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فصل ششم: رادیوبیولوژی و حفاظت

مالحظاتتعداد سؤاالت در آزمون های دو سال اخیرنام مبحث

خیلی مهم۷زیست شناسی پرتوی و حفاظت در برابر پرتوها

 حساسیت پرتویی سلول ها با قانون برگونیه و تریبوندو بیان می شود  :

 در بافت هــای بــا آهنــگ تولیــد مثــل ســلولی کــم، مقاومــت بافــت در برابــر پرتــو بیشــتر می شــود )ســلول های عصبــی در برابــر پرتــو مقــاوم 

هســتند. امــا مگالوســیت ها، لنفوســیت ها، ســلول های کریپــت روده و ســلول های بــازال پوســت حســاس هســتند(. 

 هرچه سلول های بافت تمایزیافته تر باشند آسیب پذیری از پرتوگیری آن ها کمتر است.

سلول ها در انتهای مرحله S از چرخه سلولی بیشترین مقاومت را دارند و و در میتوز کمترین مقاومت را دارند  .

 -OH( ــد رادیکال هــای آزاد اکســیژن )مثل ــر تولی ــا دو ســوم آســیب در اث ــک ســوم آســیب پرتوهــا ناشــی از برخــورد مســتقیم اســت. ام ی

ــد  ــا مفی ــط پرتوه ــورال توس ــلول های توم ــتن س ــای آزاد در کش ــد. این رادیکال ه ــی می باش ــل توجه ــا قاب ــتقیم ام ــر غیرمس ــت که اث اس

ــد می شــود. ــر تولی ــن رادیکال هــا در آنجــا کمت ــد ای ــا متاســفانه چــون ســلول های ســرطانی اکســیژن محیــط را مصــرف کرده ان هســتند. ام

برخاف اکسیژن، سیستئین بعنوان محافظت کننده ي بدن در برابر پرتوهاي یون ساز شناخته شده است.

انواع آثار پرتوی: ژنتیک و سوماتیک

قابل اهمیت ترین ضرر اثرات ژنتیکی روی سلول های جنسی است.

در میان مولکول های مختلف بدن اصلی ترین و مهم ترین آسیب به DNA وارد می شود.

 اما حذف قسمت انتهای dna که همان تلومر است کشنده نیست .

شکستگیDNA : شکستگی کروموزوم  و شکستگی کروماتید  

اصطــاح شکســتگی کرومــوزوم بــرای اینترفــاز قبــل از همانندســازی )S( اســتفاده می شــود و اصطــاح شکســتگی کروماتیــد بــرای  مراحــل 

S و G2 از اینترفــاز و تقســیم میتــوز )تــا متافــاز کــه رشــته های تکثیرشــده بــه هــم وصلنــد( اســتفاده می شــود.

 شکستگی کروماتید در فاز G2 بیشترین احتمال را دارد .

 آثار ژنتیکي همگي از نوع دیررس غیرقطعي هستن

آثار سوماتیک: به انواع دیررس، زودرس و پرتوگیری حاد تقسیم می شود .

 آثار دیررس به دو دسته قطعی و غیر قطعی تقسیم می شوند:

دیــررس قطعــی: شــدت بــروز ایــن آثــار  بــه دوز تابــش وابســته اســت. همچنیــن دوز آســتانه وجــود دارد. مثــل بیماری هــای کاتاراکــت )آب 

مرواریــد(، فیبــروز، آتروفــي عضــو، کاهــش ســلول هاي پارانشــیمال، کاهــش بــاروري و نابــاروري قابــل برگشــت.

آثار دیررس غیر قطعی: مثل سرطان که احتمال وقوع شان به دوز تابش وابسته است ولی شدت بروز به دوز تابش وابسته نیست.

آثــار زودرس دوز نســبتاً باالیــی الزم دارن.  می تــوان تقریبــاً معــادل آثــار حــاد آن هــا را در نظــر گرفــت اثــرات ســوماتیک زودرس وابســته بــه 

دوز هســتن و بایــد بــا دوزهــاي بــاالي پرتــو برخــورد داشــته باشــي تــا رخ بــدن. مثــل تهــوع، خســتگي، اریتــم، ریــزش مــو، عقیمــي موقــت، 

اختــال خونــي یــا روده اي، تــب و ســندرم های دســتگاه گــوارش، سیســتم اعصــاب مرکــزی، مراکــز خون ســاز و... )کتــاب چیــزي راجــع بــه 

بانه
طبی

نشر 



سیب سبز50

مهم  تریــن اثــر نگفتــه امــا یــک بــار ســؤال داده شــده کــه در پرتوگیــري حــاد تمــام بــدن، بــا توجــه بــه حساســیت ســلول ها، مهم تریــن اثــر 

چیســت و جــواب مي شــد تهــوع و اســتفراغ(

ــه ۳۷  ــده را ب  منحنــی بقــا )Do(: رابطــه بیــن میــزان دوز پرتویــی و نســبت  بقــا را نشــان می دهــد )دوزی کــه نســبت ســلول های باقی مان

درصــد برســاند شــاخص مهمــی اســت(.

اصول حفاظت 

پرتوگیــری جنیــن در هفته هــای ۴ تــا ۱۱، دوره اندام زایــی )ارگانوژنــز( منجــر بــه ناهنجاری هــای شــدید می شــود. امــا تــا ســه هفتگــی رویــان، 

قبــل از جایگزینــی، اثــر همــه یــا هیــچ وجــود دارد. رویــان یــا ســقط می شــود یــا ســالم می مانــد .

بر اساس اصول حفاظت زمان کوتاه تر تابش دهی توصیه می شود.

هم چنین پرتوگیری با توان دوم فاصله نسبت عکس دارد. 

هرچه نفوذ اشعه و سرعت آن کمتر و جرم آن بیشتر باشد یونیزاسیون آن بیشتر است مثل آلفا .

عوامــل مؤثــر در ایجــاد آســیب   بــه مقــدار دوز جــذب شــده، قابلیــت پرتــو در ایجــاد یونیزاســیون در بافــت، ســطح تحــت پوشــش پرتــو، نوع 

بافــت تحــت پوشــش پرتــو، آهنــگ دوز و ســن و جنــس فــرد بســتگی دارد.

اثر پرتوها به سن، جنس و دوز جذب شده هم وابسته است.

 براي دوزیمتري و اینکه بدونیم هر فردي که شغلش با پرتو سروکار داره چقدر اشعه گرفته از یه سري کمیت استفاده مي کنیم:

)Wr(  ضرب در فاکتور وزنی پرتو )D( دوز معادل: دوز جذب شده 

 دوز معادل آلفا ۲۰ برابر گاماست.

 )Gy( مقــدار انــرژي جــذب شــده در واحــد جــرم مــاده. واحــد آن گــري  دوز جــذب شــده یــا دوز جذبــی هــم کــه قبــا باهــاش آشــنا شــدیم

اســت. البتــه قدیمــا rad بــود. هــر گــري برابــر بــا ۱۰۰ راده. 

دوز معادل  حاصل ضرب دوز جذب شده در ضریب کیفي )QF( پرتو.

واحد دوز معادل و رادیواکتیویته: بکرل )برای مقایسه آثار بیولوژیک در پرتوکاراني که از انواع مختلف پرتوها پرتوگیري نمود ه اند به کار مي رود.(

گری )مقدار یک ژول انرژی جذب شده در واحد یک کیلوگرم جرم ماده، بافت(

ــو )Wr(  در  ــی پرت ــور وزن ــر حاصــل می شــود: دوز جــذب شــده )D( در فاکت ــارت در یکدیگ ــر)effective dose(  از ضــرب ســه عب دوز موث

)Wt(   فاکتــور وزنــی بافــت

فاکتور وزنی همان ضریب توزین است.

گنادها بیشترین ضریب توزین بافتی  )Wt(را دارند. 

واحد دوز موثر: سیلورت sv و رم Rem . که از ضرب گری در فاکتور کیفی پرتو )QF( به دست می آید. 

ــه کار  ــوی ب ــی و ری ــتخوانی قلب ــای اس ــه بافت ه ــا ب ــا و گام ــان بت ــش همزم ــی از تاب ــک ناش ــرات بیولوژی ــری اث ــرای اندازه گی ــر ب دوز موث

ــی رود. ــه کار م ــدن ب ــر ب ــری سراس ــا پرتوگی ــدن ب ــی خاصــی از ب ــری نواح ــرای مقایســه پرتوگی ــی ب ــه عبارت می رود. ب

RBE  )اثر نسبی بیولوژیک(: با عکس دوز الزم برای ایجاد ضایعه متناسب است.

 این شاخص برای آلفا از گاما بیشتر است و با دوز پرتو استاندارد و دوز پرتو آزمون رابطه دارد .
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LET  )واگــذاری و انتقــال انــرژی خطــی(: معــرف میــزان انــرژی بــه جامانــده از پرتــو در هنــگام عبــور از بافــت اســت، پرتوهــای ایکــس، گامــا 

ــه  ــد، در حالــی کــه پرتوهــای ذره ای مثــل پروتــون، نوتــرون، آلفــا و یون هــای ســنگین انــرژی خودشــان را ب و الکتــرون LET پایینــی دارن

صــورت متمرکــز در اطــراف نقطــه برخــورد آزاد می کننــد پــس LET باالیــی دارنــد. ضریــب QF بــرای پرتوهــای بــا LET مختلــف مشــخص 

شــده اســت.LET بــا فاکتــور کیفی پرتــو )QF( رابطــه مســتقیم دارد.

OER )اثــر افزایــش اکســیژن(: بــرای پرتوهــای بــا LET پاییــن مثــل گامــا بیشــتر از یــک اســت. امــا در تابــش نوتــرون اکســیژن در افزایــش 

اثربخشــی پرتــو اهمیــت کمتــری دارد یعنــی OER پایینــی دارد .

پاسخ راجع به اثرات تابش روی سلول  جدول زیرو یاد بگیر:

اثرشدت دوز

تاخیر در میتوز۰,۰۱ گری

مرگ تکثیری سلول)ناتوانی سلول در تقسیم شدن(۱۰-۱ گری

مرگ لحظه ای سلول۱۰۰۰ گری

پاسخ پرتوگیــری جنیــن هــم تــو ســه دوره مختلــف بررســی میشــه کــه جــدول زیــر رو 

راجــع بهــش بلــد باشــی کافیه:

اثر پرتوگیری روی جنینمرحله

قبل از جایگزینی
احتمال مرگ قبل از تولد رو افزایش میده ولی اگه جنین زنده موند، 
دیگه کاما سالمه و ناهنجاری خاصی به خاطر تابش تو این دوره 

نخواهد داشت.

اندام زایی
عموما موجب ایجاد ناهنجاری های مادرزادی تو جنین میشه)اثر 

اصلی(؛ عاوه براین ممکنه پرتوگیری تو این مرحله منجر به مرگ قبل 
یا بعد از تولد هم بشه.

دوره رشد جنین
اصلی ترین نتیجه پرتوگیری تو این دوره ناهنجاری های عملکردی 

مثل کاهش هوشه.

ــش،  ــدان تاب ــزی می ــور مرک ــول مح ــرات دوز در ط ــری تغیی ــرای اندازه گی پاسخ  ب

کمیت هایــی تعریــف شــده اســت، مثــل دوز عمقــی کــه برابــر اســت بــا نســبت دوز جذب 

 Buil شــده در یــک قســمت مشــخص از بافــت بــه دوز جذبــی نقطــه ماکزیمــم )نقطــه

up(. محاســبه دوز در خــارج از محــور مرکــزی هــم ضــروری اســت، بــه همیــن منظــور 

ــد.  ــری می کنن ــت( اندازه گی ــادل باف ــاده مع ــوم )م ــف فانت ــاط مختل ــی را در نق دوز عمق

بــا متصــل کــردن نقاطــی کــه دارای درصــد دوز عمقــی یکســانی هســتند، منحنی هــای 

�� 1- در نتیجــه تابش گیــری پرتوهــای یونیــزان در 

ــر در  ــار زی ــک از آث ــا 1۰ گــری، کدام ی ــه ی 1 ت دامن

ــکی- دی  ــد؟ )دندان پزش ــان رخ می ده ــلول های انس س

)۹۹
ب مرگ تکثیری الف مرگ  لحظه ای 

د اختال عملکردی ج تاخیر میتوزی 

و  مادرزادی  ناهنجاری های  ایجاد  احتمال   -2  👸

ناهنجاری های عملکردی ناشی از تابش یونیزان به رویان/ 

جنین به ترتیب در کدام یک از دوره های زیر بیشتر است؟ 

)دندان پزشکی- شهریور ۹۹(
الف قبل از النه گزینی - اندام زایی

ب اندام زایی- قبل از النه گزینی

ج رشد جنینی- اندام زایی

د اندام زایی- رشد جنینی

�� 3- در دســتگاه های رادیوتراپــی بــرای کــج/

ــای هــم دوز از چــه وســیله ای  ــل کــردن منحنی ه مای

)دندان پزشــکی-دی ۹۷( می کننــد؟  اســتفاده 

الف فوتومولتی پایرتیوب

ب دیافراگم استوانه ای

ج فیلتر گوه ای شکل

د کولیماتور
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�� 4- در آثــار پرتویــي بــر ســلول، نســبت افزایــش 

ــاي  ــواع پرتوه ــک از ان ــدام ی ــیژن ) OER( در ک اکس

ــفند ۹۹(  ــت؟ )دندان پزشــکی – اس ــذار اس ــر تاثیرگ زی

الف الکترون ها و پروتون ها در تمام انرژي ها

ب الکترون ها و آلفا در تمام انرژي ها

ج فوتون ها و نوترون ها در تمام انرژي ها

د فوتون ها و الکترون ها در تمام انرژي ها

6- کــدام گزینــه ی زیــر جــزء آثــار ســوماتیک 

دیــررس غیــر قطعــی تابش هــای یونیزاســیون اســت؟ 

قطبــی( )دندان پزشــکی 
ب فیبروز الف کاتاراکت 

د سرطان ج ناباروری 

ــدار  ــن مق ــی بیش تری ــر عمق ــد در ه ــان می دهن ــه نش ــد ک ــت می آین ــه دس ــم دوز ب ه

دوز در امتــداد محــور، آزاد می شــود و بــا حرکــت بــه اطــراف میــدان کاهــش می یابــد.

وج، فیلتر گوه ای شکلی است که در مسیر اشعه بین چشمه و بیمار قرار می گیرد، هدف از 

کاربرد وج مایل کردن منحنی های هم دوز است. سمت نازک آن نسبت به سمت ضخیم تر 

اشعه را کمتر تضعیف می کند؛ لذا در یک عمق معین درصد دوز عمقی در سمت نازک وج 

بیشتر است و منحنی های هم دوز به سمت نازکی وج مایل می شوند. )شکل روبه رو؟(

پاسخ بــراي بیــان ارتبــاط وجــود اکســیژن در محیــط ســلول بــا شــدت آثــار پرتــوي 

آن کمیتــي بــه نــام OER تعریــف مي شــود کــه برابــر بــا نســبت دوز الزم بــراي ایجــاد 

یــک اثــر بیولوژیــک معیــن در کمبــود اکســیژن بــه دوز الزم بــراي ایجــاد همــان اثــر در 

صــورت وجــود اکســیژن اســت.

OER بـه LET پرتـو بسـتگی دارد به طـوری کـه در مقـدار آسـیب ناشـي از پرتو هـاي 

داراي LET بـاال، وجـود یـا کمبود اکسـیژن تاثیري نـدارد و OER آن ها برابر با ۱ اسـت. 

ولـي پرتو هـاي بـا LET پاییـن در صـورت وجـود اکسـیژن بـا دوز کمتـر مي تواننـد تأثیر 

بیولوژیـک معیـن را ایجـاد کننـد و کسـر OER آن ها بیشـتر از ۱ شـود.

در بین گزینه ها کمترین LET را فوتون ها و الکترون ها دارد. 

پاسخ مولکول DNA اصلي ترین هدف در آسیب هاي پرتوي محسوب مي شود و آسیب آن 

موجب اختال در عملکرد سلول و انتقال صفات وراثتي یا مرگ مي شود. بیشترین مقاومت 

سلول ها در برابر پرتو مربوط انتهاي سنتز )S( است و کمترین مقاومت در مرحله ي میتوز 

)M( صورت مي گیرد. پس احتمال آسیب در مرحله ی M بیشترین است. 

اگرســلول در مرحلــه ی ابتدایــی اینترفــاز یعنــی قبــل از دو برابرشــدن مــواد کرومــوزوم و 

DNA تحــت تابــش قــرار بگیرنــد، شکســتگی کروموزومــی پدیــد می آیــد ولــی چنانچــه 

ــس از ســنتز DNA و همانندســازی کروموزوم هــا داده شــود، شکســتگی های  ــش پ تاب

ــه دو دســته  ــاز هــم ب ــده شــده در متاف ــد. شکســتگی های دی ــد می آی ــدی پدی کروماتی

کروموزومــی و کروماتیــدی تقســیم می شــوند.

پاسخ آثــار دیــررس غیرقطعی: مثــل ســرطان کــه احتمــال وقوع شــان بــه دوز تابــش 

وابســته اســت ولــی شــدت قابــل پیش بینــی نیســت.

ــه  یــه مــورد جالبــي کــه هســت قبــا واســه درمــان کچلــي قارچــي از رادیوتراپــي کلّ

اســتفاده مي شــد و خیلیــا کــه تــوي بچگــي ایــن کارو کــردن تــوي میان ســالي و پیــري 

بــا مانــوم یــا BCC یــا SCC میــان درمونــگاه پوســت. 

مراحــل  از  کدام یــک  در  تابش دهــی   -5  👸

ســیکل ســلولی ســبب ناهنجــاری از نــوع کرموزومــی 

قطبــی( )دندان پزشــکی  می شــود؟ 

الف آنافاز

ب میتوز

ج انترفاز

بانهد پروفاز
طبی

نشر 
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�� 7- کدام یــک از ســلول های زیــر در مقابــل 

ــی( ــکی قطب ــت؟ )پزش ــر اس ــزان، مقاوم ت ــای یونی پرتوه

الف سلول های عصبی

ب سلول های بازال پوست 

ج سلول های کریپت روده

د سلول های جنینی

8- براســاس اصــول حفاظــت در برابــر پرتوهــای 

ــر  ــوارد زی ــک از م ــری کدام ی ــه کارگی ــزان، ب یونی

قطبــی( )دندان پزشــکی  می شــود؟  توصیــه 

الف فاصله ی کمتر منبع از بیمار

ب زمان کوتاهتر تابش دهی

ج عدم به کارگیری گرید

د عدم کولیماسیون ) محدودسازی( میدان پرتو

۹- از کدام یــک بــرای تعییــن ضریــب وزنــی پرتوهــای 

یونیــزان ) WR( اســتفاده شــده اســت؟ )دندان پزشــکی و 

پزشکی- آذر۹۷(
الف اثر نسبی بیولوژیکی

ب نحوه ی برخورد پرتو با ماده

ج ضریب تضعیف جرمی پرتو

15۰ kVp د دوز پرتو ایکس

پاسخ  دوتـا دانشـمند بیـکار فرانسـوي نشسـتن انقـد روي بیضـه ي خرگـوش تحقیقات 

انجـام دادن تـا بـه یه قانون رسـیدن. جنـاب برگونیـه و تریبونـدو مي فرمایند »حساسـیت 

پرتـوي سـلول ها بـا درجه تقسـیم پذیري آن ها نسـبت مسـتقیم و بـا درجه تمایـز یافتگي 

آن هـا نسـبت معکـوس دارد. بنابرایـن سـلول هایي کـه کمتریـن تمایز یافتگي، بیشـترین 

تقسـیم پذیري و طوالني تریـن فـاز میتـوزي را دارند صدمات بیشـتري متحمل مي شـوند، 

چـرا کـه احتمـال جهـش در فاز میتـوز از فازهاي دیگر بیشـتر اسـت.« 

ســلول هاي حســاس  ســلول هاي بــازال پوســت، کریپــت روده و ســلول هاي 

ــاس ترین( ــیت )حس ــي، لنفوس ــري جنین تکثی

سلول هاي مقاوم  سلول هاي عضاني، عصبي و مغز

پاسخ  عوامل مؤثر در کنترل پرتوگیري: 

 به حداقل رساندن زمان پرتوگیري

 بــه حداکثــر رســاندن فاصلــه از چشــمه ي تابــش  پرتوگیــري بــا مجــذور فاصلــه 

نســبت عکــس دارد.

�� انتخاب حفاظ مناسب

پاسخ  غیــر از LET ضریــب دیگــری بــه نــام ضریــب وزنــی پرتــو )QF/Wr( بــرای 

پرتوهــای بــا انــرژی مختلــف معیــن شــده اســت کــه در تعییــن آن بــرای پرتوهــا از اثــر 

نســبی بیولوژیکــی آن هــا اســتفاده شــده اســت.

QF با LET نسبت مستقیم دارد.

ــری  ــا پرتوگی ــدن ب ــی از ب ــی خاص ــری نواح ــه پرتوگی ــرای مقایس ــر ب پاسخ  دوز موث

ــی رود. ــه کار م ــدن ب سراســر ب

پاسخ  “میــزان انــرژی واگــذار شــده در واحــد جــرم”، همــون دوز جــذب شــده ســت. 

صــورت ســوال عینــا تعریــف دز موثــر هســت.

1۰- بـه منظـور مقایسـه ی پرتوگیری نواحـی خاصی از 

بـدن با پرتوگیری سراسـر بـدن، و ارزیابـی کمی آن از 

کـدام کمیت اسـتفاده می شـود؟ )پزشـکی قطبی( 

الف دوز جذب شده برحسب گری ) Gy( یا رونتگن

)Gy ( یا گری )rem ( ب دوز معادل بر حسب رم

)rem ( یا رم )Sv ( ج دوز مؤثر بر حسب سیورت

د دوز مؤثر که کمیتی نسبی و بدون واحد است.

در  معمول  دزیمتری  کمیت  کدام  محاسبه  برای   -11

روش های تصویربرداری پزشکی، عاوه بر در نظرگرفتن 

“میزان انرژی واگذار شده در واحد جرم”، “ضرایب وزنی 

نظر گرفته  نیز در  اندام) های( بدن”  بافت/  و  پرتو  نوع 

می شوند؟ )دندان پزشکی- آبان 1۴۰۰(

ب دز معادل الف دز جذبی 

د اکسپوژر ج دزموثر 

بانه
طبی

نشر 
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12- با توجه به حد دوز معادل مؤثر سالیانه برای عموم 
مردم و پرتوکاران توسط ICRP کدام گروه از افراد زیر 
به ترتیب برای فرد عادی و پرتو کار در محدوده دوز 

مجاز است؟ ) واحد msv است( )دندان پزشکی قطبی(
الف کمتر از 5 در یک سال و کمتر از 2۰ در یک سال
ب کمتر از 1 در یک سال و کمتر از 2۰ در یک سال

ج کمتر از 1 در یک سال و کمتر از 1۰۰ در یک سال

د کمتر از 5 در یک سال و کمتر از 1۰۰ در یک سال

بین المللی  کمیسیون  پیشنهاد  آخرین  اساس  بر   -13
حفاظت پرتوی ) ICRP( حد دز موثر و دز پوستی عموم 
دارد؟  پرتوکاران  حرفه ای  دز  حد  با  نسبتی  چه  مردم 

)دندان پزشکی- خرداد 1۴۰۰( 
ب 1/2۰ و 1/1۰ الف 1/1۰ و 1/2۰ 

د هر دو 1/1۰ ج هر دو 1/2۰ 

16- اثر نسبی بیولوژیکی RBE کدام یک از پرتوهای زیر 
از همه بیش تر است؟ )دندان پزشکی قطبی(

ب گاما الف ایکس 
د آلفا ج بتا  

پاسخ  دوز موثــر مجــاز بــرای پرتــوکاران ۲۰ میلــی ســیلورت در ســال اســت امــا بــرای 

بقیــه مــردم حداکثــر یــک میلــی ســیلورت در ســال اســت.

پاسخ  حــد دوز موثــر یــک بیســتم میشــه، ســوال قبــل هــم داشــتیم. امــا دوز پوســتی 

یــک دهمــه.

ــاص،  ــلول خ ــک س ــو در ی ــر پرت ــیت در براب ــن حساس ــراي تعیی ــک روش ب پاسخ  ی

اســتفاده از منحنــي بقــاي آن ســلول اســت. محــور افقــي ایــن منحني مقــدار دوز تابشــي 

ــد. ــان مي ده ــد را نش ــده مانده ان ــه زن ــلول ها ک ــري از س ــودي کس ــور عم و مح

قسمتی از منحنی بقا که ۳۷ درصد سلول ها هنوز زنده ن.

ــتقیم  ــر غیرمس ــش اث ــب افزای ــرطانی موج ــای س ــیژن در بافت ه ــود اکس پاسخ  وج

ــود. ــن می ش ــزان دارای LET پایی ــای یونی پرتوه

ــه کســری  ــذاره ی ــر می ــدن تاثی ــدر روي ب ــو چق ــه پرت ــم ی ــراي اینکــه بدونی پاسخ  ب

ــو  ــرارداد پرت ــق ق ــع )طب ــو مرج ــه میشــه »نســبت دوز پرت ــم RBE. ک ــه اس ــم  ب داری

ایکــس بــا kVp ۲۵۰( بــه دوزي از پرتــو مــورد نظــر کــه مي توانــد همــان عــوارض را 

ایجــاد کنــد.« قاعدتــاً هرچقــدر کــه یــه پرتــو قوي تــر باشــه بــا دوز پایین تــري عــوارض 

ایجــاد مي کنــه و چــون مخــرج کســر کــم میشــه مقــدار RBE اون پرتــو بیشــتر میشــه.   

ــه  ــه بقی ــر بیولوژیکــي بیشــتري نســبت ب ــا اث ــون و آلف ــل پروت ــنگین مث ــاي س پرتو ه

گزینه هــا دارن! یــک دور بــرو تعریــف LET، RBE، OER و منحنــي بقــاي ســلول رو 

مــرور کــن تــا موقــع تســت زدن بــا هــم قاطــي نکنــي!

HVL رو هم که دیگه اصا قاطی نکن

الیه نیم جذب

در استخوان کمتر از ماهیچه

HVL

نسبت دوز پرتو مرجع
به دوز پرتو ما

اثر بیولوژیکی نسبی
واحد: گری

در الفا بیشتر از گاماست

نسبت دوز الزم برای ایجاد 
یک اثر معین در کبود اکسیژن 
به دوز الزم برای همان اثر 

در حضور اکسیژن

RBE OER

پاسخ  خــب فرمــول ســوال  بــاال رو ببیــن. میشــه ۲۰. البتــه میشــه ۲۰ راد کــه برابــره 

بــا ۰.۲ گــري. ولــي تــوي گزینه هــا واحــد نخواســته. 

14- مقــدار D۰ منحنــی بقــای ســلولی نشــان دهنده  ی 
چیســت؟ )پزشــکی قطبی(

الف مرگ 37%  سلول ها
ب بقای 5۰% سلول ها

ج مرگ 5۰% سلول ها

د بقای 37%  سلول ها

 ...... بافت های سرطانی موجب  15- وجود اکسیژن در 
می شود.   ...........  LET دارای  یونیزان  پرتوهای   ......... اثر 

)دندان پزشکی- اسفند1۴۰۰(
الف افزایش - غیر مستقیم – باال  

ب کاهش - مستقیم - باال 

ج افزایش - غیر مستقیم – پایین

د کاهش - مستقیم – پایین

ــعه ي  ــط اش ــم توس ــاد اریت ــراي ایج 17- دوز الزم ب
ایکــس اســتاندارد 2۰ راد و بــراي همیــن اثــر توســط 
ــک  ــبي بیولوژی ــر نس ــت. تاثی ــا 1 راد اس ــعه ي آلف اش

ــی( ــت؟ )پزشــکی قطب ــدر اس ــا چق ــعه ي آلف ) RBE( اش
د 4۰ ج 2۰  ب  ۰.5  الف ۰.1 

بانه
طبی

نشر 
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اثــر  عنــوان  بــه  مــوارد زیــر  از  18- کدام یــک 

ــه  ــی از مواجه ــی( ناش ــررس غیرقطع ــوماتیک دی ) س

ــود؟  ــوب می ش ــاز محس ــای یون س ــا پرتوه ــان ب انس

)1۴۰۰ شــهریور  )دندان پزشــکی- 
الف اریتما

ب نکروز پوستی

ج کاتاراکت

د سرطان

پاسخ  )مثل نکته سوال ۶ همین مبحث( 

آثــار دیــررس غیرقطعــی: مثــل ســرطان کــه احتمــال وقوع شــان بــه دوز تابــش وابســته 

اســت ولــی شــدت قابــل پیش بینــی نیســت.

مالحظاتتعداد سؤاالت در آزمون های دو سال اخیرنام مبحث

غیرمهم۰پرتو درمانی

تله تراپی: همان رادیوتراپی است درصورتی که چشمه تابش در فاصله معینی از بیمار قرار گیرد.

برای درمان تومورهای عمقی، از پرتو ایکس پرانرژی در حد میلیون الکترون ولت )مگاولتاژ( یا گاما استفاده می شود.

 برای درمان تومورهای سطحی از ایکس کم انرژی در حد کیلو الکترون ولت )کیلوولتاژ ( با استفاده از شتاب دهنده استفاده می شود .

و درمان تومورهای پوست با اشعه بتا قابل انجام است.

اشعه آلفا خطر داخلی دارد و در درمان ها استفاده نمی شود.

براکی تراپی: درمان سرطان با کاشت مواد رادیواکتیو درون تومورهاست.

 از پرتوهای ذر ای استفاده می شود.

  سوزن های سزیمی در درمان سرطان های زبان پروستات و دهانه رحم استفاده می شود.

 در براکی تراپی ماده رادیواکتیو در تماس کامل با بافت تومورال یا نزدیک آن است .

 روش های براکی تراپی: داخل نسجی، داخل حفره ای و قالب گیری

ناحیه Build up : عمقی از ماده که بیشترین انرژی پرتو را جذب می کند .

طراحی درمان جهت اطمینان از رسیدن حداکثر دوز به تومور و حداقل دوز به بافت های سالم در روش درمان رادیوتراپی انجام می  شود.

پاسخ  به طور کلي دو روش در پرتو درماني وجود دارد: 

ــه  ــا فاصل ــتگاه ب ــش درون دس ــمه تاب ــي از راه دور(  چش ــي )پرتودرمان ۱- تله تراپ

ــرد. ــرار مي گی ــدن ق ــي از ب معین

۲- براکي تراپــي  مــاده ي رادیواکتیــو در تمــاس کامــل بــا بافــت تومــورال یــا خیلــي 

نزدیــک بــه آن قــرار مي گیــرد.

 برو آخرین تستا روهم بزن دیگه تمومه. فیزیکم پَر! چن روز مونده تا امتحان؟

ــتفاده از  ــا اس ــرطان ب ــان س ــدام روش درم 1- در ک
پرتوهــاي یون ســاز، بــا قــرار دادن مــاده ی رادیواکتیــو 
در مجــاورت بافــت ســرطانی اقــدام بــه از بیــن بــردن 

ــی( ــکی قطب ــد؟ )دندان پزش ــور می کنن توم

ب تله تراپی  الف تزریق ید 125  

د کبالت تراپی ج براکی تراپی  

بانه
طبی
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