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 در  Thyroid-Stimulating Hormone (TSH)های کبدی و  بررسی تغییرات عوامل خونی، آنزیم

 افراد پرتوکار در استان کردستان
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چکیده

 با تنها هایماریب از یبعض ی هیاول صیتشخ عمل در که یطور به دارد؛ یاژهیو تیاهم یدرمان و یصیتشخ یهابخش در سازونی یکاربرد پرتوها :مقدمه

 از یکی امروزه،. باشدیم سرطان به مبتال مارانیب به یدرمان خدمات ی هیارا یاصل مرکز یپرتودرمان زین درمان بخش در. باشد یم ریپذامکان پرتوها کاربرد
 شمارش هدف با مطالعه، نیا. گردد پرتوکار افراد در یریو جبران ناپذ یجد یهابیتواند باعث آسیباشد که میساز مونی یپرتوها کار، طیآور محانیل زعوام

استان  یربرداریتصو یافراد پرتوکار شاغل در واحدها درThyroid-stimulating hormone (TSH ) زانیم و یکبد یهامیآنز یبررس و یخون یها سلول
 .شد انجامکردستان 

 افراد از نفر 647 و داشتند را الزم شرایط پرتوکار که افراد از نفر 647 در TSHهای کبدی و میزان  آنزیم ،های خونی سلول ،شاهدی -مورد ی در این مطالعه ها: روش

 داری  در سطح معنی SPSS افزار نرم از ها، داده تحلیل برای .شد بررسی بودند، همسان گر مداخله متغیرهای نظر از که های بدون تماس با اشعه در سایر بخش شاغل
P  استفاده شد 50/5کمتر از. 

 آنزیم و ها لنفوسیت میانگین .گرفتند قرار مطالعه مورد (شاهد گروه عنوان به نفر 646 مورد ونفر پرتوکار شاغل به عنوان گروه  646نفر ) 787 ،در مجموع ها: یافته

 .نداد نشان را تفاوتی گروه دو در موارد سایر اما داشت، داری معنی تفاوت شاهد و موردگروه  بین دو آمینوترانسفراز آالنین

 ی تواند مطرح کننده اما نمی، گردد می خونی عواملباعث تغییر در بعضی از ، های کار با پرتو فعالیت پرتویی در بخشهای این مطالعه،  اساس یافتهبر  گیری: نتیجه

به  جی افراد را به روش سیتوژنتیکدزسن باید افراد، این پایش ، برایهای کار با پرتو جهت افزایش ایمنی افراد پرتوکار در بخش .میزان دز دریافتی افراد پرتوکار باشد
 .داد انجام افراد این در را دقیق بتوان دزسنجی تا داد انجام ساالنه صورت

 خونی، سیتوژنتیک، دزسنجی عواملساز،  پرتوهای یون واژگان کلیدی:

 
بررسی تغییرات عوامل خونی،  .جمال، نوری بیژنویسی فرزانه، زاهدی روژین، عبدالمحمدی جمیل، محمودی مظفر، امیری  لهمنش فریده، ا الهی ارجاع:

؛ 6936مجله دانشکده پزشکی اصفهان . در افراد پرتوکار در استان کردستان Thyroid-Stimulating Hormone (TSH)های کبدی و  آنزیم
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 مقدمه

هاای تخخصیاو د درناااو یه صا       ساز در بخش کاربرد پرتوهای یون

بعضااو یز  ی ع اات تخااخصل ید صااطدر کااط  بااط رااوری ؛یی دیرد دیاا  

در بخش درنان اصز  .باشد پذیر نو ها تنها با کاربرد پرتوها ینکان بص اری

نباال  باط   خدنات درنااو باط بص اارین    ی طینرکز یصلو یری پرتودرنااو

سااز دیریی یام ناهصا      پرتوهای یاون  ،بنابریین. (1) باشد سرران نو

یی  د کاط کااربرد  ن در زاادگو ردزنار  یه صا  دیا        نباش ددگااط نو

ر یجالناا   یم ین ،کط ینردز  یسالفاد  یز پرتوها روریبط  ؛یس یی  یافالط

 (.2) شود حسو  نوااپذیر ن

با دیگاذیری   ،هاپرتوهای یواصزین در یثر برخورد با بصونو کول

 مقاله پژوهشی
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. شاود  هاای فعااااال ناو   ریدیکاال  دصا تو  باعا  هاا،  یارژی بط  ن

اقش نه و  ،یشکال فعال یکسص ن دصتو  قی زید، یز رر یها کالیرید

دساالاا    یهاا  یها، بص ار ویاویع بدخص  رصاظ وهایدر بردز بص اری

د  هاا  ی، ااهنجاار وعردقا  -وهای قلب، بص اریی، فرییند پصروعیب

 رصثأکط سلول تح  تا  وزناا کط چری ؛ااپایدیری کردنوزدنو دیراد

 رد،صا گ وقاریر نا   تصدردکسا صه کاال یرید   ید بط زید  یهاکالیرید

 نیی. دهد وها رخ ن  ن DNAدر  ییتم رشالط وپارگ یادیتعدید ز

اادرس  یاجام  وینا گاه ،شواد ون مصنویرد ترن خالرصها در ب وپارگ

 هاا  ی اار صنوجب جهاش در سالول د باردز یااویع ب     م،صشدن ترن

 .(3خویهد شد )

نالفاادت  ی یاواصزین،  هاا در بریبار پرتوهاا    نصزین حساسص  سالول 

در بدن بر عهاد  دیرد، باط    سازی ری نغز یسالخوین کط اقش خون یس .

تابش پرتوها باط نغاز   . باشد یشعط نوترین باف  در بریبر  حساسعنوین 

 وخاوا  یهاا  در تعادید سالول   رصصا نوجب سارکو   ن د تغ  ،یسالخوین

یام  تویاد بط عناوین   های خواو نو ش ارش سلول . یز یین رد،شود ون

 در بریباار پرتوهااای یااواصزین در دزهااای بااا       زیسااالو شاااخل 

 (.4)باشد 

هااای  نوجااب ی قااای تغصصااریت د دیکاانش  پرتوهااای یااواصزین،  

تاوین باط تغصصاریت     ناو  ،بط عنوین نثاال  ؛شود ش اری نو بصوشص صایو بو

گصری کات    ازی و در سرم یشار  کرد. نقادیر  ازی و سرم پس یز تابش

باادن یااا بخخااو یز باادن بااریی یسااالریزها،   کااا صن فساافاتاز، کااریتصن 

صاورت  ط صاورت یفازییش د در بعضاو ناویرد با     ط ب ...فسفوکصناز د 

 .(5کاهش نخاهد  گردید )

سااز    در نحاص  کاار، پرتوهاای یاون     یکو یز عوینت زیان ،ینردز 

در یفرید ی های جدی د جبرین ااپذیر تویاد باع   سصب باشد کط نو نو

کاط جها    ه چناصن، کااربرد ییان پرتوهاا در یفاریدی       .پرتوکار گردد

تویاد باع  ییجاد یثریت نخر   نو ،کنند تخخصل د درنان نریجعط نو

 As low as reasonably achievable ا یصات کاط نغاایر با   گاردد  

(ALARA) (6)باشد  نو. 

هاای کاار باا پرتاو حالاو در صاورت        پرتوکارین شاغت در بخش

صاحص  یز تجهصازیت حفاا الو د رعایا  قاویاصن د نباااو        ی یسالفاد 

باز هم در نعرض دریاف  دزهاای ک الار یز یام گاری باط       ،حفا الو

تویااد باعا     ناو  ،صورت رو او ندت خویهند بود کط در دریزندت

بر یساس نطا عات ساصالوژاالصم  گردد. ییجاد عویرض یحال ا و در یفرید 

هاای    نقادیر کام تخعخام، نصازین  ساصب      ،یاجام شد  در یفرید پرتوکار

اقاش   ،اظارت پزشکو(. 2) رد  یس کردنوزدنو ری در یین یفرید با  ب

 .های ااشو یز تاابش دیرد  نه و در حفا   یز کارکنان در بریبر  سصب

تعصصن جایاا  نناساب باریی    ،اظارت پزشکو ی یکو یز د ایف ع د 

 ی ها د اصاز ساابقط   بر ربق سویبق بهدیشالو د شریی  بداو  ن ینپرتوکار

ریقبا   ن ،ار با پرتوهای ک (. در بخش6)  اان یس  ی پرتوگصری گذشالط

ریقبا   دد ردش بساصار نالاددیل باریی ن    .یفارید ی زیناو یسا    د پایش 

 یسااااالفاد  یز فااااصلم بااااو د بااااو ترنو ونصنسااااااس ،پرتوکااااارین

(Thermoluminescent dosimeter  یااااTLD) (. 2) باشاااد ناااو

ساز،  پرتوهای یون در نعرضگصری د ثب  نصزین پرتوگصری یفرید  یادیز 

ناا    سطهر  ،های درنااو در بخش .نعصن ی زینو یس در فویصت زنااو 

باار دزی الاری    یام  شاش ناا    هر ،های تخخصیو بار د در بخش یم

ر بریبا  تاوین باط تغصصار در    ناو  ،یز نعایب فصلم بو .شود نو خویاد یفرید 

 د در دزهای ک الر یز پرتوهای بسصار اارم  ینکان خویاشحریرت، عدم 

 (.6)یشاار  کارد   وهاای پار یاارژی    در بریبر پرتتأثصر یکسان  ،ه چنصن

راور یشاالبا    ط دزی الرهای فصزیکو ن کن یس  دزهای دیقعو پرتو ری ب

پرتوهاای   ی بط یام دز جاذ  شاد     زیسالویرزیابو پاسخ  .اخان دهد

دزی الاری   .یواصزین، بریی تعصصن دقصق عویقاب پزشاکو  ن نهام یسا     

د حالاو در  خویاو دیشالط باشد  تویاد با دزی الری فصزیکو هم نو زیسالو،

 (.7تویاد یم جایازین نناسب نحسو  شود ) نویردی نو

های سنجش فصزیکاو دز یز اظار قاااواو باریی یفارید پرتوکاار        ردش

هاای باصش یز حاد نجااز در زناان       گصاری  ضردری یس  تا نقاادیر تاابش  

یل ؤدر هر حال، یگر نقدیر دز تعصصن شد  با دزی الار سا   .کوتاهو تعصصن شود

هاای دیاار باریی     دسالصابو بط ردش ،تردید دیشالط باشدد جای  بود بریااصز 

 .(8)یابد  ضردرت نوگصری  تخخصل ک و د کصفو نصزین تابش

هاای سافصد د    تعدید گلبولیی، اخان دید  شد  یس  کط  در نطا عط

یسا . باا ییان حااال، در      یافالاط یفارید پرتوکاار کااهش       درصنواوسا 

ی یفرید بط ردش فصزیکو یین نورد ری اخان ردزی الگفالط،  ی پصش نطا عط

 ،ییان نوضاوع   کارد  یسا .  ادید  د نصزین دز یفرید ری ربصعو گازیرش  

 بصااااار یه صاا  حصاااتو پااایش ناادیدم پرتااوگصری پرتوکااارین بااریی   

 زنااان  و بااط صااورت هاام ناادیرین بااط ردش فصزیکااو د بصو ااوژیک  

 .(1باشد ) نو

ررساو یثار پرتوهاای    ی حاضار، ب  یز یین رد، هدف یز یاجام نطا عاط 

هاای خاواو یفارید     یواصزین بر پارینالرهای خواو یز رریق ش ارش سلول

 هااای دزی الااری سااازنان یااارژی   ی  ن بااا گاازیرش پرتوکااار د نقایسااط

 .یت و بود

 

 ها روش

پرتوکارین شااغت در دیحادهای   شاهدی، ت ام  -نورد ی در یین نطا عط

هاای یساالان    بص ارساالان کار با پرتو در ت اانو دیحادهای پرتاویو در    

های  بص اری ی سابقط. پرتوکاریاو کط قریر گرفالندکردسالان نورد نطا عط 

 کبدی د ه چنصن، یفریدی کط یخال  ت تصردئصدی دیشالند د اصزخواو د

 ،ه چنااصن یشااالند دنیاارف دخااصاات د دیردهااای خاا  د   ی ساابقط 

باال   نهاای بادخصم    های خودیی ن د بص ااری  یپرتوکاریاو کط بط بص ار
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 ناورد نطا عاط   ی حجم ا واطشداد. در اهای ،  یز نطا عط حذف بوداد،

 -توصاصفو  ی ااناط  یام پرساش   ،جه  یین نطا عاط  افر رسصد. 142 بط

نقطعو جه  بررسو نصزین پرتوگصری کارکنان نریکز پرتاویو رریحاو   

ی کاری یفرید، بخش  اانط، نصزین سن یفرید، سابقط در یین پرسش. گردید

 هاای  گلباول )های خواو  ین تحیص ت دیاخااهو، نصزین سلولپرتویو، نصز

پ ک ( نصزین ه وگلوبصن د ه اتوکری   خارین   د های قرنز گلبول سفصد،

دزی الاری   هاای  گازیرش  ،د ه چنصن زنایش در زنان یاجام تحقصق  ی ددر 

   ها درج گردید. اانط سازنان یارژی یت و در یین پرسش

 ی پرتوکااری باط    جه  یین نطا عط، پرتوکارین بار یسااس ساابقط   

سال  11-21ی کاری بصن  سال، با سابقط 11ی ک الر یز  گرد  با سابقط 3

گارد   ساال تقساصم شاداد.     21-31ی کاری بصن  د گرد  سوم با سابقط

های بص ارسالان کط  یز بصن سایر کارکنان شاغت در سایر بخش اصزشاهد 

د  ادساازی شاد   باا گارد  ناورد نطا عاط ه ساان     یز اظر سن د جنس 

یز  ،هاا  . بریی تحلصات دید  ادیاالخا  گردیدند، پرتوگصری ادیشال ی سابقط

 (version 18, SPSS Inc., Chicago, IL) 18ی  اساخط  SPSSیفزیر  ارم

یاحاریف نعصاار    ±نقادیر نصاااصن  ها بر یساس دید . تحلصت یسالفاد  شد

یز  ،ر کادیم یز پارینالرهاای ناورد نطا عاط    بریی بر درد یثر ها  یاجام شد.

یسااالفاد  شااد. ه چنااصن، یز  زنااون   One-way ANOVA زنااون 

Tukey ی  نطا عطدر . گردیدها با ه دیار یسالفاد   گرد  ی بریی نقایسط

 .گرفالط شددیری در اظر  وسط  نعنبط عنوین  P < 151/1حاضر، 

 

 ها افتهی

افر پرتوکار شاغت بط عنوین گارد  ناورد د    141افر ) 282در نج وع، 

افر بط عنوین گرد  شاهد( نورد بررساو قاریر گرفالناد. در گارد       141

افر با نصااااصن سانو    44سال،  11ی کاری ک الر یز  پرتوکارین با سابقط

 ی کاااری  سااال بااود. در گاارد  پرتوکااار بااا سااابقط    45/25 ± 21/4

سال د در گارد    71/35 ± 73/2ر با نصاااصن سنو اف 75سال،  21-11

 افار باا نصااااصن سانو      17ساال،   21-31ی کااری   پرتوکار باا ساابقط  

 سااال بااود. در گاارد  شاااهد، نصاااااصن ساانو یفاارید    81/41 ± 14/3

های سازنان یاارژی یت او    سال بود. بر یساس گزیرش 21/33 ± 41/7

در یرزیابو فصلم بو پرتوکارین، هصچ یم یز پرتوکارین نورد نطا عاط، دز  

 بصش یز حد نجاز دز شغلو دریاف  اکرد  بوداد.

عوینت خواو یفرید شاانت گلباول سافصد، گلباول قرناز، پ کا ،       

ن د ه اتوکریا  د  اوتردفصت،  نفوسص  د ه چنصن، نصازین ه وگلاوبص  

 در دد گاارد  نااورد د   TSHهااای کباادی د نصاازین    سااط   ااازیم 

 هاااا د  اااازیم  شااااهد نقایساااط گردیاااد کاااط نصااااااصن  نفوساااص  

در گرد  نورد ک الر یز گرد  شااهد باود، یناا در      نصنوتریاسفریز   اصن

دیری نخااهد  اخاد    نورد سایر پارینالرهاا در دد گارد  تفاادت نعناو    

 (.1)جددل 

ی میانگین عوامل خونی افراد مورد بررسی در دو گروه  . مقایسه1جدول 

 شاهد و مورد

 شاخص خونی

 گروه شاهد گروه مورد
مقدار 

P 
 ±)میانگین 

 انحراف معیار(

 ±)میانگین 

 انحراف معیار(

 > 4/1 ± 5/6 4/1 ± 7/6 151/1 (mm/113گلبول سفید )

 > 6/1 ± 1/5 6/1 ± 1/5 151/1 (mm/116گلبول قرمز )

 > 1/54 ± 3/225 7/51 ± 3/229 151/1 (mm/113پالکت )

 > 151/1 4/58 ± 6/8 5/61 ± 5/8 نوتروفیل

 144/1 8/37 ± 5/8 1/41 ± 3/8 لنفوسیت

 > 6/1 ± 2/14 6/1 ± 3/14 151/1 (g/dlهموگلوبین )

 138/1 5/27 ± 1/21 6/24 ± 3/12 آمینوترانسفراز آالنین

 > 151/1 9/24 ± 6/11 6/23 ± 2/9 نوترانسفرازیآم آسپارتات

TSH 6/1 ± 4/2 6/1 ± 6/2 151/1 < 

 > 2/4 ± 4/42 1/4 ± 5/42 151/1 (g/dlهماتوکریت )

TSH: Thyroid stimulating hormone 

 

ی کاری  ها در گرد  نورد با سابقط ها د  نفوسص  نصاااصن اوتردفصت

سال ک الر یز گرد  شاهد باود، یناا ساایر ناویرد در دد گارد        11زیر 

 (.2)جددل دیری ری اخان ادید  تفادت نعنو

 
های شاهد و مورد  ی میانگین عوامل خونی در افراد گروه . مقایسه2جدول 

 تر( سال )و پایین 11ی کاری  با سابقه

 شاخص خونی

گروه مورد با 

ی کاری  سابقه

 سال 01تا 

 گروه شاهد

 Pمقدار 

 ±)میانگین 

 انحراف معیار(

 ±)میانگین 

 انحراف معیار(

 > 6/1 ± 6/6 4/1 ± 7/6 151/1 (mm/113گلبول سفید )

 > 6/1 ± 9/4 6/1 ± 1/5 151/1 (mm/116گلبول قرمز )

 > 1/57 ± 8/232 7/51 ± 3/229 151/1 (mm/113پالکت )

 142/1 4/58 ± 6/8 4/53 ± 4/9 نوتروفیل

 135/1 8/37 ± 5/8 1/42 ± 9/9 لنفوسیت

 > 6/1 ± 2/14 6/1 ± 3/14 151/1 (g/dlهموگلوبین )

 > 151/1 5/27 ± 1/21 5/23 ± 3/11 آمینوترانسفراز آالنین

 > 151/1 9/24 ± 6/11 3/22 ± 7/5 آمینوترانسفراز آسپارتات

TSH 9/1± 2/2 6/1 ± 6/2 151/1 < 

 > 9/3 ± 3/42 1/4 ± 5/42 151/1 (g/dlهماتوکریت )

TSH: Thyroid stimulating hormone 
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در گارد     نصنوتریاسافریز    ااصن ها د ساط   اازیم    نصاااصن اوتردفصت

دیر باود،   سال، در نقایسط با گرد  شاهد نعنو 11-21ی کاری  نورد با سابقط

 دیری اخاان اادید    ینا بررساو ساایر پارینالرهاا در دد گارد  تفاادت نعناو      

 (.3)جددل 

 

ی میانگین عوامل خونی افراد مورد بررسی در دو گروه  . مقایسه3جدول 

 سال 11-21کاری    ی  شاهد و مورد با سابقه

 شاخص خونی

 گروه شاهد گروه مورد 
 ±)میانگین  Pمقدار 

 انحراف معیار(
 ±)میانگین 

 انحراف معیار(

 > 5/1 ± 4/6 4/1 ± 7/6 151/1 (mm/113گلبول سفید )

 > 6/1 ± 1/5 6/1 ± 1/5 151/1 (mm/116گلبول قرمز )

 > 1/53 ± 9/224 7/51 ± 3/229 151/1 (mm/113پالکت )

 131/1 4/58 ± 6/8 1/66 ± 1/8 نوتروفیل

 > 151/1 8/37 ± 5/8 3/39 ± 6/7 لنفوسیت

 > 6/1 ± 1/14 6/1 ± 3/14 151/1 (g/dlهموگلوبین )

 481/1 5/27 ± 1/21 5/24 ± 8/13 آمینوترانسفراز آالنین

 > 151/1 9/24 ± 6/11 9/24 ± 1/12 آمینوترانسفراز آسپارتات

TSH 9/1 ± 8/2 6/1 ± 6/2 151/1 < 

 > 2/4 ± 1/42 1/4 ± 5/42 151/1 (g/dlهماتوکریت )

TSH: Thyroid stimulating hormone 

 

   ااصن ها د سط   ازیم  ها، نصاااصن پ ک  در یدینط با بررسو دید 

ساال   21-31ی کااری   در گرد  نورد با سابقط TSHد   نصنوتریاسفریز

دیری دیش ، ینا سایر ناویرد در   در نقایسط با گرد  شاهد تفادت نعنو

 (.4دیری ری اخان ادید )جددل  دد گرد  تفادت نعنو

 

ی میانگین عوامل خونی افراد مورد بررسی در دو گروه  . مقایسه4جدول 

 سال 21-31ی کاری  شاهد و مورد با سابقه

 ص خونیشاخ

گروه مورد 
 سال( 01-01)

 گروه شاهد 

 Pمقدار 
 ±)میانگین  

 انحراف معیار(
 ±)میانگین 

 انحراف معیار(

 > 8/1 ± 2/6 4/1 ± 7/6 151/1 (mm/113گلبول سفید )

 > 5/1 ± 1/5 6/1 ± 1/5 151/1 (mm/116گلبول قرمز )

 1/41 ± 8/217 7/51 ± 3/229 131/1 (mm/113پالکت )

 > 151/1 4/58 ± 6/8 1/58 ± 1/6 نوتروفیل

 > 151/1 8/37 ± 5/8 9/37 ± 3/5 لنفوسیت

 > 3/1 ± 7/14 6/1 ± 3/14 151/1 (g/dlهموگلوبین )

 146/1 5/27 ± 1/21 9/25 ± 2/11 نوترانسفرازیآم نیآالن

 > 151/1 9/24 ± 6/11 9/21 ± 8/5 نوترانسفرازیآم آسپارتات

TSH 4/1 ± 2/1 6/1 ± 6/2 141/1 

 > 1/4 ± 5/43 1/4 ± 5/42 151/1 (g/dlهماتوکریت )

TSH: Thyroid stimulating hormone 

جادیدل  در های تحا  تاابش    ی بصن گرد  نقایسطحاصت یز االایو 

 . ند  یس  7-5

 

ی میانگین عوامل خونی افراد مورد بررسی در گروه مورد با  مقایسه. 5جدول 

 سال 21-31ی کاری  تر و گروه مورد با سابقه سال و پایین 11ی کاری  سابقه

 یخون شاخص

گروه مورد 
 سال 01≥

گروه مورد 
 سال 01< 

 Pمقدار 
 ±)میانگین 

 انحراف معیار(
 ±)میانگین 

 انحراف معیار(

 > 6/1 ± 6/6 4/1 ± 7/6 151/1 (mm/113گلبول سفید )

 > 6/1 ± 9/4 6 /± 1/5 151/1 (mm/116گلبول قرمز )

 > 1/57 ± 8/232 7/51 ± 3/229 151/1 (mm/113پالکت )

 139/1 4/58  6/8 4/53 ± 4/9 نوتروفیل

 134/1 8/37 ± 5/8 1/42 ± 9/9 لنفوسیت

 > 6/1 ± 2/14 6/1 ± 3/14 151/1 (g/dlهموگلوبین )

 141/1 5/27 ± 1/21 5/23 ± 3/11 آمینوترانسفراز آالنین

 > 151/1 9/24 ± 6/11 3/22 ± 7/5 آمینوترانسفراز آسپارتات
TSH 9/1 ± 2/2 6/1 ± 6/2 151/1 < 

 > 9/3 ± 3/42 1/4 ± 5/42 151/1 (g/dlهماتوکریت )

TSH: Thyroid stimulating hormone 

 

 بحث

ها در یفارید   االایو بط دس   ند  یز یین پ دهش اخان دید کط نصزین  نفوسص 

   اااصنپرتوکااار ک الاار یز گاارد  شاااهد یساا  د ه چنااصن، سااط   ااازیم  

 پرتوکار اسب  بط گارد  شااهد یفازییش اخاان دید .    در یفرید  نصنوتریاسفریز

 

ی میانگین عوامل خونی افراد مورد بررسی در دو گروه  . مقایسه6جدول 

 سال 21-31و  11-21ی کاری  مورد با سابقه

 شاخص خونی

 گروه مورد
 سال( 01-01)

گروه مورد 
مقدار  سال( 01-01)

P  میانگین(± 
 انحراف معیار(

 ±)میانگین 
 انحراف معیار(

 > 5/1 ± 4/6 4/1 ± 7/6 151/1 (mm/113گلبول سفید )

 > 6/1 ± 1/6 6/1 ± 1/5 151/1 (mm/116گلبول قرمز )

 > 1/53 ± 9/224 7/51 ± 3/229 151/1 (mm/113پالکت )

 138/1 4/58 ± 6/8 1/66 ± 1/8 نوتروفیل

 > 151/1 8/37 ± 5/8 3/39 ± 6/7 لنفوسیت

 > 6/1 ± 1/14 6/1 ± 3/14 151/1 (g/dlهموگلوبین )

 148/1 5/27 ± 1/21 5/24 ± 8/13 آمینوترانسفراز آالنین

 > 151/1 9/24 ± 6/11 9/24 ± 1/12 آمینوترانسفراز آسپارتات

TSH 9/1 ± 8/2 6/1 ± 6/2 151/1 < 

 > 2/4 ± 1/42 1/4 ± 5/42 151/1 (g/dlهماتوکریت )
TSH: Thyroid stimulating hormone 
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 سال 11-21تر( و  سال )و پایین 11ی کاری  . مقایسه میانگین عوامل خونی افراد مورد در دو گروه با سابقه7جدول 

 شاخص خونی
 سال  01-01ی  گروه مورد با سابقه سال01 ≥ی  گروه مورد با سابقه

 Pمقدار 
 انحراف معیار( ±)میانگین  انحراف معیار( ±)میانگین 

 > 6/1 ± 6/6 5/1 ± 4/6 151/1 (mm/113گلبول سفید )

 > 6/1 ± 9/4 6/1 ± 1/5 151/1 (mm/116گلبول قرمز )

 1/57 ± 8/232 1/53 ± 9/224 131/1 (mm/113پالکت )

 137/1 1/66 ± 1/8 4/53 ± 4/9 نوتروفیل

 > 151/1 3/39 ± 6/7 1/42 ± 9/9 لنفوسیت

 > 6/1 ± 2/14 6/1 ± 1/14 151/1 (g/dlهموگلوبین )

 > 151/1 5/24 ± 8/13 5/23 ± 3/11 آمینوترانسفراز آالنین

 > 151/1 9/24 ± 1/12 3/22 ± 7/5 آمینوترانسفراز آسپارتات

TSH 9/1 ± 2/2 9/1 ± 8/2 151/1 < 

 > 9/3 ± 3/42 2/4 ± 1/42 151/1 (g/dlهماتوکریت )
TSH: Thyroid stimulating hormone 

 

های سافصد در   ی توکلو د ه کارین، نخاهد  شد کط گلبول یس . در نطا عط

دیری دیرد؛ کاط ییان    یفرید پرتوکار در نقایسط با گرد  شااهد تفاادت نعناو   

ی  خاویاو دیشا . ه چناصن، نطا عاط     ی حاضار هام   یافالط، با االاایو نطا عاط  

ساز در نقادیر کم کاط پرتوکاارین باا  ن     پرتوهای یون گفالط اخان دید کط پصش

 (.4تویاد باع  کاهش چخ اصر عوینت خواو گاردد )  سر د کار دیراد، ا و

هاای خاواو    ی زرگان د ه کارین، باا بررساو دضاعص  سالول     در نطا عط

در ییان  دیری گازیرش اخاد.    پرتوکارین با غصار پرتوکاارین، تفاادت نعناو    

هااای  افاار یز یفاارید شاااغت در بخااش 31شاااهدی،  -ی نااورد نطا عااط

 ها کاط باا یشاعط    افر یز کارکنان شاغت در سایر بخش 31پرتوشناسو د 

االایو یین نطا عط اخاان دید دزهاایو    سر د کار ادیشالند، بررسو شداد.

ی  تویااد نطارک کنناد     باشاند، ا او   کط یفرید پرتوکار در نعرض  ن نو

 (. 11ه چنصن، یثریت تابش باشد ) نصزین دز دریافالو یفرید د

در نطا عات سصالوژاالصم یاجام شاد  در یفارید پرتوکاار، حالاو در     

هاا ک الار یز حاد نجااز باود  یسا ،        یفریدی کط نصزین دز دریاافالو  ن 

های کردنوزدنو بصخاالر یز یفارید عاادی گازیرش شاد        فریدیاو  سصب

یسا  کاط    ی قابت توجط ییان باود    یس . در بصخالر یین نطا عات، اکالط

دزی الر فصزیکو یفرید، نصزین دز تج عو ری در حاد دز نجااز ساا اط د    

ی  (. در نطا عاط 11حالو در نویردی ک الر یز دز نجاز اخان دید  یس  )

حاضر اصز در یفرید پرتوکار، بر یساس دزسنجو فصزیکو باا یساالفاد  یز   

از فصلم بو، نصزین دز یفرید پرتوکار در حد دز نجااز د ک الار یز دز نجا   

های پایش جه  یفرید پرتوکار بسصار نهام   سا اط بود  یس . بنابریین، ردش

هاا جها     توین یین یدعا ری دیش  کط یکاو یز بهالارین ردش   باشد د نو نو

   های کردنوزدنو یس . نریقب  د پایش یفرید پرتوکار، بررسو  سصب

ی کاری در ساط گارد     در یین نطا عط، پرتوکارین با توجط بط سابقط

ساال   11ی کااری   یر گرفالند کط گرد  یدل شانت پرتوکاریاو با سابقطقر

ساال د گارد  ساوم باا      11-21ی کاری  تر، گرد  ددم با سابقط د پایصن

 سال بوداد. 21-31ی کاری  سابقط

ی کااری   بر یساس االایو بط دس   ند ، در یفرید پرتوکار با ساابقط 

یز یفارید گارد  شااهد     ها ک الار  ها د اوتردفصت سال، نصزین  نفوسص  11

خویاو دیش .  ( هم12د ه کارین ) Qianی  های نطا عط بود کط با یافالط

ساال   11ی کاری ک الار یز   ی  اان در چصن، در یفرید با سابقط  در نطا عط

در نقایسط با گرد  شاهد، نصزین عوینات خاواو شاانت گلباول سافصد،      

 ساط   دیریی گلبول قرنز، ه وگلوبصن،پ ک ،  نفوساص  د نواوساص   

 (. 12)   یس بود 111/1 یز ک الر دیری نعنو

 ی کااری   در  اا صز بعادی کاط بار ردی گارد  پرتوکاار باا ساابقط       

هاا   سال در نقایسط با یفرید شاهد یاجام شد، نصاااصن اوتردفصات  21-11

در گرد  نورد در نقایسط با گارد     نصنوتریاسفریز   اصند سط   ازیم 

ی زیهادی د ه کاارین،    دیری دیشا . در نطا عاط   شاهد تفاادت نعناو  

تحا     اارین صدر بهای ع لکاردی کباد    یثریت تابش بر ردی  زنایش

   ااصن هاای کبادی )   پرتودرنااو بررسو گردید؛ سط   اازیم درنان با 

بریبر یفازییش   5/1نصزین  ( بط نصنوتریاسفریز  سپارتاتد   نصنوتریاسفریز

 (.13خویاو دیرد ) ی پ دهش حاضر هم اخان دید کط با االصجط

ساال   21-31ی کاری  ی یفرید پرتوکار با سابقط در یدینط، با نقایسط

هاا د ساط   اازیم     با گرد  شاهد، نخاهد  گردید کط نصاااصن پ کا  

SGPT  د هورنونTSH سال  21-31ی کاری  در گرد  نورد با سابقط

دیری دید  شد، ینا ساایر ناویرد    در نقایسط با گرد  شاهد تفادت نعنو

در دد گرد  تفادتو ری اخان اادید. تاابش پرتوهاای یاواصزین بار ردی      

شاود د باعا  تغصصار در     تصردئصد، باع  تغصصر در ع لکرد تصردئصاد ناو  

هاا یز رریاق    گردد. یز  ن جایو کط یین هورنون نصزین ترشحات  ن نو

ها د ساوخ  د سااز    ابو صسم پایط، نصزین جذ  کربوهصدریتتأثصر بر نال

هاا، ننجار باط     کنند، هر گواط یخال ل در تنظصم  ن ها ری تنظصم نو چربو

 (. 14گردد ) نو TSHهای نخاللف د یفزییش هورنون  ییجاد بص اری
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 یهاا  گارد   نصیاجاام شاد ، در با    یزهاا صنطا عاط، در کناار  اا    نیی در

یاجاام شاد کاط در نطا عاات      ساط ینقا زصا نخاللف ا یپرتوکار با سویبق کار

باط دسا   ناد  در     وییاجام اخد  یس . بر یسااس االاا   سطینقا نیی ن،صخصپ

  نصبا  یکاار  ی باا یفارید باا ساابقط     سطیسال در نقا 11 یکار ی یفرید با سابقط

 11-21 یکاار  ی د پ ک  در یفرید باا ساابقط   تصسال، تعدید اوتردف 21-11

 ،یبعاد  ی ساط ی. در نقاباشاد  وسال ن 11 یکار ی با سابقط سال ک الر یز یفرید

 یاجاام  ساال  21-31 یکار ی سابقط با یفرید با سال 11 یکار ی سابقط با یفرید در

 د  ص نفوسا  زینصا ن ساال،  11 یپرتوکاار  ی سابقط با یفرید در کط شد نخاهد  د

کااهش   ساال  21-31 یکاار  ی ساابقط  با پرتوکار گرد  با سطینقا در تصاوتردف

 .یس  افالطی شییفزی نوتریاسفریزص ن نص  ا می از زینصد ن افالطی

 ی  خاار بااصن گاارد  پرتوکااار بااا فعا صاا  پرتااویو     در نقایسااط

ساال،   11-21ی  سال در نقایسط باا یفارید پرتوکاار باا ساابقط      31-21

ی پرتاویو   نخخل شد کط نصزین اوتردفصت در گرد  پرتوکار با ساابقط 

  نصنوتریاسافریز    ااصن بصخالر، کاهش اخان دید  یس ، ینا سط   اازیم  

 یفزییش اخان دید  یس .

هاای کاار باا     گصری اهایو یین کط فعا ص  پرتاویو در بخاش   االصجط

هاا د   پرتو، باع  تغصصر در بعضو یز عوینت باط عناوین نثاال اوتردفصات    

گردد، ینا در ساایر ناویرد، تغصصار     نو  نصنوتریاسفریز   اصنسط   ازیم 

های پرتویو در سط  کخاور، نا      چندیاو نحسوس ابود. در بخش

 Complete blood countهاای   رتوکاار یاجاام  زناایش   پایش یفرید پ

(CBC د خویادن فصلم بو بط صورت ددر ) باشد، ینا یاجام ییان   یی نو

ی نصازین دز دریاافالو یفارید پرتوکاار      تویاد نطرک کنند  ها ا و  زنایش

باشد. ه چنصن، در خویادن دزی الرهاای فصزیکاو هام ینکاان خطاا د      

حا  تاأثصر عوینات نحصطاو قاریر       غزش زیاد یس  د هم فاصلم باو، ت  

شود د ندت زنان زیادی  زم یسا  تاا فارد یز       ود  نو گصرد د نط نو

نصزین دز دریافالو خود نطلم گردد. ه چنصن، فصلم بو،  ثار بصو اوژیکو  

دهد؛ چری کط حساسص  پرتویو یفرید نخاللف، ن کن  پرتو ری اخان ا و

 یس  یکسان اباشد. 

یااد اصاز االاایو ضاد د      نحققاصن یاجاام دید   در نطا عاتو کط سایر 

های  اقصضو دجود دیرد کط زنصنط ری بریی نطرک کردن یسالفاد  یز ردش

هاای ساصالوژاالصم ری فاریهم     تر نااناد ردش  تر د دقصق دزسنجو حساس

ی یین نوضوع  کند. نطا عات یاجام گرفالط در یین زنصنط نطرک کنند  نو

هاا قابلصا     دی  نفوساص  هاای ساصالوژاالصم بار ر     بود  یس  کط ردش

ا ایش دزهای ک الر یز حد نجاز در یفرید پرتوکار ری دیرد د ییان ییاد    

کند کط باید جه  یفزییش یی نو یفرید پرتوکار در  ری در ذهن ییجاد نو

های کار با پرتو، جه  پایش یین یفرید باید دزسنجو یفرید ری باط   بخش

بالاوین دزسانجو   ردش سصالوژاالصم بط صورت ساا اط یاجاام شاود تاا     

 .دقصقو ری در یین یفرید یاجام دید

 

 تشکر و قدردانی

-26362/14ی  ییاان نقا ااط برگرفالااط یز راارک پ دهخااو بااط شاا ار   

باشد. بدین دسصلط یز نعادا  پ دهخو دیاخااا  علاوم    نو 11/5/1344

ی یجریی نطا عط د ه چناصن، یز   پزشکو کردسالان بط خارر تأنصن هزینط

ها غریبو د اعص و نساؤد صن فصزیام    زید  د خاام حسن قایان یخار د 

ی ه کارین نریکز تیویربردیری یسالان کردسالان کط در  بهدیش  د ه ط

 .گردد یاجام یین تحقصق با نا ه کاری دیشالند، سپاسازیری نو
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Abstract 

Background: Using ionizing radiation in diagnosis and treatment is of great importance. As early diagnosis in 

some diseases only can be done by using radiation, in treatment phase, radiotherapy is also the main center for 

healing patients with cancer. Today, one of occupational hazards is ionizing radiation which can cause serious 

and irreparable damages in radiation workers. This study aimed to count blood cells and evaluate liver enzymes 

and thyroid-stimulating hormone (TSH) in radiation workers in hospitals in Kurdistan Province, Iran.  

Methods: In this case-control study, blood cells, liver enzymes, and TSH levels were compared in 142 radiation 

staff (cases) and also 142 workers in other sections of hospitals. Matching was done for confounding factors. The 

statistical analysis was performed using SPSS software at the significance level of P < 0.05. 

Findings: Mean number of white blood cells and the level of serum alanine aminotransferase (ALT) enzyme in 

radiation staff were significantly different from that of the control group. But no significant difference was 

observed between other parameters. 

Conclusion: It seems that working in radiation wards can change some blood factors but can not predict the 

recieved dose. In order to increase the safety of radiation workers in radiation wards, monitoring of these 

individuals should be done annually using cytogenetic methods. 
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