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چکیده
زمینه و هدف :عوارض جانبی ناشی از پرتوگیری با ید رادیواکتیو بر بافتها و ارگانهای بیماران سرطان تیروئید از نگرانیهای عمده در ید درمانی است .لذا
مطالعه حاضر باهدف بررسی میزان تغییرات کلسیم ،ویتامین  ،D3پاراتورمون و کورتیزول در بیماران تحت درمان با  280میلیکوری ید رادیواکتیو انجام شده
است.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی از مجموع  232نفر از بیماران زن بیمار سرطان تیروئیدی طی دو مرحله ،قبل و به فاصله  85ساعت پس از مصرف ید
رادیواکتیو نمونه خون سیاهرگی گرفته شد .فاصله زمانی از جراحی تا درمان به وسیله ید رادیواکتیو حداقل دو ماه بود و تمامی بیماران انتخابشده برای تحقیق
بدون هرگونه سابقه پرتوگیری به بخش پزشکی هستهای مراجعه کردند .در این بازه زمانی  85ساعته تغییرات سطح سرمی کلسیم ،ویتامین  ،D3هورمون
پاراتیروئید و کورتیزول اندازهگیری و نتایج با استفاده از آزمونهای آماری بررسی شدند.
نتایج :بر اساس نتایج ،سطح ویتامین  D3در بیماران ،پس از دریافت ید  232بهطور معناداری کاهشیافته و همچنین ید  232موجب کاهش هورمون پاراتیروئید
نیز شده است .سطح سرمی کلسیم در بیماران ثابت و بدون تغییر باقی ماند و این در حالی است که افزایش معناداری در سطح کورتیزول بیماران ثبت

گردید.

نتیجهگیری :ازجمله عوارض درمان با چشمههای درمانی ید رادیواکتیو با فعالیت  280میلیکوری در بیماران سرطان تیروئید ،افزایش کورتیزول ،کاهش سطح
سرمی ویتامین  D3و همچنین کاهش میزان پاراتورمون در خون بیماران تحت درمان است.
کلمات کلیدی :کلسیم ،ویتامین  ،D3پاراتورمون ،کورتیزول ،ید 232

مقدمه
ازجمله اعضاء بدن انسان که بیشترین پژوهشها در مورد
تأثیرات مواد رادیواکتیو را به خود اختصاص داده است غدهی
تیروئید است .هرچند پرتو عالوه بر سلولهای سرطانی به
سلولهای سالم نیز آسیب میرساند لیکن اکثر سلولهای سالم
قادر هستند بهبودی خود را دوباره به دست آورند ( .)2-2تابش
پرتوهای یونیزان به غده تیروئید باعث فعالیتهای غیرطبیعی در
این عضو شده و سبب ایجاد تغییر در میزان ترشح هورمونهای
آن میشود .ازآنجاکه این هورمونها از طریق تأثیر بر متابولیسم
*نویسنده مسئول :رضیه خرم نژاد ،گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه پیام
نور ،ایران

Email: r.khorramnezhad@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-3507-8532

528

پایه ،میزان جذب کربوهیدراتها و سوختوساز چربیها را تنظیم
میکنند ،هرگونه اختالل در مقادیر آنها منجر به بروز بیماری-
های مختلف مانند کمکاری تیروئید و افزایش هورمون محرك
تیروئید  TSHخواهد شد ( .)3روشهای گوناگونی برای این
درمان در نظر گرفتهشده تا شاید ضمن مؤثر بودن از ابتال به
کمکاری تیروئید جلوگیری شود ( .)8بعضی از مراکز دوزهای
مختلفی را بر اساس حجم تیروئید و جذب ید رادیواکتیو انتخاب
میکنند ( .)8درحالیکه برخی دیگر دوز ثابت و کم دارو را تجویز
مینمایند ( .)6گروهی دیگر دوزهای زیاد دارو را که انهدام کامل
تیروئید و کمکاری آن را سبب میشود توصیه مینمایند و
معتقدند هزینه پیگیریهای بعدی را کاهش میدهند (.)7
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مواد و روش ها
گروه موردمطالعه  232بیمار زن در سنین  25تا  60سال
بودند که به بخش پزشکی هستهای بیمارستان نمازی برای ید
درمانی مراجعه کرده بودند ،حداقل دو ماه از جراحی تیروئید
بیماران تحت درمان گذشته بود و با تشخیص متخصص پزشکی
هستهای  280میلیکوری ید  232دریافت میکردند .بعد از
انتخاب گروه موردنظر ،در مورد آزمایشها و مزایایی که در آینده
این پژوهش میتواند داشته باشد با بیماران صحبت و پس از اخذ
رضایت کتبی از ایشان اقدام به خونگیری شد .خونگیری از هر
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بیمار در حالت ناشتا و طی دو مرحله :الف) قبل از خوردن ید
رادیواکتیو و ب)  85ساعت پس از خوردن ید رادیواکتیو 8
سیسی خون سیاهرگی بهصورت کالت گرفته شد .در هر وعده
بعد از خونگیری بالفاصله لولههای کالت در درجه حرارت  2تا
 5درجه سانتیگراد نگهداری ،سپس در همان روز بر روی کیسه-
های یخ گذاشتهشده و برای بررسی به آزمایشگاه ایموسرولوژی و
بیوشیمی فرستاده شدند .نمونهها در دستگاه سانتریفوژ با دور
 3800به مدت  6تا  7دقیقه قرار داده شدند تا سرم خون جدا
شود و در هنگام تهیه سرم دقت الزم مبذول گردید تا سرم عاری
از هرگونه خون یا رشتههای فیبرین و آلودگی باشد .تغییرات
بیولوژیکی فاکتورهای سطح سرمی ویتامین  ،D3پاراتورمون و
کورتیزول از روش کمی لومینسانس در آزمایشگاه ایموسرولوژی
بهوسیله کیتهای  VitD 25OHو  PTH iو  Cortisolاز شرکت
 Abbotساخت کشور اسپانیا با دستگاه ARCHITECT
 i1000SRو کلسیم از روش کالری متریک در آزمایشگاه
بیوشیمی بهوسیله کیت  Calciumاز شرکت من
( )mancompanyتحت لیسانس شرکت  ELITech Groupبا
دستگاه اتوآناالیزر بیوشیمی  DIRUIcs-800بررسی شدند.

نتایج
نتایج حاصل از آمار توصیفی مربوط به مطالعه هر گروه از
بیماران شامل ویتامین  ،D3هورمون پاراتیروئید ،کلسیم و
کورتیزول قبل و بعد از دریافت ید  232در نمودار  2ارائه شده
است .همچنین بهمنظور تشخیص و حذف دادههای پرت احتمالی
از مطالعه نمودار  Box-Plotرسم گردید که البته هیچگونه داده
پرت و خارج از محدوده وجود نداشت .همچنین در کنار آزمون
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نمودار  -1مقادیر اندازهگیری شده (میلی موالر) ویتامین  ،D3هورمون
پاراتیروئید ،کلسیم و کورتیزول بیماران ،پیش (قالبهای تیرهرنگ) و
پس (قالبهای روشن) از دریافت  280میلی کوری رادیو ایزوتوپ ید
232
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بااینوجود ازجمله مهمترین پیامد این روشها میتوان به
کمکاری تیروئید اشاره کرد که پیگیری توسط بیمار را ضروری
میکند ( .)5تقریباً دوسوم از بیماران سرطانی در جریان مداوای
خود از پرتودرمانی استفاده میکنند و باید در نظر داشت که در
اثر ید درمانی کلیه بافتهای بدن در معرض پرتوهای حاصل از
ید قرار میگیرند و ممکن است آنها را دچار عوارض کنند (-22
 .)1تاکنون مطالعات بسیاری در مورد میزان آسیبهای بیولوژیک
بعد از درمان با ید رادیواکتیو انجام گرفته است و گزارشهایی
نیز در ارتباط با اثر پرتوهای ساطعشده از ید رادیواکتیو بر کاهش
سطح سیستم ایمنی وجود دارد و حاکی از آن است که سطوح
مختلف پرتو میتواند باعث تحریک و یا سرکوب سیستم ایمنی
شود هرچند میزان باالی پرتو سرکوب سیستم ایمنی را سبب
میشود ( .)22با توجه به اهمیت درمان با پرتوها و اثراتی که این
پرتوها بر هورمونها و تعادل یونهای معدنی بدن خواهند داشت
در این پژوهش تالش شده است که اثرات احتمالی  280میلی
کوری پرتوگامای ید  232بر میزان سطوح سرمی کلسیم،
ویتامین  ،D3هورمون پاراتیروئید و کورتیزول بررسی شود.
کورتیزول یکی از هورمونهای بدن است که توسط غده آدرنال
یا فوق کلیه ترشح میشود .ترشح کورتیزول در جریان واکنش
بدن به استرس ،در سطح باالیی صورت میگیرد و نیز به دلیل
آنکه کورتیزول مسئول چند تغییر مربوط به استرس در بدن
است به آن هورمون استرس نیز گفته میشود ( .)23غدد
پاراتیروئید در مجاورت غده تیروئید قرار دارند و امکان پرتوگیری
این غدد هنگام پرتودرمانی غده تیروئید قابلاغماض نیست و
همچنین به این دلیل که هرگونه اختالل در عملکرد غدد
پاراتیروئید به دلیل نقش تنظیمی پاراتیروئید بر میزان سطح
سرمی ویتامین  D3و کلسیم میتواند زمینهساز پوکی استخوان
باشد مطالعه اخیر را ضروری میکند.
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عوارض جانبی ید  131در بیماران سرطان تیروئید
دوره بالینی پزشکی

 ،Shapiro-Wilkبهمنظور ارزیابی توزیع نرمال دادهها ،نمودار Q-

 Qترسیم شد که نشاندهنده نرمال بودن دادهها بود مگر در مورد
ویتامین  D3که توزیع نرمالی نداشت.
برای ارزیابی توزیع نرمال از آزمون آماری شاپیرو-ویلک

جدول  -1نتایج پیش و پس از دریافت  280میلی کوری ید  232که نشان میدهد سطح سرمی هورمون پاراتیروئید و ویتامین  D3کاهش و میزان
کورتیزول افزایشیافته است لیکن سطوح سرمی اندازهگیری شده کلسیم تقریباً بدون تغییر است.
توزیع نرمال
شاپیرو -ویلک
سطح معناداری

درجه آزادی

آماره

0/008

32

0/515

ویتامین  D3قبل

0/027

32

0/127

ویتامین  D3بعد

0/878

32

0/173

 PTHقبل

0/278

32

0/180

 PTHبعد

0/063

32

0/137

کلسیم قبل

0/270

32

0/183

کلسیم بعد

0/263

32

0/181

کورتیزول قبل

0/385

32

0/168

کورتیزول بعد

جدول  -2نتایج آنالیز آماری آزمون مقایسه زوجی ،نشانگر افت میزان پاراتیروئید و ویتامین  D3و اندکی افزایش کورتیزل در بیماران ،پس از دریافت ید
 232است ،هرچند که در میزان کلسیم تغییرات قابلمالحظه دیده نمیشود.
آزمون آماری T-Test

سطح

درجه

آماره

معناداری

آزادی

آزمون

اختالف جفتها
میانگین خطای
استاندارد

انحراف
استاندارد

میانگین

0/000

32

7/352

0/81078

2/77602

3/62255

ویتامین D3

قبل و بعد

جفت اول

0/000

32

8/303

6/11218

31/88507

30/0135

PTHقبل و
بعد

جفت دوم

0/178

32

-0/330

0/01802

0/83255

-0/0032

کلسیم قبل و
بعد

جفت سوم

0/000

32

-7/863

0/6878

3/72552

-8/1063

کورتیزول قبل
و بعد

جفت چهارم

استفاده گردید که نتایج به شرح ذیل است (جدول  .)2همانطور
که در جدول دیده میشود مقدار  pمربوط به دادههای قبل و بعد
سطوح پاراتیروئید ) ،(PTHکلسیم و کورتیزول بیشتر از پنجصدم
است و نشاندهنده توزیع نرمال سطوح اندازهگیری شده است.
در خصوص کلسیم مقدار  pکمتر از پنجصدم است و نشاندهنده
عدم توزیع نرمال سطوح ویتامین  D3اندازهگیری شده در قبل و
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هورمون پاراتیروئید ) )PTHو ویتامین  D3کاهش و میزان
کورتیزول افزایشیافته ولی سطوح سرمی اندازهگیری شده
کلسیم تقریباً بدون تغییر باقیمانده است.
بر طبق آنالیز آماری آزمون مقایسه زوجی (جدول  )2سطح
ویتامین  D3در بیماران بعد از دریافت ید  232بهطور معناداری
از  82/22±28/22به  76/20±82/25کاهش یافته است .این
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بعد از دریافت ید  232است .ازآنجاییکه آزمون آماری
 Dependent T-Testنسبت به توزیع غیر نرمال مقاومت دارد لذا
عدم توزیع نرمال ویتامین  D3نیز تأثیری در نتایج نهایی تست
نخواهد داشت .بر طبق نتایج بهدستآمده مقدار سطوح سرمی

کورش بامداد و همکاران

بحث
در پژوهش اخیر ،نتایج آمار توصیفی مطالعهی هر گروه از
بیماران با فاکتورهای ویتامین  ،D3هورمون پاراتیروئید ،کلسیم و
کورتیزول قبل و بعد از دریافت ید  232جهت بررسی توزیع
نرمال از آزمون آماری شاپیرو-ویلک ،نمودار جعبهای و نمودار Q-
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 Qاستفاده شدند .بر طبق نتایج بهدستآمده مقدار سطوح سرمی
پاراتیروئید و ویتامین  D3کاهش و میزان کورتیزول افزایشیافته
ولی سطوح سرمی اندازهگیری شده کلسیم تقریباً بدون تغییر
باقیمانده است که این نتایج فرضیههای بیانشده در این تحقیق
را تا حدودی تائید میکند .افزایش میزان و طوالنیمدت
کورتیزول در جریان خون تأثیرات منفی دارد که شامل)2 :
اختالل در عملکرد شناختی و تغییر در آستانه حافظه ،هوش و
تمرکز مغزی  )2اختالل در عملکرد غده تیروئید  )3عدم تعادل
میزان قند خون  )8کاهش تراکم استخوان  )8کاهش بافت
عضالنی  )6افزایش فشارخون  )7تضعیف سیستم دفاعی و
واکنشهای تحریکی بدن ( ،)28مقدار زیاد کورتیزول باعث
کاهش سنتز پروتئین و کاهش تولید لنفوسیتها و پادتنها شده
درنتیجه موجب آتروفی قابلمالحظهی کلیهی بافتهای لنفوئید
در سراسر بدن میشود که بهنوبه خود برونده سلولهای  Tو
آنتیبادی را از بافت لنفوئید کاهش میدهد درنتیجه سطح ایمنی
همورال کاهش مییابد و میتواند منجر به عفونت و مرگ شود.
مکانیسم عملکرد آزاد شدن کورتیزول مربوط به محور
هیپوتاالموس -هیپوفیز -آدرنال بوده و این سیستم باعث میشود
ارگانیسمها بتوانند با تغییرات فیزیکی و روانی در محیط اطراف
سازگار شوند .استرس ،سبب فعال کردن سیستم عصبی مرکزی
و آزاد شدن هورمون کورتیکوتروپین از هیپوتاالموس ،سپس
هورمون آدرنوکورتیکوتروپین از هیپوفیز قدامی و درنهایت آزاد
شدن کورتیزول از قشر غده فوق کلیوی میشود ( .)26در آنالیز
آماری آزمون مقایسه زوجی سطح ویتامین  D3بیماران بعد از
دریافت ید  232بهطور معناداری از  82/22±28/22به
 76/20±82/25کاهش یافته است .کاهش میزان ویتامین D3
میتواند باعث نرمی استخوان ،پوکی استخوان و ضعف و کاهش
توده بدنی ،کاهش قدرت ایمنی ( ،)37کاهش قدرت باروری،
افزایش سن شروع قاعدگی ،کاهش پاسخ انسولین به گلوکز (،)35
کاهش قدرت انقباض ماهیچههای قلبی ،انواع سرطان و افزایش
میزان فشارخون شود ( .)31همچنین دریافت ید  232بهطور
معناداری موجب کاهش هورمون پاراتیروئید در آزمایش اخیر به
میزان  86/31±01/30شده است .این کاهش فعالیت غدد
پاراتیروئید ،خود قادر است کلسیم خون را کاهش دهد و منجر
به تتانی یا کزاز نیز شود( . )80از دیگر سو تحقیقات مشابه گواه
آن است که تحریک اعصاب و ایجاد اسپاسم و انقباض مداوم
عضالت نیز از دیگر موارد مورد انتظار است ( .)82همچنین خارج
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کاهش میزان ویتامین  D3پتانسیل ایجاد نرمی استخوان ،پوکی
استخوان و ضعف و کاهش توده بدنی را دارد ( .)28در مطالعات
دیگر کاهش قدرت ایمنی با کاهش سنتز پروتئین تعداد
ائوزینوفیلها و لنفوسیتهای خون را کاهش داده بنابراین سلول-
های  Tو آنتیبادی را از بافت لنفوئید کاسته درنتیجه سطح
ایمنی همورال کاهش مییابد و میتواند منجر به عفونت و مرگ
شود ( ،)28کاهش قدرت باروری ( ،)26افزایش سن شروع
قاعدگی ( ،)27کاهش پاسخ انسولین به گلوکز در این حالت
میزان گلوکز خون  %80باالتر از حد طبیعی افزایش مییابد در
این وضعیت سلولهای بتای لوزالمعده در اثر ترشح مقادیر
بیشازحد انسولین تخریبشده و دیابت شیرین به وجود میآید
( ،)25همچنین کاهش قدرت انقباض قلب ( ،)21افزایش میزان
فشارخون ( )20نیز گزارش شده است.
دریافت ید  232بهطور معناداری موجب کاهش هورمون
پاراتیروئید به میزان  86/31±01/30شده است .کاهش فعالیت
غدد پاراتیروئید ،کلسیم خون را کاهش میدهد که معموالً منجر
به تتانی یا کزاز میشود .میزان طبیعی کلسیم خون 1/8
میلیگرم درصد است و کاهش آن به شش تا هفت میلیگرم
درصد ،باعث تحریک اعصاب و ایجاد اسپاسم و انقباض مداوم
عضالت میشود که نتیجه آن ،خفگی ناشی از انقباض عضالت
حنجره و قفسه سینه است .همچنین خارج کردن هر چهار غده
پاراتیروئید در زمان کوتاهی باعث مرگ میشود که علت آن
انقباض شدید و پیوسته عضالت است ( .)22هرچند نتایج داللت
بر عدمتغییر معنادار سطح کلسیم در بیماران داشت .کلسیم
فراوانترین عنصر معدنی بدن است و نقش مهمی در بسیاری از
فعالیتهای بیولوژیک بدن ایفا میکند ( .)22این عنصر همچنین
نقش مهمی در تجمع مواد معدنی در استخوان ،تنظیم کار اعصاب
و عضالت و انعقاد خون بر عهده دارد ( .)23یون کلسیم در
پتانسیل غشای سلولی و انتقال یون و فاکتورهای الگوبرداری نیز
نقش دارد ( .)28در مطالعه حاضر ،دریافت ید رادیواکتیو موجب
افزایش معنادار سطح کورتیزول به میزان  72/3±12/8گردید
(جدول .)2
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با توجه به نتایج حاصل از تحقیق اخیر میتوان چنین بیان
کرد که ضمن اذعان به اثربخشی پرتوهای ید  232بر بیماران
سرطان تیروئید به دلیل تأثیر ناخواسته این پرتوهای درمانی بر
میزان ویتامین  ،D3پاراتیروئید و کورتیزول ،استفاده از این پرتوها
در بیماران سرطان تیروئید میباید بااحتیاط بیشتر صورت پذیرد.
البته شایانذکر است که پرتوگیریهای کوتاهمدت و یا استفاده
از دوزهای کمپرتو ،کاهش چشمگیری را در میزان کلسیم خون
ایجاد نمیکند .چنانچه در نتایج بررسی اخیر ،علیرغم پیشبینی
در خصوص کاهش میزان کلسیم ،مقدار این عنصر در سطح
سرمی خون کاهش نیافت که این مورد ممکن است به دو دلیل
رخداده باشد .اول آنکه بیماران پیشتر قرصهای کلسیم دریافت
کردهاند و دیگر آنکه کاهش کلسیم بعد از جراحی تیروئید
رخدادی موقتی بوده و به دنبال کشش در تیروئید و پاراتیروئید
و آسیب به سرخرگهای تیروئید و عروق پاراتیروئید در حین
جراحی اتفاق افتاده باشد که منجر به کاهش فعالیت غدد
پاراتیروئید و درنتیجه کاهش کلسیم خون شود که با افزایش
دوباره هورمون در بدن میزان کلسیم نیز افزایش مییابد .البته در
پرتوگیریهای بلندمدت افزایش میزان کورتیزول قادر است سبب
سرکوب سیستم ایمنی بدن شود و همچنین افت سطح ویتامین
 D3با کاهش رسوب کلسیم در استخوان و نیز کاهش میزان
پاراتیروئید با کاهش میزان هورمون پاراتورمون و کاهش کلسیم
سرم خون قادر خواهند بود سبب اختالالت عصبی و افزایش
احتمال بروز اسپاسم و انقباضات عضالنی شوند ،لذا در
پرتودهیهای طوالنیمدت بررسیهای ثانویه برای کنترل
فاکتورهای بیوشیمیایی خون بهمنظور بازنگری در تجویز
پرتودرمانی ضروری به نظر میرسد .هرچند لزوم انجام مطالعات
تجربی دقیقتر بر هر دو جنس مؤنث و مذکر بهمنظور مقایسه
تأثیر جنسیت و همچنین گروههای سنی دستهبندیشده
بهمنظور نقد و اصالح نتایج حاصل از تحقیق اخیر کامالً ضروری
به نظر میرسد .بنا بر گزارشها ،بیش از پنجاههزار نفر از جمعیت
آمریکا در سال  2022مبتال به سرطان تیروئید بودهاند که در
گروههای سنی مختلف و البته با متوسط سن پنجاه سال بوده-
اند( )27و همگی بهمنظور درمان از ید 232-استفاده نمودهاند
هرچند مدتزمان درمان از اهمیت به سزایی برخوردار است و
البته ممکن است عوارض ناخواسته ناشی از تجویز دارو را نیز
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کردن هر چهار غده پاراتیروئید در زمان کوتاهی باعث مرگ
میشود .پاراتورمون باعث آزاد شدن کلسیم از استخوانها به خون
که این باعث کم شدن کلسیم استخوانها و مستعد شدن آنها
به شکستگى و آسیب میشود ،همچنین دفع کلسیم از کلیهها
نیز از دیگر موارد محتمل خواهد بود ( ،)82هرچند مطالعات دیگر
نشاندهنده آن است که با فعال کردن ویتامین  Dمیتوان جذب
کلسیم را در روده تا حدودی افزایش داد ( .)82در مطالعه اخیر
پس از دریافت ید رادیواکتیو سطح کلسیم بیماران ثابت ماند و
تغییر معناداری مشاهده نشد .ازآنجاکه کلسیم یکی از فراوانترین
عناصر معدنی موجود در بدن بوده و نقش مهمی در بسیاری از
فعالیتهای بیولوژیک بدن ایفا میکند ( )83و همچنین نقش
مهمی در تجمع مواد معدنی در استخوان ،تنظیم کار اعصاب و
عضالت و انعقاد خون عهدهدار بوده ( )23و در تنظیم پتانسیل
غشای سلولی و انتقال یونها نیز نقش بسزایی ایفا میکند ()28
لذا رهگیری سطوح سرمی این یون حیاتی از اهمیت بسزایی
برخوردار است که در این تحقیق نیز بهدقت موردبررسی قرار
گرفته است .بر اساس نتایج بهدستآمده میتوان ادعا کرد که
دریافت ید رادیواکتیو موجب افزایش معنادار سطح کورتیزول
سرمی شده است که این افزایش در درازمدت در جریان خون
تأثیرات منفی دارد که ازجمله آنها میتوان به موارد ذیل اشاره
کرد :اختالل در عملکرد شناختی و تغییر در آستانه حافظه،
هوش و تمرکز مغزی -اختالل در عملکرد غده تیروئید -عدم
تعادل میزان قند خون -کاهش تراکم استخوان -کاهش بافت
عضالنی در اثر گلوکونئوژنز -افزایش فشار خون-کاهش سنتز
برخی از پروتئینها نظیر میزان برخی از آنتیبادی که خود قادر
است سبب کاهش سطح پاسخ ایمنی همورال شود که این امر
خود میتواند منجر به عفونت و احتماالً مرگ شود ( .)88با توجه
به نتایج تحقیق اخیر ازجمله عوارض جانبی درمان با چشمههای
درمانی ید رادیواکتیو با فعالیت  280میلی کوری در بیماران
سرطان تیروئید میتوان به افزایش سطح سرمی کورتیزول خون،
کاهش سطح سرمی ویتامین  D3و همچنین کاهش میزان
پاراتورمون در خون بیماران تحت درمان اشاره نمود که میبایست
توسط پزشک بهدقت موردبررسی و در صورت نیاز میزان دوز
دریافتی و یا توالی دفعات پرتوگیری موردبازنگری قرارگرفته و
همچنین در صورت نیاز از داروهای کاهش میزان کورتیزول و
تنظیمکننده قند و کلسیم خون نیز استفاده نمود.

نتیجه گیری
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تشکر و قدردانی
ضمن تشکر از کلیه همکارانی که در به انجام رسیدن تحقیق
اخیر ما را کمک کردهاند بهویژه جناب آقای محمد عاطفی که در
،تعریف پژوهش و تمامی مراحل انجام کار ما را یاری رسانیدند
الزم به ذکر است که تحقیق اخیر بهعنوان پایاننامه دانشجویی
 بر میزان232  تحت عنوان «بررسی اثر تجویز ید31683 با کد
 پاراتورمون و کورتیزول سرم در بیماران،D3  ویتامین،کلسیم
مبتال به سرطان تیروئید» مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه پیام
نور در استهبان انجامشده و رضایتنامهی آگاهانه از کلیهی افراد
.شرکتکننده در طرح و یا اولیای آنان اخذ شده است

تعارض منافع
.هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است

کورش بامداد و همکاران

 ازآنجاکه این هورمونها از طریق تأثیر بر.)25-38( سبب شود
 میزان جذب کربوهیدراتها و سوختوساز،متابولیسم پایه
 هرگونه اختالل در مقادیر آنها منجر،چربیها را تنظیم میکنند
به بروز عوارض جانبی مختلف مانند کمکاری تیروئید و افزایش
 با توجه به.)38-36( خواهد شدTSH هورمون محرك تیروئید
اهمیت پرتودرمانی و سعی در کاهش آسیب پرتوها بر
 میلیکوری280  در این پژوهش اثرات،هومئوستازی بدن
 پاراتیروئید و،D3  ویتامین، بر کلسیم232 پرتوگامای ید
 مطالعه فاکتورهای ذکرشده ضروری بود.کورتیزول بررسی شد
چراکه افزایش مقدارکورتیزول پس از ید درمانی ممکن است
سبب کاهش سطح سیستم ایمنی بدن و اختالل در عملکرد
تیروئید شود و همچنین نزدیکی غدد پاراتیروئید به غده تیروئید
امکان پرتوگیری ناخواسته و اختالل در این غدد را هنگام
پرتودرمانی افزایش میدهد لذا استفاده از این پرتوها در بیماران
سرطان تیروئید میباید بااحتیاط صورت پذیرد و کلیه فاکتورهای
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Abstract
Background & Objective: Consequences of radioisotope Iodine-131 therapy on tissues, organs, and
blood parameters is a major concern in patients suffering from thyroid abnormalities that were
treated with this classical treatment. Thus the aim of the present study is to assess the variations in
the content of calcium, vitamin D3, parathyroid hormone, and cortisol in patients treated with
radioiodine.
Material & Methods: In two different stages, the first step before and then 48 hours after oral
administration with radioactive iodine, venous blood from 132 cancerous thyroid female patients
was analyzed. There was at least a two-month time gap between their thyroid surgery and the
initiation of radioiodine therapy and it was the first time that patients were admitted for treatment
with radioactive iodine. In this 48-hour period variations in calcium, vitamin D3, parathyroid
hormone, and cortisol of the blood serum was measured. Each patient was compared to herself;
however, the comparison of the entire community was also taken into considerations using statistical
methods.
Results: The results showed a significant decrease in levels of vitamin D3; after treatment with Iodine131. Parathyroid hormone was also significantly reduced after 131I uptake; however, calcium levels
remained almost unchanged. On the other hand, the cortisol level increased significantly.
Conclusion: Increasing of cortisol levels; lowering the content of vitamin D3, and decreasing the
amount of parathyroid hormone are consequences of treatment with 150 mCi Idine-131 in the
understudied population.
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