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 جذب فوتون

 پديده از يک کدام رويداد احتمال (Z) اتمی عدد افزايش با راديوگرافی در -سؤال•
 ؟يابد می افزايش بيشتر زير های

 جفت توليد -ب   پيوسته پراکندگی -الف 

 کامپتون -د     فتوالک تريک -ج 

 

 ج -پاسخ•



2 

 حساسيت پرتوی سلول

کداميک از اثرات زير به علت تابش اشعه به کروموزوم های سلول های  -سؤال•
يد؟

 
 جنسی به وجود می ا

 عمومی -ب   موضعی -الف 
 ژنتيکی -د   بدنی -ج

 

 د -پاسخ•



3 

 حساسيت پرتوی سلول

 چيست؟ LD90 -سؤال•

 ضريب زاويه قسمت خطی منحنی بقای سلول است -الف 

 درصد سلول ها را از بين می برد 10مقدار دزی است که  -ب 
 مقدار شانه منحنی را نشان می دهد -ج

 درصد سلول ها را از بين می برد 90مقدار دزی است که  -د 

 

 د -پاسخ•



4 

 چرخه حيات سلول سوماتيك

 در چه فازی رونويسي می شود؟ DNAدر چرخه سلولی،  -سؤال•

 S -ب  M -الف 
 G2 -د  G1 -ج

 

 ب -پاسخ•



5 

 خالصه ای از تغيير حساسيت پرتوی سلول با سن سلول

 حساسيت سلولی در کدام بخش از چرخه سلولی مينيمم است؟ -سؤال•

 Sابتدای  -ب  G1ابتدای  -الف 
 Mانتهای  -د   Sانتهای  -ج

 

 ج -پاسخ•



6 

 خالصه ای از تغيير حساسيت پرتوی سلول با سن سلول

سيب ناشی از پرتوگيري به هنگام ساخت  -سؤال•
 
در کدام مرحله  DNAکمترين ا

 از سيکل سلولی رخ می دهد؟

 M -ب  G2 -الف 
 G0 -د  S -ج

 

 ج -پاسخ•



7 

 خالصه ای از تغيير حساسيت پرتوی سلول با سن سلول

حساس ترين فاز سيکل سلولی نسبت به پرتو يونيزان و هايپرترمی به  -سؤال•
 :تنهاي  ي عبارت است از

  Sو  G1 -ب  Mو  G1 -الف 
 Sو  G2 -د   Sو  M -ج

 

 ج -پاسخ•



8 

 خالصه ای از تغيير حساسيت پرتوی سلول با سن سلول

حساس ترين مرحله تقسيم سلولی به اشعه يونيزان کداميک از مراحل زير  -سؤال•
 است؟

 متافاز -ب   پروفاز -الف 
نافاز -ج

 
 تلوفاز -د   ا

 

 الف -پاسخ•



9 

 خالصه ای از تغيير حساسيت پرتوی سلول با سن سلول

 سلول در کداميک از مراحل زندگی خود حساسيت بيشتری دارد؟ -سؤال•

 مرحله تلوفاز -ب  بين مرحله ای -الف 
نافاز -ج

 
 مرحله ميتوزی  -د   مرحله ا

 

 د -پاسخ•



10 

 سن -مکانيزم های عمل پاسخ

 :توليد طبيعي ترکيبات سولفيدريل -سؤال•

 باعث افزايش حساسيت می گردد -الف

 باعث افزايش مقاومت می گردد -ب

ثيري در حساسيت ندارد -ج
 
 تا

ثيري در مقاومت ندارد -د
 
 تا

 

 ب -پاسخ•
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 سن در پرتودرمانی -اهميت های احتمالی تابع پاسخ

 تغييرات بيوفيزيکی در اثر پرتوگيري باعث ايجاد کداميک از اختالالت زير می شود؟ -سؤال•
خير در شروع سنتز  -الف

 
 .DNAو کاهش کلی در سنتز  Sو تسريع در عبور از فاز  DNAتا

خير در عبور از فاز  DNAتسريع در شروع سنتز  -ب
 
 .DNAو کاهش کلی در سنتز  Sو تا

خير در عبور از فاز  DNAتسريع در شروع سنتز  -ج
 
 .DNAو افزايش کلی در سنتز  Sو تا

خير در شروع سنتز  -د
 
خير در عبور از فاز  DNAتا

 
 .DNAو کاهش کلی در سنتز  Sو تا

 د -پاسخ•
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سيب قابل 
 
 کشنده( بالقوه)ا

سيب بالقوه کشنده  -سؤال•
 
 Potentially)کدام تعريف در مورد ا

Lethal) صحيح است؟ 
سيبی که غير قابل برگشت و غيرقابل ترميم بوده و منجر به مرگ می شود -الف

 
 .ا

سيب زير کشنده ديگری وارد شود -ب
 
سيبی که قابل ترميم است مگر ا

 
 . ا

نکه شرايط محيطی تغيير کند -ج
 
سيبی که می تواند سبب مرگ سلولی شود مگر ا

 
 .ا

نکه شرايط محيطی تغيير کند -د
 
سيبی که قابل ترميم است مگر ا

 
 .ا

 

 ج -پاسخ•



13 

سيب قابل 
 
 کشنده( بالقوه)ا

سيب کشنده  -سؤال•
 
صحيح  (Lethal damage)کدام تعريف در مورد ا

 است؟
سيبی که غير قابل برگشت و غيرقابل ترميم بوده و منجر به مرگ می شود -الف

 
 .ا

سيب زير کشنده ديگری وارد شود -ب
 
سيبی که قابل ترميم است مگر ا

 
 . ا

نکه شرايط محيطی تغيير کند -ج
 
سيبی که می تواند سبب مرگ سلولی شود مگر ا

 
 .ا

نکه شرايط محيطی تغيير کند -د
 
سيبی که قابل ترميم است مگر ا

 
 .ا

 

 الف -پاسخ•



14 

سيب قابل 
 
 کشنده( بالقوه)ا

سيب زيرکشنده  -سؤال•
 
 Sublethal)کدام تعريف در مورد ا

damage) صحيح است؟ 
سيبی که غير قابل برگشت و غيرقابل ترميم بوده و منجر به مرگ می شود -الف

 
 .ا

سيب زير کشنده ديگری وارد شود -ب
 
سيبی که قابل ترميم است مگر ا

 
 . ا

نکه شرايط محيطی تغيير کند -ج
 
سيبی که می تواند سبب مرگ سلولی شود مگر ا

 
 .ا

نکه شرايط محيطی تغيير کند -د
 
سيبی که قابل ترميم است مگر ا

 
 .ا

 

 ب -پاسخ•
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سيب قابل 
 
 کشنده( بالقوه)ا

سيبي که در شرايط خاص منجر به بقای سلولی گردد را  -سؤال•
 
 .گويند.............. ا

 SLD -ب   LD -الف

 DSB -د   PLD -ج

 

 ج -پاسخ•
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 سن در پرتودرمانی -اهميت های احتمالی تابع پاسخ

افزايش فاصله زمانی بين دو مرحله پرتوگيري به هنگام تقطيع دز  -سؤال•
(Dose Fractionation): 

 .موجب افزايش کسر بقا در سلول های پستانداران می شود -الف

 .  موجب افزايش کسر بقا در ويروس ها می شود -ب

 .در سلول های پستانداران کسر بقا به فاز مرحله اول پرتوگيري بستگی دارد -ج

 .در سلول های پستانداران کسر بقا به فاز مرحله دوم پرتوگيري بستگی دارد -د

 د -پاسخ•



17 

سيب زير کشنده
 
 ترميم ا

سيب های زير کشنده مبين چيست؟ -سؤال•
 
 ترميم ا

  پيش از اندرکنش با يکديگر DSBترميم  -الف

 پيش از اندرکنش با يکديگر SSBترميم  -ب

 پيش از تغيير شرايط محيط DSBترميم  -ج

 مشروط به تغيير شرايط محيط DSBترميم  -د

 

 الف -پاسخ•



18 

 کيفيت تشعشع و ترميم

پرتو، بستگی رژيم درمانی به تقطيع دز  LETدر پرتودرمانی با افزايش  -سؤال•
................. 

 کمتر می شود -ب بيشتر می شود -الف

 بستگی به نوع پرتو دارد -د تغييری نمی کند -ج

 

 ج -پاسخ•



19 

 کيفيت تشعشع و ترميم

سيب ها ترميم می شوند -سؤال•
 
 در رژيم درمانی طی جلسات متعدد کداميک از ا

 PLD -ب   LD -الف

 SSB -د   SLD -ج

 

 ج -پاسخ•



20 

 کيفيت تشعشع و ترميم

 پرتوهای نوترون جزء کدام دسته از پرتوهای زير است؟ -سؤال•

 يونيزان متوسط  -ب  يونيزان پراکنده -الف

 جزء پرتوهای يونيزان نيست -د  يونيزان متراکم -ج

 

 ب -پاسخ•



21 

 کيفيت تشعشع و ترميم

 اشعه ايکس جزء کدام دسته از پرتوهای زير است؟ -سؤال•

 يونيزان متوسط  -ب  يونيزان پراکنده -الف

 جزء پرتوهای يونيزان نيست -د  يونيزان متراکم -ج

 

 الف -پاسخ•
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هنگ دز
 
 اثر ا

کداميک از داليل زير می تواند کاهش اثر بيولوژيک را با کاهش تندی دز و  -سؤال•
 افزايش زمان تابش توجيه کند؟

سيب بالقوه کشنده حاصل از تابش گيري  -الف
 
 .ترميم ا

سيب زير کشنده حاصل از تابش گيري  -ب
 
 .  ترميم ا

سيب های بالقوه کشنده با يکديگر -ج
 
 .کاهش احتمال بر هم کنش ا

سيب زير کشنده و تجديد جمعيت سلولی -د
 
 .ترميم ا

 

 د -پاسخ•



23 

 ماهيت اثر اکسيژن 

 صحيح است؟ OERکدام عبارت در رابطه با  -سؤال•

نسبت دزهای مورد نياز در شرايط هوادار به هيپوکسيک برای ايجاد اثر  OER -الف 
 .بيولوژيکی مشابه است

نسبت دزهای مورد نياز در شرايط هيپوکسيک به هوادار برای ايجاد اثر  OER  -ب 
 .بيولوژيکی مشابه است

  .با افزايش انتقال خطی انرژي افزايش می يابد OER   -ج 

ن است OER -د 
 
 .برای دزهای کم اشعه ايکس بيشتر از دزهای باالی ا

 ب -پاسخ•



24 

 ماهيت اثر اکسيژن 

 برابر يک باشد تشعشع از کدام نوع است؟ OERدر صورتيکه نسبت  -سؤال•

 نوترون -ب   ايکس -الف 

لفا -ج 
 
 بتا -د   ا

 

 ج -پاسخ•



25 

 ماهيت اثر اکسيژن 

ثير افزايشی اثر اکسيژن  -سؤال•
 
برای کداميک از پرتوهای زير نقش  (OER)تا

 کمتری در افزايش ضايعات بيولوژيکی دارد؟

 گاما  -ب   ايکس -الف 

لفا -ج 
 
 بتا -د   ا

 

 ج -پاسخ•



26 

 ماهيت اثر اکسيژن 

لفا، نسبت افزايش اثر  LETدر تابش های پرتوي با  -سؤال•
 
باال، مانند ذرات ا

 :(OER)اکسيژن 

 عماًل وجود ندارد -ب بيشترين شدت را دارد -الف 

 شدت متوسط دارد -د  کمترين شدت را دارد -ج 

 

 ب -پاسخ•



27 

 ماهيت اثر اکسيژن 

 اثر اکسيژن کداميک می باشد؟ -سؤال•
لفا برای ايجاد يک اثر بيولوژيکی نسبت به فقدان اکسيژن  -الف 

 
 کاهش دز جذبی ا

لفا برای ايجاد يک اثر بيولوژيکی نسبت به فقدان اکسيژن  -ب 
 
 افزايش دز جذبی ا

ثيري ندارد -ج 
 
لفا برای ايجاد يک اثر بيولوژيکی تا

 
  بر دز جذبی ا

 معمواًل الف و در مواردی ج -د 

 

 ج -پاسخ•



28 

 ماهيت اثر اکسيژن 

درصد زياد اکسيژن در محيط زندگی يک سلول چه اثری روی حساسيت  -سؤال•
 سلول نسبت به پرتو دارد؟

 اثر بر روی حساسيت سلول ندارد -الف 

 حساسيت سلول را کاهش می دهد -ب 

  حساسيت سلول را افزايش می دهد  -ج 

 ممکن است سبب کاهش حساسيت سلول شود -د 

 

 ج -پاسخ•



29 

 زمان عمل و مکانيسم اثر اکسيژن 

 با افزايش حجم تومور ضخامت کدام اليه بيشتر می شود؟ -سؤال•

 اکسيژن دار  -ب  هايپوکسيک -الف 

 سلول  های خاموش -د   نکروتيک -ج 

 

 ج -پاسخ•



30 

 زمان عمل و مکانيسم اثر اکسيژن 

 .....................در منحنی بقا تومورهای توپور  -سؤال•

 .در دزهای کم، جمعيت سلول های هايپوکسيک کاهش می يابد -الف 

   .در دزهای باال، جمعيت سلول های اکسيژندار کاهش می يابد -ب 

 .سلول های هايپوکسيک استشيب کاهش سلول های اکسيژندار بيشتر از  -ج 

 .استبيشتر از سلول های اکسيژندار سلول های هايپوکسيک شيب کاهش  -د 

 ج -پاسخ•



31 

 نمايش سلول های هايپوکسی در تومور 

منحنی بقا برای تومور توپور از دو قسمت •
 :جداگانه تشکيل شده است

، از Gy 9قسمت اول، تا دز حدود •
 Gy 1.1بيشتری  (D0)شيب 

 .برخوردار است

 = D0)قسمت دوم شيب کمتری دارد •
2.6 Gy) 

برابر کمتر از  2.5شيب ناحيه دوم •
 .ناحيه اول است



32 

 نمايش سلول های هايپوکسی در تومور 

در دزهای کم کاهش جمعيت •
سلول های هايپوکسيک تا حد 
ثير قرار می 

 
بسيار کمی تحت تا

 .گيرد

جمعيت  Gy 9با افزايش دز از •
سلولی بخش اکسيژن دار تومور به 
شدت کاهش يافته و واکنش تومور 
مشخصه ای از واکنش سلول های 

 .هايپوکسيک است



33 

 زمان عمل و مکانيسم اثر اکسيژن 

با افزايش ميزان تابش به سلول های تومورال از شيب منحنی بقا کاسته می  -سؤال•
 دليل اين رخداد کداميک از موارد زير می تواند باشد؟(. D0افزايش )شود 

 کاهش نسبت سلول های هايپوکسيک به سلول های اکسيژن دار -الف 

 افزايش نسبت سلول های هايپوکسيک به سلول های اکسيژن دار  -ب 

 تعادل بين سلول های هايپوکسيک به سلول های اکسيژن دار  -ج 

 کاهش ناگهانی اکسيژن رسانی به سلول های تومورال-د 

 

 ب -پاسخ•



34 

 زمان عمل و مکانيسم اثر اکسيژن 

 دليل طوالنی شدن فرايند اکسيژن گيري مجدد کدام است؟ -سؤال•

 باقی ماندن تعداد زيادی سلول اکسيژندار پس از تابش گيري  -الف 

 عدم تواناي  ي اکسيژن گيري به دليل محدوديت نفوذ  اکسيژن  -ب 

 عدم تواناي  ي اکسيژن گيري به دليل بسته شدن موقت عروق خونی -ج 

 کاهش ناگهانی اکسيژن رسانی به سلول های تومورال -د 

 

 ب -پاسخ•



35 

 ماهيت اثر اکسيژن 

 را اکسيژن  توسط پرتوی حساسيت دهنده افزايش اثر يونساز پرتوهای کدام -سؤال•
 ؟دهند می نشان بارزتر

لفا -الف 
 
لفا -ب    بتا و ا

 
 پوزيترون و ا

 پروتون و نوترون -د   گاما و ايکس -ج 

 

 ج -پاسخ•



36 

 انتقال خطی انرژي 

لفا ذره يک که انرژي  مقدار -سؤال•
 
 خود عبور  مسير طول واحد در موضعی طور  به ا

 ؟است کدام بيانگر دهد می دست از ماده درون در

 انرژي  جرمی جذب -ب  انرژي  خطی انتقال -الف 

 يونسازی  -د  خطی جذب ضريب -ج 

 

 الف -پاسخ•



37 

 انتقال خطی انرژي 

 صحيح ای ذره پرتوهای (LET) انرژي  خطی انتقال مورد در جمله کدام -سؤال•
 ؟است

 معکوس نسبت ذره جنبشی انرژي  و بار با و مستقيم نسبت محيط الک تريکی دانسيته با -الف 
 دارد

 ذره جنبشی انرژي  با و مستقيم نسبت محيط الک تريکی دانسيته و ذره الک تريکی بار با -ب 
 دارد معکوس نسبت

 نسبت محيط الک تريکی دانسيته با و مستقيم نسبت ذره الک تريکی بار و جنبشی انرژي  با -ج 
 دارد معکوس

 محيط الک تريکی دانسيته و ذره الک تريکی بار با و مستقيم نسبت ذره جنبشی انرژي  با -د 
 دارد معکوس نسبت

 ↓ LET ← ↑ذره بار چه هر ب -پاسخ•



38 

 انتقال خطی انرژي 

 می تر خطرناک بيولوژيک ضايعات ايجاد نظر از زير پرتوهای از کداميک -سؤال•
 باشند؟

 نوترون -ب   گاما -الف 

لفا ذرات -د     پروتون -ج 
 
 ا

 

 د -پاسخ•



39 

 انتقال خطی انرژي 

 يک در بيشتری  (يونی تراکم) يونی دانسيته ذره کدام يکسان های انرژي  در -سؤال•
 کند؟ می ايجاد ماده

لفا -الف 
 
 الک ترون -ب   ا

 نوترون -د     پروتون -ج 

 

 الف -پاسخ•



40 

 انتقال خطی انرژي 

 پايين LET با تشعشعات اثرات ترين معمول جزو  زير موارد از کداميک -سؤال•
 ؟باشد می

 DNA ای رشته دو پارگی -الف 

 ای نقطه جهش -ب 

 OER به وابستگی عدم -ج 

 تصادفی غير واکنش -د 

 

 ب -پاسخ•


