطه شروع و پايان سطح تمامی منحنیهای
درخشندگی مورد محاسبه و همچنين ثابت بودن ولتاژ باالی
دستگاه برای خواندن تمامی قرصها الزامی است؛ از طرفی با
توجه به اينکه دادههای دستگاه خوانش برحسب  nCهست ،با
استفاده از ضرايب مناسب میتوان به دز برحسب  Gyيا cGy
تبديل کرد .همچنين بهدليل متفاوت بودن پاسخ دز قرصها و
بهمنظور کاهش خطای دزيمتری قرصها و دستگاه خوانش بايد
کاليبره و ضريب تصحيح و ضريب کاليبراسيون 1دستگاه نيز در
محاسبات اعمال شود .لذا با توجه به موارد ذکر شده ،دز از
طريق رابطه  2قابل محاسبه است:

Count
Count i

() 2

= Ecc i

شکل  2منحنی درخشندگی يکی از قرصها را نشان
میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،سطح کل منحنی
درخشندگی در واحد  nCگوشه سمت چپ منحنی در دستگاه
ثبت میشود (البته در شکل  2قسمت مربوط به پيش گرمادهی
نشان داده نشده است).

شكل  .2منحنی درخشندگی يکی از قرصها.
2. Reader Calibration Factor
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در اين پژوهش از دزيمترهای گرماليانی  TLD-100به
دليل آستانه آشکارسازی بسيار پايين و عدد اتمی مؤثر معادل
بافت بدن انسان استفاده شده است .اين مواد در برخورد با
پرتوهای يونساز انرژی کسب کرده و اين انرژی را در حالت
نيمهپايدار حفظ میکنند و وقتی در معرض حرارت قرار
میگيرند ،انرژی ذخيره شده را بهصورت نور مريی آزاد میکنند
که با اندازهگيری آن توسط يك دستگاه قرائتگر ،دز دريافتی
محاسبه میشود؛ بدينصورت که اين دستگاه قرائتگر به يك
رايانه وصل است که با قرار دادن اين دزيمترها در اين دستگاه
اطالعات توسط يك نرمافزار پردازش شده و خروجی بهصورت
منحنی درخشندگی نمايش داده میشود .قله دزيمتری اصلی در
منحنی پرتو برای قرصهای  LiF: Mg, Tiمعروف به
 ،TLD-100بين  180 ˚Cتا  260 ˚Cاست .دمای قله به اندازه
کافی باال بوده و برای دزيمتری استفاده میشود.
 2.2مراحل انجام کار

قرصهای  ،TLD-100قبل از شروع مراحل دزيمتری در مرکز
پرتو فرايند يزد با استفاده از چشمه کبالت  60در محدوده مورد
نظر کاليبره شده و قرصهای  TLD-100با پاسخ دز مشابه ،در
دستههای سهتايی دستهبندی شدند .بدينمنظور ،قرصها را
تحت تابش يکسان قرار داده ،آنها را در دستگاه خوانش خوانده
و شمارش متوسط آنها تعيين شده است .از تقسيم آنها به
شمارش هر قرص (تراشه) ،ضريب تصحيح ( )Eccهر دسته
محاسبه شد و آن دسته از قرصهايی که ضريب تصحيح نزديك
به  1داشتند مطابق جدول  1دستهبندی و انتخاب شد .ضريب
تصحيح بين  0/8تا  1/1ايدهآل است.
بعد از کاليبره کردن قرصها و دستهبندی قرصهايی با
پاسخ دز مشابه ،فرايند بازپخت انجام شد .سپس در مرکز يد
درمانی درمانگاه افشار يزد ،قرصها را در محفظههايی در اتاق
بيماران و روی نواحی مختلف گردن در ناحيه تيروييد و باالی
قفسه سينه قرار داده و دزيمتری سطحی انجام شد؛ به اين
صورت که قبل از شروع فرايند درمان با يد  131پرتوزا توسط
پزشك ،دزيمترها را در نقاط مختلف روی پوست ،در ناحيه
تيروييد بيمار و همچنين در فاصلههای  1تا  3متری از بيماران
قرار داده و بعد از  36 ،24 ،12و  48ساعت بعد از تجويز يد ،دز
جذبی نواحی مذکور جمعآوری گرديد .سپس در آزمايشگاه
تحقيقات هستهای دانشگاه يزد بهوسيله دستگاه قرائتگر TLD
قرائت شد .از آنجا که دادههای حاصل از دستگاه خوانش ،برای
دزيمتر گرماليان  ،TLD-100براساس نانوکولن بهدست میآيد،
دادهها بايد با ضريب کاليبراسيون ( )Cfبه دز برحسب cGy
تبديل شوند.
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جدول  .1ضريب تصحيح مربوط به هر گروه از قرصهای TLD

گروه اول

0/94

گروه دوم

1/01

گروه سوم

0/96

گروه چهارم

1/25

گروه پنجم

0/90

112459/4
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R2= 0/9951
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بدينمنظور ،قرصها در بازه  100تا  400 cGyتوسط
شتابدهنده  Compactدر مرکز پرتودرمانی شهيد رمضانزاده
يزد تحت تابش يکسان قرار گرفته و نمودار آن در نرمافزار اکسل
رسم شد؛ با محاسبه شيب نمودار ،ضريب کاليبراسون به مقدار
 301/24بهدست آمد (شکل .)3
بهمنظور کاليبراسيون دستگاه خوانش  TLDو اطمينان از
ضريب يك در تبديل  nCبه  ،cGyدزيمتری مطلق شتابدهنده
 Compactطبق پروتکل  TRS-398توسط اتاقك يونساز
فارمر انجام شد .فانتوم آب ،اتاقك يونساز ،دماسنج و فشارسنج
وسايل موردنياز بودند .با باز کردن فيلد ،10×30 cm2
 SSD = 100 cmو اعمال ولتاژ  300 Vاتاقك يونش ،شرايط
برای انجام دزيمتری آماده گرديد .تصويری از موقعيت قرار
گرفتن فانتوم آب برای انجام دزيمتری مطلق در شکل  4نشان
داده شده است ].[3
براساس طرحواره نشان داده شده در شکل  5به منظور انجام
کاليبراسيون ،قرصهای  TLDتحت تابش پرتو ايکس پرانرژی
قرار داده شد و ضريب کاليبراسيون تعيين گرديد .برای محاسبه
اين ضريبTLD ،هايی درنظر گرفته شد که  ECCنزديك به 1
داشتند .به اين منظور از ميان  27عدد  TLDموجود26 ،
 TLDانتخاب شده و در  6گروه سهتايی و  4گروه دوتايی قرار
داده شد .برای مشابه بودن شرايط پرتودهی TLDها با شرايط
دزيمتری مطلقTLD ،ها روی  3 cmفانتوم جامد قرار گرفتند
و 1/6 cmفانتوم جامد (بيلدآپ برای انرژی  )6 MeVنيز روی
TLDها قرار گرفتTLD .ها ،در بازه دز  100تا  400 cGyدر
اندازه ميدان  10×30 cm2پرتودهی شدند .سپس TLDها
خوانش شده و با محاسبه دز ميانگين در هر پرتودهی ،نمودار دز
( )cGyبرحسب خوانش ( )nCرسم شد .شيب اين نمودارها
ضريب  Cfرا نشان میدهد .ضريب  Cfمربوط به محدوده دز
 100تا  )301/2( 400 cGyطبق نمودار با نرمافزار اکسل
محاسبه شد ].[4

y = 301/24x - 37612

140000

دز بر حسب نانوکولن

شماره گروه

ضريب تصحيح ميانگين

160000

400

300

200

100

0

-20000

دز (سانتیگری)

شكل  .3تغييرات دُز به کولن.

شكل  .4شتابدهنده  Compactموجود در بيمارستان شهيد رمضانزاده
يزد ].[4

100 cm

1/6 cm
3

شكل  .5طرحواره نحوه قرارگيری قرصهای  TLDبرای تعيين ضريب
کاليبراسيون ].[4

با استفاده از رابطه  ،3دز بهدست میآيد:
RL
() 3
Dose  TL  Ecc Cf  o
RLi
 RLo / RLiبهمنظور کاليبره دستگاه خوانش بهدست میآيد.
 RLoمتوسط نور مرجع دستگاه برای کل خوانش و  RLiنور
مرجع دستگاه در اولين خوانش است TL .ميزان شمارش خوانده
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شده توسط دستگاه خوانش برحسب نانوکولن است .يك روش
ديگر برای محاسبه ميزان دز دريافتی ،محاسبه انتگرال منحنی
درخشندگی دزيمتر است که اگرچه سادهتر است اما روش
استفاده شده از رابطه ذکر شده در اين پژوهش دقيقتر است .با
توجه به دز اوليه خوانده شده در ساعات مختلف ،دز سطحی
تيروييد از رابطه  3محاسبه شد .با توجه به سیتی اسکن
اسپيرال در ناحيه تيروييد فاصله تيروييد از پوست بهطور
ميانگين  7 cmاست ] .[2که با توجه به اين موضوع از
رابطههای  4و  5میتوان دز عمقی تيروييد را محاسبه کرد:
() 4
D  Do e  x
1 14
() 5
) μ 1/ 7  ( E max
/

مقدار دز سطحی اندازهگيری شده توسط دزيمترهای گرماليانی
برحسب  cGyاست .در اين رابطه  ،Dمقدار دز جذبی عمقی
بافت است و  ،µضريب جذب پرتو در بافت است که مقدار آن از
رابطه فوق بهدست میآيد و برحسب  m2/kgاست .بنابراين  xکه
ضخامت محيط است و واحد آن  mاست .از آنجا که بايد واحد
آن  kg/m2باشد تا ابعاد قسمت نمايی رابطه  1باشد ،از اينرو
بايد ضخامت در چگالی محيط ضرب شود.
در اين پژوهش چگالی بافت بدن انسان بهدليل نياز به دما و
فشار و اطالعات مربوط به حجم و پيچيدگی آناتومی بدن هر
فرد تقريبا  1 kg/m3درنظر گرفته شده است ،اما بهدليل اينکه
چگالی بدن عددی بزرگتر از  1است ،با ضرب اعداد بزرگتر از
 1در مقدار ضخامت  xدر نمای رابطه شماره  ،2قسمت نمايی
عددی کوچكتر شده و از اينرو پاسخ واقعی مقداری کوچكتر
از مقدار محاسبه شده است ،Emax .برحسب  MeVو نشان-
دهنده بيشينه انرژی پرتوهای گاما و بتای گسيل شده از يد
 131است که مقدار آن بهترتيب 0/364 ،و 0/610 MeV
میباشد .با توجه به اينکه پرتو بتا کوتاه برد بوده و محدوده
نفوذ آن در بافت  0/8 mmاست ،بنابراين فقط در همين فاصله
از بافت نرم نفوذ کرده و اگرچه منجر به شکستگیهای
کروموزومی و آسيبهای ثانويه میشود ،اما به استخوانها و
ارگانهای اطراف تيروييد آسيبی نمیرساند ].[5
ميزان خطای تکرارپذيری  C.Vبه کمك مقدار انحراف
استاندارد و ميزان ميانگين شمارشها محاسبه گرديد و به مقدار
 1/05بهدست آمد.
S .D   100
()6
C .V 
X

) ( i 1 (x i  x avg

مقدار  RLo / RLiبرابر با  %0/8محاسبه شد .در پايان بعد از
محاسبه تمام خطاها ،از رابطه  8خطای کل  %3/28محاسبه شد.
الزم به توضيح است که برای مطالعاتی که در زمينه پرتوپزشکی
انجام میشود خطای کمتر از  %5ايدهآل است.
Uc  D   ( u( N )2  u( f fad )2  u( f hol )2 

()8

) u (f energy )2  u (f Lin )2  u (M )2

) u(Nخطای مربوط به ضريب کاليبراسيون است و (u(ffad

خطای مربوط به محوشدگی سيگنالهای  TLDمیباشد.
محوشدگی مربوط به  %5 ،TLD-100در سال میباشد ،از آنجا
که در اين پژوهش ،مدت زمان بين پرتودهی و خوانش TLDها،
کوتاه بود ،خطايی برای محوشدگی درنظر گرفته نشدu(fenergy( .
خطای مربوط به تصحيح انرژی است .انرژی 0/364 MeV
مربوط به پرتوهای پراکنده ،در محدوده انرژیهای 1/25 MeV
تا  140 keVقرار دارد؛ طبق پژوهشهای انجام شده ،خطای
تصحيح انرژی در اين محدوده  %3/5حاصل شد ]u(flin) .[6
خطای مربوط به تصحيح غيرخطی است که با توجه به اينکه
قرصهای  TLDدر دزهای  1تا  10 Gyپاسخی کامالً خطی
دارند ،و از طرفی محدوده دز در اين پژوهش نيز در همين
محدوده است ،لذا نيازی به اعمال تصحيح غيرخطی نمیباشد.
( u(Mخطای مربوط به خوانش است که برابر با  %1/05تعيين
شد .با اعمال خطاهای ذکر شده در رابطه فوق ،خطای کل
 %3/28حاصل شد که اين مقدار کمتر از  %5بوده و نتيجه
مطلوب برای اين پژوهش میباشد ].[7
در شکل  6نقاط مربوط به شاخص توده بدنی بيماران
مشخص شده است که برخی در محدوده نرمال  18/5تا  24/5و
با رنگ زرد و برخی خارج از اين محدوده نرمال قرار دارند.
بهدليل محدوديت تعداد بيماران ،محدوديت دسترسی به برخی
از آنها و عوامل ديگر دستهبندی اين بيماران بر اساس اين
مشخصه امکانپذير نبود و اين خود تا حدودی موجب پراکندگی
دادهها و افزايش خطا میشود .برای کاهش پراکندگی دادهها
بايستی جدولی همانند جدول  2به طور ساليانه تهيه شود تا
راهگشای پژوهشهای بعدی باشد.

N

()7
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فقط ناحیه بین  18.5تا  24.5نرمال است
35

31/2
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جدول  .3دادههای مربوط به دز تيروييد بيمار اول با شاخص توده بدنی

شكل  .6شاخص توده بدنی بيماران.

نرمال

جدول  .2اطالعات مربوط به برخی از بيماران بهصورت تصادفی
شماره

وضعيت

شاخص توده بدنی

جنسيت

وزن تيروييد
()g

1
2
3
4
5
6

نرمال
نرمال
کمبود وزن شديد
نرمال
نرمال
چاقی نوع اول

23/9
19/1
15/6
20/2
20/8
31/2

زن
زن
زن
زن
زن
زن

22
19/6
21
22
28
30

7

نرمال

24/5

زن

25

دزيمترهای گرماليانی نيز پس از ساعات ذکر شده در روش
بررسی با توجه به محدوديت دسترسی به بيماران پس از
ترخيص ،از بدن بيمار برداشته شده و توسط دستگاه خوانش
خوانده شد .اطالعات بيمار و دزها برحسب  nCيادداشت شده و
در جدولهای  3تا  10دستهبندی شد .سپس با استفاده از رابطه
 ،3ميزان دز سطحی تيروييد در ساعات مختلف برحسب cGy
محاسبه شد .با استفاده از رابطه  4و جایگذاری دز سطحی
بهدستآمده ،دز جذبی عمقی تيروييد و بافتهای اطراف آن
مطابق جدولهای  3تا  9محاسبه شد و نمودارهای مربوط به آن
نيز با استفاده از نرمافزار اکسل رسم شد.
 .3نمودارها و بررسی نتایج
در شکلهای  7تا  ،13خطوط آبی دز محاسبه شده در 48
ساعت و خطوط نارنجی دز در  24ساعت را نشان میدهند.
در اين پژوهش بيمارانی با شرايط و وخامت مشابه در ميزان
درگيری سرطان تيروييد درنظر گرفته شدند که اغلب
 150 mCiيد  131پرتوزا دريافت کرده و مورد مطالعه و بررسی
قرار گرفتند .با توجه به نمودار رسم شده دز جذبی آنها بعد از
 24و  48ساعت و با مقايسه با نمودار پژوهش قبلی که در
اينجا ذکر شد ،میتوان گفت هرچه شرايط جسمی بيمار
مجله علوم و فنون هستهای
جلد  ،99شماره  ،1بهار  ،1401ص 28-19

نرمالتر و تعداد خوانش بيشتر بوده و در مدت زمان کمتری
انجام شود ،ميزان خطا کمتر شده و نمودار و نتايج نهايی تطابق
بيشتری دارد.
در اينجا با توجه به محدوديت دسترسی به بيمار و تعداد
خوانش کمتر ،نمودار نسبت به نموار قبل تطابق کمتری دارد اما
در مدت زمانی که خوانش انجام شده ،نمودار تقريباً مطابق با
نمودار پژوهش ذکر شده است.
اين نمودار نيز با نمودار قبلی کمتر تطابق دارد که بهدليل
نرمال بودن شاخص توده بدنی بيمار و محدوديت در تعداد
خوانش و زمان خوانش قابلتوجيه است.

دز عمقی محاسبه شده
()cGy

دز سطحی محاسبه شده
()cGy

دز خوانده شده
()nC

(48)h

24)h

(48)h

(24)h

(48)h

(24)h

231/088

261/791

236/287

267/680

132/25

153/34

329/293

230/268

336/701

235/448

138/35

139/11

252/057

194/631

257/728

199/01

141/06

123/11

436/334

566/825

415/593

579/576

173/14

285/71

509/905

429/208

521/376

438/863

145/77

224/88

436/334

417/081

415/475

426/464

169/62

219/52

جدول  .4دادههای مربوط به دز تيروييد بيمار دوم با شاخص توده بدنی نرمال

دز عمقی محاسبه شده
()cGy

دز سطحی محاسبه
شده ()cGy

دز خوانده شده
()nC

(48)h

(24)h

(48)h

(24)h

(48)h

(24)h

359/974

409/057

368/072

418/259

169/62

203/04

336/291

366/148

343/856

374/385

159/67

183/67

388/678

349/069

397/422

356/922

181/68

175/96

جدول  .5دادههای مربوط به دز تيروي يد بيمار سوم با شاخص توده بدنی در
ناحيه کمبود وزن
دز عمقی محاسبه شده
()cGy

دز سطحی محاسبه شده
()cGy

دز خوانده شده ()nC

(48)h

(24)h

(48)h

(24)h

(48)h

(24)h

258/074

304/824

263/880

311/682

109/42

156/55

300/552

212/884

307/313

217/673

123/84

115/91

308/948

232/497

315/898

237/728

126/69

124/58
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جدول  .10دز محاسبه شده در فاصله  0/5تا  3 mاز بيمار

جدول  .6دادههای مربوط به دز تيروييد بيمار چهارم با شاخص توده بدنی
نرمال

دز خوانده شده
در اطراف بيمار
از  1متر تا m
)nC( 3

دز محاسبه شده
برای فاصله 0/5
تا 1 m
()cGy

(48)h

(24)h

(48)h

(24)h

(48)h

(24)h

7/26

24/49

8/53

38/31

352/690

337/988

360/624

345/592

167/5

171/9

35/47

27/71

10/296

38/94

33/82

26/30

45/97

35/34

312/370

390/049

319/397

398/824

150/56

195/4

37/69

27/57

45/83

31/37

385/193

357/287

390/267

365/325

179/68

180/61

20/87

22/40

43/71

30/62

21/71

26/69

42/77

29/24

35/99

24/74

39/58

28/78

42/71

26/79

59/56

30/92

22/52

23/49

24/69

28/43

7/61

24/62

32/12

27/03

19/49

26/51

28/59

28/93

29/92

28/91

44/99

34/47

دز عمقی محاسبه شده
()cGy

دز خوانده شده
()nC

دز سطحی محاسبه
شده ()cGy

دز محاسبه شده برای
فاصله  1تا 2 m
()cGy

جدول  .7دادههای مربوط به دز تيروييد بيمار پنجم با شاخص توده بدنی نرمال
دز عمقی محاسبه شده
()cGy

دز سطحی محاسبه شده
()cGy

دز خوانده شده
()nC

(48)h

(24)h

(48)h

(24)h

(48)h

(24)h

314/584

324/990

321/661

322/301

151/04

164/58

342/051

339/455

349/746

347/092

161/58

171/11

381/704

361/695

390/291

369/832

178/24

181/15

دز خوانده شده در
اطراف بيمار از 0/5
متر تا )nC( 1 m

700

دُز خوانده شده در  48ساعت

جدول  .8دادههای مربوط به دز تيروييد بيمار ششم با شاخص توده بدنی در

600

دُز خوانده شده در  24ساعت

ناحيه چاق
دز خوانده شده
()nC

400

دز بر حسب سانتیگری

دز عمقی محاسبه شده
()cGy

دز سطحی محاسبه شده
()cGy

500

(48)h

(24)h

(48)h

(24)h

(48)h

(24)h

300

-

389/866

-

398/636

-

190/2

200

-

446/559

-

456/605

-

215/26

100

-

478/376

-

487/093

-

210/57

-

632/390

-

646/616

-

232/55

-

484/366

-

495/262

-

182/3

شكل  .7تغييرات دز جذبی سطحی تيروييد بيمار اول بعد از  24و 48

-

615/127

-

628/965

-

226/69

ساعت.

8

4

6

0

2

شماره خوانش

500

جدول  .9دادههای مربوط به دز تيروييد بيمار هفتم با شاخص توده بدنی نرمال

450

دز خوانده شده
()nC

(48)h

(24)h

(48)h

(24)h

(48)h

(24)h

234/254

117/584

239/524

163/398

120/23

93/5

229/375

115/80

234/535

174/610

118/18

98/9

267/862

131/668

273/888

221/249

134/35

113/63

400
350
300
250
200
150

دُز خوانده شده در  48ساعت

100

دُز خوانده شده در  24ساعت
5

4

3

خوانش

دز بر حسب سانتیگری

دز عمقی محاسبه شده
()cGy

دز سطحی محاسبه شده
()cGy

0

50
2

1

0

0

شكل  .8تغييرات دز جذبی سطحی تيروييد بيمار دوم بعد از  24و  48ساعت.
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شكل  .9نمودار تغييرات دز جذبی سطحی تيروييد بيمار سوم بعد از  24و
 48ساعت.

شكل  .12نمودار تغييرات دز جذبی سطحی تيروييد بيمار ششم بعد از  24ساعت.
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شكل  .11نمودار تغييرات دز جذبی سطحی تيروييد بيمار پنجم بعد از  24و
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شكل  .13نمودار تغييرات دز جذبی سطحی تيروييد بيمار هفتم بعد از  24و
 48ساعت.

بهطور کلی در اين پژوهش ،باتوجه به مقادير محاسبه شده،
دامنه دز جذبی از  163/398 cGyتا  646/616 cGyدر 48
ساعت متغير است .در اينجا مقدار ميانگين دز جذبی سطحی و
عمقی بعد از  24ساعت برای  150 mCiيد  131روی پوست و
در فاصله  7 cmاز پوست ،که بهطور ميانگين شامل تيروييد و
بافت نرم اطراف آن میشود ،بهترتيب  388/993و cGy
 379/155و بعد از  48ساعت به ترتيب  350/643و cGy
 343/124محاسبه شده که با توجه به پژوهشهای انجام شده
در اين زمينه ،اين نتايج با نتايج قبلی با درصد بسيار پايين خطا
مطابقت دارد ][8؛ اين اختالف کم میتواند ناشی از محدود
بودن دزيمترها ،خطاهای مربوط به پاسخ دز قرصها ،تعداد
بيماران ،بهنجار نبودن شاخص توده بدنی بيماران ،تابش زمينه و
عوامل ديگر باشد .با مقايسه شاخص توده بدنی بيماران و ميزان
دز جذبی تيروييد آنها که بعضی از افراد با شاخص توده بدنی
نرمال و بعضی دچار کمبود وزن شديد و يا چاق هستند،
میتوان نتيجه گرفت که وزن افراد بهطور مستقيم و جرم و ابعاد
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تيروييد در ميزان دز جذبی تيروييد بسيار مؤثر است و در افراد
چاق دز جذبی تيروييد خيلی بيشتر از افراد با شاخص توده
بدنی نرمال و در افرادی که دچار کمبود وزن هستند ،دز جذبی
خيلی کمتر از افراد با شاخص توده بدنی نرمال است.
مقادير اندازهگيری شده نشان میدهد که تمام پرتوهای
تابشی از يد  131پرتوزا در  24ساعت اول جذب تيروييد
نمیشود و ميزان دز جذبی در برخی ساعات شبانهروز ،افزايش و
يا کاهش میيابد که اين میتواند به فعاليت بدنی ،اندازه
تيروييد ،سيستم گوارشی ،عوامل بيولوژيکی و شاخص توده بدنی
بيمار وابسته باشد .با توجه به محدوديت دسترسی به بيمار
نمیتوان در طول مدت عمر فيزيکی يد ،ميزان اين تغييرات را
بررسی کرد؛ اما با توجه به نمودار و سير نزولی دز جذبی تجمعی
بيماران در طول اين  48ساعت بعد از تجويز يد  131میتوان
گفت بعد از اتمام عمر فيزيکی ،دز جذبی تجمعی به دز پايينی
نسبت به دز اوليه میرسد .ميزان کاهش دز جذبی در هر فرد با
توجه به سيستم گوارشی ،شاخص تودهبدنی و عوامل مؤثر بر
نيمهعمر بيولوژيکی در هر فرد متفاوت است و با ضريب جذب
متفاوتی کاهش میيابد .اين نتايج نيز با نتايج پژوهشهای قبل
تطابق دارد که طبق آن ميزان ماده راديواکتيو در بدن پس از
درمان با يد پرتوزا تا حدود  3نيمهعمر در بدن باقی میماند و
پس از اين مدت به دزی در حدود  1 cGyکاهش میيابد
].[9-1
نيمهعمر فيزيکی يد 8/06 ،روز است در نتيجه ضريب ثابت
واپاشی آن  0/086در روز است .نيمهعمر بيولوژيکی به سيستم
گوارش بيمار بستگی دارد که با توجه به پژوهشهای انجام شده
توسط دکتر شهبازی و همکاران ضريب ثابت واپاشی کل بهطور
ميانگين برای يد  131به مقدار  0/323در روز محاسبه شده
است .ثابت واپاشی بيولوژيکی از اختالف ثابت واپاشی فيزيکی و
ثابت واپاشی کل بهدست میآيد که باتوجه به محاسبات ،بهطور
ميانگين تقريباً تا  20روز بعد از تجويز يد در بدن باقی میماند
].[9-2
دز محاسبه شده در اطراف بيمار و در فاصلههای  1تا 3
متری از آنها طبق جدول  10اندازهگيری شد و ميانگين آن به
مقدار  30/93 cGyبهدست آمد که با توجه به اين مقادير و
محاسبات انجام شده نسبت به استانداردهای تعيين شده مقدار
زيادی است اين موضوع نشاندهنده اهميت رعايت فاصله
ا طرافيان از بيمار است .با توجه به استانداردهای اساسی ايمنی،
آژانس انرژی اتمی و کميسيون بينالمللی ،برای خانواده به
خصوص فرزندان و همکاران بيمار دز جذبی فقط  1تا 5 mGy
در سال ،در حد مجاز است .اين مقدار دز برای اعضای خانواده
بيمار ،بهويژه کودکان و زنان باردار و همکارانی که بعد از دريافت
يد با بيمار ارتباط دارند ،طبق استانداردهای ايمنی تعيين شده
مجله علوم و فنون هستهای
جلد  ،99شماره  ،1بهار  ،1401ص 28-19

سعيده خسروی ،محمدعلی شفائی ،وحيد زند

زياد است و توصيه میشود نزديکان بيمار در مدت درمان و
حداقل تا دو هفته بعد از درمان از بيمار فاصله بگيرند.
 .4بحث و نتیجهگیری
با توجه به نتايج بهدست آمده در اين پژوهش ،سن و جنسيت
طبق نتايج قبلی ] [11 ،10همچنان يك عامل مهم در بروز
سرطان تيروييد پاپيلری است .از عوامل مهم در ميزان دز
تجويزی از يد  131پرتوزا ،جرم تيروييد ،شاخص توده بدنی
بيماران و متاستاز بودن يا نبودن سرطان تيروييد يا ميزان
درگيری و وخامت سرطان تيروييد میتوان نام برد .مقدار
ميانگين دز جذبی سطحی و عمقی بعد از  24ساعت برای
دريافت  150 mCiيد  131روی پوست و در فاصله  7 cmاز
پوست ،که بهطور ميانگين شامل تيروييد و بافت نرم اطراف آن
میشود ،بهترتيب  388/993و  379/155 cGyو بعد از 48
ساعت بهترتيب  350/643و  343/124 cGyمحاسبه شده است
که با توجه به پژوهشهای انجام شده در اين زمينه ،اين نتايج با
نتايج قبلی تطابق بااليی دارد و اختالف کم بين نتايج میتواند
مربوط به محدود بودن دزيمترها ،خطاهای مربوط به پاسخ دز
قرصها ،تعداد بيماران ،نرمااليز نبودن شاخص توده بدنی
بيماران ،تابش زمينه و عوامل ديگر باشد .با مقايسه شاخص توده
بدنی بيماران و ميزان دز جذبی تيروييد آنها که بعضی از افراد
با شاخص توده بدنی نرمال ،و بعضی دچار کمبود وزن شديد و يا
چاق هستند ،میتوان نتيجه گرفت که وزن افراد و اندازه جرم و
ابعاد تيروييد در ميزان دز جذبی تيروييد بسيار مؤثر است به-
طوریکه در افراد چاق دز جذبی تيروييد خيلی بيشتر از افراد
با شاخص توده بدنی نرمال بوده و در افرادی که دچار کمبود
وزن هستند ،دز جذبی خيلی کمتر از افراد با شاخص توده بدنی
نرمال است .میتوان گفت با افزايش حجم غده تيروييد ،انرژی
جذب شده کل به ازای يك واپاشی در آن افزايش میيابد ولی
دز جذبی کاهش پيدا میکند .مقادير اندازهگيری شده نشان
میدهد که تمام پرتوهای تابشی از يد  131پرتوزا در  24ساعت
اول در تيروييد جذب نمیشود و ميزان دز جذبی در برخی
ساعات شبانهروز ،افزايش و يا کاهش میيابد که میتواند به
فعاليت بدنی ،اندازه تيروييد ،سيستم گوارشی ،عوامل بيولوژيکی
و شاخص توده بدنی بيمار وابسته باشد .با توجه به محدوديت
دسترسی به بيماران بعد از  48ساعت ،نمیتوان در طول مدت
عمر فيزيکی يد ،ميزان اين تغييرات را بررسی کرد اما با توجه
به تغييرات نمودار و سير نزولی دز جذبی بيماران در طول اين
 48ساعت بعد از تجويز يد  131میتوان گفت بعد از اتمام عمر
فيزيکی ،دز جذبی به مقدار پايينی نسبت به دز اوليه میرسد؛
ميزان کاهش دز جذبی در هر فرد با توجه به سيستم گوارشی،
شاخص تودهبدنی و عوامل مؤثر بر نيمهعمر بيولوژيکی در هر
فرد متفاوت است و با ضريب جذب متفاوتی کاهش میيابد .اين
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 ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ:ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺎﺑﻖ دارد
 ﻣﯿﺰان ﻣﺎده رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ در ﺑﺪن ﭘﺲ از،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
 ﻧﯿﻤﻪﻋﻤﺮ در ﺑﺪن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ3 درﻣﺎن ﺑﺎ ﯾﺪ رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ ﺗﺎ ﺣﺪود
 ﺑﺎ. ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ1 cGy و ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ دزي در ﺣﺪود
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دز ﺟﺬﺑﯽ ﺳﻄﺤﯽ و ﻋﻤﻘﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در
ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان دز ﺟﺬﺑﯽ در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي
 دز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ.اﻃﺮاف ﺗﯿﺮوﯾﯿﺪ در ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
 از آنﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر3 m  ﺗﺎ1 ﺷﺪه در اﻃﺮاف ﺑﯿﻤﺎر و در ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎي
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ و30/93 cGy ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ دز در ﻓﻮاﺻﻞ دورﺗﺮ و ﺑﺎ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ.رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺑﯿﻤﺎران اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي دارد
 ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪوﯾﮋه ﻓﺮزﻧﺪان و،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻤﻨﯽ
 ﺑﺎ. در ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ، در ﺳﺎل5 mGy  ﺗﺎ1 ﻫﻤﮑﺎران ﺑﯿﻤﺎر ﻓﻘﻂ
 ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد در ﻃﻮل،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺤﺪودﯾﺖ دز و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر،ﯾﺪدرﻣﺎﻧﯽ
 اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ در،ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي در روش درﻣﺎن
، روز ﻋﻤﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ8  روز ﻧﯿﻤﻪﻋﻤﺮ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺣﺪاﻗﻞ20 ﻃﻮل
 دﺳﺘﻮراﺗﯽ،در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺮدد ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ
 ﮐﻪ در روﻧﺪ دﻓﻊ،در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ و داروﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ
131 ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﯾﺪ ﭘﺮﺗﻮزا از ﺑﺪن ﺑﯿﻤﺎر و ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﺮ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﯾﺪ
 ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در. ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ،و اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﯾﺪ
ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ درﻣﺎن ﺟﺮم ﺗﯿﺮوﯾﯿﺪ و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ
ﺑﯿﻤﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎي ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
 ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺎن،ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎران
 در اداﻣﻪ روﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ. داده ﺷﻮد،ﺑﺎردار
 دز ﺟﺬﺑﯽ دﯾﮕﺮ اﻧﺪامﻫﺎ راTLD-100 و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮصﻫﺎي
اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﮐﺮده و ﺑﺎ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﻓﺖ در ﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ از ﺑﺪن
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده و ﻣﯿﺰان ﻋﻮارض ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﺪ درﻣﺎﻧﯽ را
 ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﺎران.ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد
 ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻣﯿﺰان درﮔﯿﺮي و وﺧﺎﻣﺖ،ﺑﯿﺶﺗﺮي ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺴﻤﯽ
.ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻣﯿﺰان ﺑﯿﻤﺎري ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ

ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
از ﻫﻤﮑﺎري ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ اﮐﺒﺮي و ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺰﯾﺰي و ﺑﻘﯿﻪ
ﻫﻤﮑﺎران در ﺑﺨﺶ ﯾﺪ درﻣﺎﻧﯽ درﻣﺎﻧﮕﺎه اﻓﺸﺎر ﯾﺰد ﺑﺎﺑﺖ ﻫﻤﮑﺎري در
 اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﻌﻨﻮي.اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
.ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻧﺎم ﺑﺮده و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ اﮐﺒﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
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