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 خالصه 
 مقدمه

مشکل . ، روش مطلوبی برای درمان بیماران مبتال به پرکاری تیروئید می باشد131درمان با ید رادیواکتیو 
درمان با ید  عمده ای این نوع درمان، آلودگی محیطی اطراف بیماران و پرتوگیری نزدیکان بیماران تحت

هدف از این مطالعه، اندازه گیری و بررسیدوز موثر دریافتی اعضای خانواده . باشدمی 131رادیواکتیو 
بر اساس استانداردهای کمیسیون بین المللی 131بیماران سرطان تیروئید تحت درمان با ید رادیواکتیو 

، (ICRP = International Commission on Radiological Protection)حفاظت رادیولوژی 
 و آژانس بین المللی انرژی اتمی (BSS = Basic Safety Standards)استانداردهای ایمنی عمومی 

(IAEA =  International Atomic Energy Agency) باشدمی. 

 کار وشر
ن بیمار مبتال به سرطا 15اندازه گیری به صورت تصادفی بر روی همراهان  14برای تخمین دوز موثر، 

در این بررسی، حد آستانه . صورت گرفت 24تیروئید بستری شده در بیمارستان قائم مشهد در پاییز سال  
این زمان برای بیماران مبتال به پرکاری تیروئید بسته به . (ICRP 60)باشدمی   ترخیص بیماران

اعضای خانواده بیماران ید درمانی شده دوزیمترهای . روز متفاوت بود 3-2ین میزان اکتیویته دریافتی ب
در تجزیه و تحلیل نتایج این مطالعه . روز قرار دادند 1را در مقابل نیم تنه به مدت  (TLD)ترمولومینسانس 

 .استفاده شد SPSS_24از نرم افزار 
 نتایج

دریافت کردند  131ید رادیواکتیو  mCi 150ه مقدار متوسط دوز دریافتی اعضای خانواده بیمارانی ک
0.316 msv  ( 0.642حداکثر دوز دریافتی msv  0.174و حداقل دوز دریافتی msv ) بود و مقدار متوسط

)  msv 0.338دریافت کردند  131ید رادیو اکتیو  mCi 200دوز دریافتی اعضای خانواده بیمارانی که 
این یافته ها  کمتر از حد  .بود( msv 0.129ل دوز دریافتی و حداق msv 0.896حداکثر دوز دریافتی 

  (p-value<0.05) .باشدمی IAEAو   ICRP, BSSآستانه توصیه شده توسط 
 جه گیریینت

ید  mCi 150نتایج حاصله نشان داد دوز دریافتی اعضای خانواده بیماران مبتال به سرطان تیروئید که 
دریافت کردند اختالف  131ید رادیواکتیو  mCi 200ارانی که دریافت کردند و بیم 131رادیواکتیو 

همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد در صورت رعایت دستورالعمل های ایمنی پس از . چشمگیری ندارد
این یافته ها در هنگام ایجاد دستورالعمل . درمان با ید رادیواکتیو ، دوز دریافتی کمتر از حد آستانه می باشد

ید در مورد حفاظت در برابر تشعشع و انتشار بیماران پس از درمان با ید رادیواکتیو درمان می تواند های جد
 .در نظر گرفته شود
 آژانس بین المللی انرژی اتمی _سرطان تیروئید  -دوزیمتری ترمولومینسانس   -  131ید :کلمات کلیدی
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