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 فاک تور همسان سازی تشعشع

 :است کرده دريافت ايکس اشعه مولد يک از پرتوگيري  در را زير دزهای فردی -سؤال•

 Wt = 0.12 راد، ميلي 100 ريه–

 Wt = 0.03 راد، ميلي 50 تيروئيد–

 Wt = 0.12 راد، ميلي 100 استخوان مغز–

 است؟ چقدر (mSv) سيورت ميلي برحسب مؤثر دز 

 2.55  -د 1.25 -ج 0.255 -ب  0.125 -الف 

 ب -پاسخ•

255.0)112.0()03.05.0()112.0( 
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ثار کشنده زودرس
 
 ا

ن تابش اثر در که است دزی  مقدار معنای به LD90/30 اصطالح -سؤال•
 
 چند ا

 ؟بروند بين از روز چند در ديده تابش حيوانات درصد

 روز 30 در %90 -ب روز 30 از پس %90 -الف 

   روز 90 از پس %30 -د    روز 90 در %30 -ج 

 

 ب -پاسخ•
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ثار کشنده زودرس
 
 ا

 صورت کدام به معمولا  حيوانات برای (Lethal Dose) کشنده دز -سؤال•
 شود؟ می ارائه زير

 LD60/30 -ب  LD50/30 -الف 

 LD120/30 -د   LD90/30 -ج 

 

 الف -پاسخ•
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ثار کشنده زودرس
 
 ا

 ؟چيست نشانگر LD50/60، 60 فرمول در -سؤال•

 روز -ب  جمعيت درصد -الف 

 ساعت -د   راد -ج 

 

 ب -پاسخ•
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ثار کشنده زودرس
 
 ا

 راد 400 و 500 ،750 ترتيب به سگ و هندی خوکچه خرگوش، LD50 -سؤال•
 ؟است بيشتر کدام پرتوی حساسيت ترتيب به .است

 سگ هندی، خوکچه خرگوش، -الف 

 سگ خرگوش، هندی، خوکچه -ب 

 خرگوش هندی، خوکچه سگ، -ج 

 هندی خوکچه خرگوش، سگ، -د 

 ج -پاسخ•
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ثار کشنده زودرس
 
 ا

  کند دريافت زيادی دز فردی اگر ها سلول حساسيت درجه به توجه با -سؤال•
 ؟افتد می اتفاق ابتدا زير موارد از کداميک (بدن تمام)

 پوست سوختگی -ب   مو ريزش -الف 

 عقيمي -د  استفراغ و تهوع -ج 

 

 ج -پاسخ•

بالفاصله پس از تابش گيري عالئم اوليه ظاهر می شوند و برای دوره زمانی کوتاهی •
ورند، دوام می 
 
اين عالئم اوليه بيماری را سندرم تشعشعی پرودرومال ا

(Prodromal Radiation Syndrome) می نامند. 
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ثار کشنده زودرس
 
 ا

 بوجود .................. به اشعه تابش اثر در سفيد های گلبول تعداد کاهش -سؤال•
يد می
 
 .ا

 گنادها -ب  استخوان مغز -الف 

 چشم عدسی -د   پوست -ج 

 

 الف -پاسخ•
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ثار کشنده زودرس
 
 ا

يد می بوجود ............. اثر در يکباره تابش و بال خيلي دزهای در مرگ -سؤال•
 
 .ا

 اريتما -ب  مرکزی  اعصاب سندرم -الف 

 استفراغ و اسهال -د  خونساز سيستم سندرم   -ج 

 

 الف -پاسخ•



9 

ثار کشنده زودرس
 
 ا

 :اشعه به نسبت حساسيت نظر از زنان با مردان نسبی مقايسه -سؤال•

  ترند حساس اشعه مقابل در زنان -الف 

 باشد مردان از بيشتر %10 تا 5 تقريباا  تواند می اشعه برابر در زنان مقاومت -ب 

   خوردارند بر اشعه به نسبت يکسانی حساسيت از دو هر -ج 

 سه هر -د 

 ب -پاسخ•



10 

ثار کشنده زودرس
 
 ا

 بدن، تمام به يکباره طور  به اشعه (rad 100) گری  يک تابش از پس -سؤال•
 ؟شد خواهد ايجاد احتمالا  اثر کدام

 بدن پوست شديد سرخی -ب  استفراغ و اسهال -الف 

 ها لنفوسيت شمارة کاهش -د  کامل عقيمي -ج 

 

 الف -پاسخ•



11 

ثار کشنده زودرس
 
 ا

 Gy 100 از بيش دز محدودة در و بدن تمام پرتوگيري  هنگام به -سؤال•
 ؟کند می بروز زير های سندرم از کداميک

 (مرکزی  عصبی سيستم) CNS -الف 

 (استخوان مغز) BM -ب 

 گوارشی GI -ج 

 (اسهال و استفراغ تهوع،) NVD -د 

 

 الف -پاسخ•



12 

ثار کشنده زودرس
 
 ا

 ؟چيست مرکزی  عصبی سيستم سندرم در مرگ علت -سؤال•

 ها الک تروليت تعادل خوردن بهم -الف 

 عفونت و خونريزی  -ب 

 مايعات دادن دست از -ج 

 جمجمه داخل فشار افزايش -د 

 

 د -پاسخ•



13 

 محافظ های پرتوی

ثير مستقيمی ندارند اما با •
 
بعضی از مواد گرچه بر حساسيت پرتوی سلول ها تا

ايجاد انقباض عروقی يا مداخله در فرايندهای طبيعی باعث کاهش غلظت 
بنابراين کل موجود زنده در برابر . اکسيژن در اندام های بحرانی می شوند

 .تشعشع محافظت می شود

 

از جمله اين مواد می توان از سيانيد سديم، منوکسيد کربن، اپ ی نفرين، •
 .هيستامين و سروتونين نام برد



14 

 محافظ های پرتوی

قابل توجه ترين گروه محافظ های پرتوی واقعی، ترکيبات سولفيدريل می •
 .باشند

نها سيستئين است که يک اسيد امينه طبيعی حاوی گروه •
 
ساده ترين ا

 .سولفيدريل است

اگر پيش از تابش گيري به موش ها مقدار زيادی سيستئين خورانده شود باعث •
ثار تابش گيري تمام بدن می شود

 
 محافظت موش ها از ا

 سيستامين هم دارای گروه سولفيدريل است و يک محافظ پرتوی است•
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 محافظ های پرتوی

، (Dose Reduction Factor=DRF)فاک تور کاهش دز •
تشعشع مورد نياز برای برای اثر بيولوژيکی يکسان در حضور يا عدم حضور 

 .محافظ پرتوی است

 

 

DRF =                                                              

 

 

 دز تشعشع در حضور دارو 

 دز تشعشع در غياب دارو 
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 مکانيزم عمل محافظ های پرتوی

زاد •
 
در يک طرف  SH( يا يک گروه فعال)محافظ های پرتوی دارای يک گروه ا

نيدين در طرف ديگر هستند 
 
مين يا گوا

 
مولکول و يک عامل بازی قوی مانند ا

 .که با زنجيرة مستقيم دو يا سه اتم کربن از هم جدا می شوند

 

ترکيبات سولفيدريل محافظ های پرتوی مؤثری در مقابل پرتوهای يونساز •
 .پراکنده مانند اشعه ايکس و گاما می باشند



17 

 مکانيزم عمل محافظ های پرتوی

نها برای حفاظت سلولی عبارت است از•
 
 :مکانيزم ا

زاد اکسيژندار بوسيله پرتوهای يونساز –
 
زاد که در مقابل توليد راديکال ا

 
جاروب راديکال ا

ورد
 
لکيله کننده محافظت به عمل می ا

 
 .يا عوامل شيمي درمانی مانند ا

سيب –
 
 .DNAاهدای اتم هيدروژن برای تسهيل ترميم شيمياي  ي در نقاط ا



18 

 مکانيزم عمل محافظ های پرتوی

زاد پيش از اندرکنش با مولکول های حياتی جاروب و حذف •
 
اگر راديکال های ا

 .شوند، اثر تشعشع کاهش می يابد

 

اثر حفاظتی ترکيبات سولفيدريلی به موازات اثر اکسيژن صورت می گيرد، •
و ( برای مثال اشعه ايکس و گاما)بيشترين اثر برای پرتوهای يونساز پراکنده 
لفای کم انرژي )کمترين اثر برای پرتوهای يونساز متراکم 

 
 .می باشد( مانند ذرات ا



19 

 توسعه ترکيبات مؤثرتر

سيستئين گرچه به عنوان يک محافظ پرتوی است ولی اين ماده يک ترکيب •
سمی است و در دزهاي  ي که حفاظت ايجاد می کند باعث تهوع و استفراغ می 

 .شود

سميت ترکيب را می توان تا حد بسيار زيادی با پوشش گروه سولفيدريل با گروه •
 .فسفات کاهش داد

سيستامين  SHترکيب در حيوانات، در صورت پوشش گروه % 50دز کشنده •
 .با فسفات تا دو برابر افزايش می يابد و اثر حفاظتی تا حد زيادی بهبود می يابد



20 

 توسعه ترکيبات مؤثرتر

شروع به جاروب  SHبا برداشته شدن گروه فسفات در داخل سلول، گروه •
زاد می کند

 
 .راديکال های ا

 

ترکيبات سولفيدريل در اسيد معده شکسته می شود و تنها زمانی مؤثر واقع می •
 .شوند که به صورت داخل صفاقی يا داخل وريدی تزريق شوند



21 

 توسعه ترکيبات مؤثرتر

 :انواع ترکيبات سولفيدريل عبارتند از•

 .در بسته های نظامی به وسيله ارتش روسيه حمل می شد: سيستافاس–

–d-CON :اين دارو با دز . در بازار به عنوان سم موش صحراي  ي عرضه شده است
 يک صدم حفاظت ايجاد می کند اما به دليل سميت مورد مصرف ندارد

ميفوستين–
 
يک فسفوروتيوات غيرفعال است که به دليل وجود دو اسيد : ا

 .  فسفوروتيوييک انتهاي  ي بسادگی وارد سلول ها نمی شود



22 

 توسعه ترکيبات مؤثرتر

لکالين فسفاتازی که در غلظت های بال در –
 
ميفوستين در صورت دفسفريله شدن با ا

 
ا

 WR-1065بافت های سالم و مويرگ ها وجود دارد، به متابوليت فعالی به نام 
 .تبديل می شود

 

زاد –
 
اين متابوليت با ورود به درون سلول ها به روش انتشار ساده، راديکال های ا

لکيله کنندة شيمي درمانی را جاروب می کند
 
 .حاصل از پرتوهای يونساز و عوامل ا
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 توسعه ترکيبات مؤثرتر

حفاظت بافت های سالم در مقايسه با تومورها، در نتيجه جذب افتراقی و •
ميفوستين به 

 
 .می شودبافت سالم حاصل در  WR-1065تبديل ا

 

به علت عدم برخورداری تومورها از شبکه عروقی خوب، اين ترکيب به سرعت •
هستگی در تومور نفوذ می کند

 
 .در بافت های سالم منتشر می شود و به ا



24 

 توسعه ترکيبات مؤثرتر

بنابراين اگر تشعشع دقايقی پس از تجويز محافظ پرتوی انجام شود، حفاظت •
 .نسبی در بافت های سالم در مقايسه با سلول های تومور ايجاد می شود

 

ميفوستين حفاظت خوبی از سيستم خونساز، بافت پوششی روده ها و بويژه •
 
ا

 .غدد بزاقی انجام می دهد
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 توسعه ترکيبات مؤثرتر

ن از سد خونی مغز نيست •
 
به علت هيدروفيل بودن اين دارو، امکان عبور ا

يد
 
 .بنابراين هيچ حفاظتی از مغز به عمل نمی ا

 

محافظ های پرتوی ليپوفيل اين برداشت افتراقی بين بافت سالم و تومورها را •
 نشان نمی دهند



26 

 توسعه ترکيبات مؤثرتر

به دليل تفاوت ساختمان غشای سلول های تومور، داروهای هيدروفيل به •
نها را پيدا می کنند

 
 .سختی اجازه نفوذ به ا

 

ميفوستين ناشی از کاهش فشار خون است•
 
 .سميت محدود کنندة دز ا

 

لودگی و خرخر کردن است•
 
ن خواب ا

 
 .از عالئم ديگر استفاده از ا
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 توسعه ترکيبات مؤثرتر

ميفوستين نه تنها باعث ايجاد حفاظت در برابر مرگ سلول می شود بلکه عليه •
 
ا

ورد
 
 .جهش زاي  ي و سرطان زاي  ي نيز محافظت به عمل می ا

 

ثار سيتوتوکسيک برخی از •
 
ترکيبات سولفيدريل قادر به ايجاد محافظت در برابر ا

 .عوامل شيمي درمانی نيز می باشد
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 محافظ های پرتوی

ميفوستين داروی -سؤال•
 
 می کار به پرتودرمانی در پرتوی محافظ يک عنوان به که ا

 ؟دهد انجام را محافظتی نقش هيچگونه تواند نمی زير موارد از کداميک در رود،

 استخوان مغز -ب  مغز -الف 

 بزاقی غدد -د  ريه -ج 

 

 الف -پاسخ•


