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چکیده

مقدمه: س��رطان پس��تان ش��ایع ترین س��رطان و همچنین علت اصلی مرگ ناشی از س��رطان در زنان می باشد. 

رادیوتراپی بعنوان یکی از روش های درمانی این سرطان، نقش مهمی در کاهش عود موضعی و افزایش میزان بقا دارد. 

فیلدهای درمانی سرطان پستان شامل: فیلدهای مماسی، آگزیالری، فوق ترقوه و پستانی داخلی می باشد با توجه به 

وجود ارگان حساسی مثل تیروئید در فیلد فوق ترقوه. هدف ما در این تحقیق اندازه گیری میزان دوز تیروئید و عوامل 

موثر بر آن بود.

موادوروشها: در این تحقیق دوز تیروئید 30 بیمار زن که س��رطان پس��تان و درگیری غدد لنفاوی فوق ترقوه 

داش��تند و تحت پرتودرمانی فیلد فوق ترقوه قرار گرفته بودند، اندازه گیری ش��د. بدین صورت که تعداد سه عدد تراشه 

TLD-100 بر روی تیروئید هر بیمار قرار داده شد و دوز تیروئید این بیماران اندازه گیری گردید. متغیرهای موجود در 

این تحقیق ش��امل: ش��کل شیلد، زمان تنظیم بیمار)set up(، سابقه کار و مدرک تحصیلی تکنولوژیست ها بود. نتایج 

بدست آمده با نرم افزار spss11.5 و آزمون anova تجزیه و تحلیل گردید.

نتایج: در این مطالعه میانگین س��نی بیماران 10±46 س��ال بود )در بازه 21 و 65 س��ال (. میزان دوز دریافتی 

تیروئید بیماران در یک جلس��ه به طور میانگین mGy 47±140 بود ) در بازه mGY8/80 وmGy 288/2(. رابطه ی 

معناداری بین میزان دوز دریافتی تیروئید بیماران و اش��کال ش��یلد وجود داشت و همچنین بین میزان دوز دریافتی 

تیروئید بیماران و زمان تنظیم بیمار رابطه ی معنادار دیده شد.

بحـثونتیجهگیری: با توجه به وجود ارگان حساس��ی مثل تیروئی��د در فیلد فوق ترقوه، باید تا حدامکان میزان 

دوز دریافتی تیروئید را کاهش داد که می توان برای رفع این مشکل، از شیلدهای با اشکال مناسب، زمان تنظیم بیمار 

مناسب و ... استفاده نمود.   
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