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 کاتاراکت زاي  ي تشعشع

ب مرواريد)واژه کاتاراکت •
 
برای توصيف هر نوع تغيير قابل تشخيص در ( ا

 .عدسی های سالم و شفاف چشم به کار می رود

اين اثر ممکن است از لکه های کوچک تا تيرگی کامل عدسی ها که منجر به •
 .کوری کامل می شود متغير باشد

مانند پرتوهای ايکس و گاما، ذرات باردار )تابش گيري کافی از پرتوهای يونساز •
 .موجب بروز کاتاراکت می شود( يا نوترون ها
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 کاتاراکت زاي  ي تشعشع

عدسی چشم در يک کپسول قرار •
دارد و عمدتًا متشکل از سلول 
های فيبری است که با يک 
 .اپيتليوم پوشيده شده است

عدسی از شبکه عروقی برخوردار •
 .نيست
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 کاتاراکت زاي  ي تشعشع

سلول های تقسيم شونده محدود •
 .به ناحيه ميانی اپيتليوم است

سلول های حاصل از ميتوز به •
فيبرهای عدسی متمايز می شوند و 
 .در استوای چشم تجمع می يابند
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 کاتاراکت زاي  ي تشعشع

تقسيم سلولی در طول زندگی ادامه می يابد و بنابراين عدسی چشم را می توان •
در نظر  (self- renewal)تجديد کننده  -به عنوان يک بافت خود

 .گرفت

 

سيب ببينند، فيبرهای •
 
اگر سلول های در حال تقسيم در نتيجه تابش گيري ا

غير طبيعی از عدسی برداشته و دفع نمی شوند، اما به سمت قطب پشتی 
غاز می کنند

 
 .مهاجرت می کنند، به دليل شفاف نبودن تشکيل کاتاراکت را ا
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زمايشگاهی
 
 تيرگی عدسی در حيوانات ا

دز تابشی چند سانتی گری اشعه ايکس يا کمتر از يک سانتی گری نوترون سريع •
 .بسادگی تغييراتی قابل تشخيص را در عدسی های چشم ايجاد می کند

 

در بين در صد باالي  ي از جمعيت موش با افزايش سن به طور طبيعی تيرگی •
 .عدسی توسعه می يابد
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زمايشگاهی
 
 تيرگی عدسی در حيوانات ا

، دوره زمانی قبل از شروع (latent period)با افزايش دز، دوره نهفته •
 .تيرگی، کوتاهتر می شود

 

 .به عبارتی تشعشع فرايندي را که به طور طبيعی روی می دهد تسريع می کند•

 

 .نوترون ها و ديگر پرتوهای يونساز متراکم در القا کاتاراکت بسيار مؤثرند•
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 (Opacity)درجه تيرگی 

ثير •
 
ممکن است پس از تابش گيري از دزهای کم، تيرگی در سطحی که تا

 .ثابت باقی بماند -چندانی بر بيناي  ی ندارد

 .در دزهای باالتر، تيرگی پيشرفت می کند تا به از دست دادن بيناي  ي منجر شود•

به  Gy 6.5تا  Gy 2.2از بيماران پرتودرمانی شده که مقادير دز کم •
نان تيرگی پيشرونده توسعه می يابد %12چشمشان می رسد فقط در حدود 

 
 .ا
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 (Opacity)درجه تيرگی 

 %12فقط  (Gy-11.5 Gy 6.5)برعکس در گروه های با دز باالتر •
نان از تيرگی ثابت برخوردارند

 
 .ا

 

 .بنابراين با افزايش دز احتمال بروز کاتاراکت پيش رونده افزايش می يابد•

 

واضح است با تقطيع بيشتر دز و افزايش زمان معالجه، عدسی قادر به تحمل •
 .دزهای باالتری می باشد
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 دوره نهفته

ماه  6در انسان، زمان بين تابش گيري و ظهور تيرگی عدسی به طور متغيری از •
 .سال گزارش شده است 35تا 

را دريافت کرده بودند، دوره نهفته متوسط  Gy 2.5در بيمارانی که دز •
 .سال بود 8حدود 

دوره نهفته متوسط تا  Gy 11.5تا  Gy 6.51در دزهای باالتر بين •
 .حدود چهار سال کاهش يافت

 .بنابراين دوره نهفته با افزايش دز دريافتی کوتاهتر می شود•
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 رابطه پاسخ دز برای کاتاراکت در انسان

ستانه ای را برای القا تيرگی قابل تشخيص در عدسی •
 
اطالعات در دسترس ا
 .  انسان نشان می دهد

 .دز چندين گری الزم است تا به بروز اثر قابل مشاهده منجر شود•

در نظر ( غير احتمالی)کاتاراکت ناشی از تشعشع به عنوان اثر ديررس قطعی •
ن کاتاراکت 

 
ستانه عملی وجود دارد؛ پايين تر از ا

 
گرفته می شود زيرا يک دز ا

ستانه شدت پاسخ بيولوژيک وابسته به دز است
 
 .روی نمی دهد و باالی ا
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 رابطه های پاسخ دز برای بافت های سالم الگو

پس از تابش گيري،  in vitroبيشتر رده های سلولی کشت شده در شرايط •
در نتيجه مرگ ميتوزی می ميرند؛ به عبارت ديگر در تالش برای انجام تقسيم از 

 .بين می روند

 

اين رخداد ضرورتًا در اولين ميتوز پس از تابش گيري اتفاق نمی افتد؛ پيش از •
سيب ديده طی فرايند پيچيدة ميتوز باعث مرگ سلول 

 
نکه کروموزوم های ا

 
ا

 .شوند، ممکن است سلول برای انجام يک، دو يا چند ميتوز تقال کند
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 رابطه های پاسخ دز برای بافت های سالم الگو

مرگ سلولی برنامه ريزی شده يا اپوپتوز در . اين تنها شکل مرگ سلول نيست•
بافت های سالم و بدخيم پستانداران و دوزيستان در مرحله جنینی و در افراد 

 .بالغ روی می دهد

از ويژگی های اپوپتوز رخدادهای مورفولوژيکی پ ی در پ ی است که در دو مرحله •
 .مجزا از يکديگر روی می دهند

در مرحله اول، سلول ها متراکم شده و برای توليد اجسام متعدد محصور شده •
 .در غشا جوانه می زند

ذره )در مرحله دوم، اين اجسام به وسيلة سلول های بافت مجاور فاگوسیته •
 .و هضم می شوند( خواری 
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 روش های سنجش برای رابطه های پاسخ دز

روش های مختلفی برای دستيابی به رابطه های پاسخ دز برای سلول ها يا بافت •
 :های سالم وجود دارند

اول تعداد محدودی از روش های کلنی زاي  ي موجود است به عبارت ديگر روش •
ثار نهاي  ي مشاهده شده به قابليت توليد مثل مجدد سلول های منفرد 

 
هاي  ي که ا

 .بستگی مستقيم دارد

 inاين سيستم ها به طور مستقيم شبيه سنجش بقای سلول در شرايط •

vitro می باشند. 
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 روش های سنجش برای رابطه های پاسخ دز

ورد•
 
 .دوم رابطه های پاسخ دز را می توان به صورت تکرار پذير و کمی به دست ا

 

ثار نهاي  ي مشاهده شده بيانگر حداقل تعداد سلول های فعال باقيمانده در •
 
ا

نکه کسری از سلول هاي  ي را نشان دهد که 
 
يک بافت يا اندام است به جای ا

 .قابليت توليد مثل خود را حفظ کرده اند
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 روش های سنجش برای رابطه های پاسخ دز

ن به طور مستقيم مشاهده کرد •
 
نهايتًا برای بافتی که نمی توان اثر تشعشع را در ا

زمايش های چند جلسه ای، يک منحنی 
 
می توان با انجام دادن سری هاي  ی از ا

ن حدس زد
 
 .پاسخ دز را برای ا

اين روش ها، بررسی بافت های زود پاسخ دهنده نظير پوست، پوشش روده ای •
و سلول های مغز استخوان همچنين بافت های دير پاسخ دهنده نظير طناب 

 .نخاعی، ريه و کليه را در بر می گيرند
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 روش های سنجش برای رابطه های پاسخ دز

در بافت های زود و دير پاسخ دهنده، پاسخ تشعشعی کلية بافت ها نتيجة •
ن بافت  –کاهش سلول های فعال بحرانی می باشد و تفاوت در زمان 

 
که طی ا

سيب تشعشع را بيان می کنند
 
تابعی ساده از  -های دير يا زود پاسخ دهنده، ا

 .زمان های متفاوت برگشت سلول است
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ثار نهاي  ي کلنی زاي  ي 
 
 inکلون های در حال رشد مجدد درجا )ا

situ)- کلنی های پوست 

موی ناحیه پشت حیوان تراشیده شد و توسط دستگاه اشعه ایکس با دز بسیار •
 .تابش داده شد Gy 30زیاد 

ن به واسطه وجود یک گوی •
 
گودالی از سلول های مرده ایجاد شد که مرکز ا
 .فلزی کوچک محفوظ و دست نخورده باقی ماند

زمایشی •
 
 .تابانده می شود (D)به سطح کوچک دست نخورده دز ا

در صورت زنده ماندن یک یا چند سلول بنیادین در این سطح، مجددًا رشد •
 .نموده و ندول های پوستی ایجاد می کنند



18 
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ثار نهاي  ي کلنی زاي  ي 
 
 inکلون های در حال رشد مجدد درجا )ا

situ)- کلنی های پوست 

منحنی دز در مقابل تعداد سلول های زنده •
مانده در سانتيمتر مربع از پوست رسم می 

 .شود

 25تا  Gy 8يک منحنی بقا تک دز از •

Gy می باشد. 

می  D0=1.35 Gyدر اين منحنی •
سلول های  D0باشد که بسيار شبيه به 
 .است in vitroپستانداران در شرايط 
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ثار نهاي  ي کلنی زاي  ي
 
 کلنی های پوست -ا

اين کميت را نمی توان به نسبت بقا تبديل کرد زيرا با هيچ دقتی نمی دانيم چه •
 .تعداد از سلول های پايه پوست در واحد سطح وجود دارد

 

ساعت بوده  24دز، فاصله زمانی بين هر جلسه تابش هميشه  -در منحنی بقا دو•
 .  است
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ثار نهاي  ي کلنی زاي  ي
 
 کلنی های پوست -ا

نها معادل •
 
، دز Dqمنحنی ها به موازات يکديگر می باشند و فاصله بين ا

ستانه تقريبی است
 
 .ا

 

•Dq  3.5برای پوست موش Gy  می باشد که بسيار شبيه به مقدار تخمين
زمايش های تقطيعی است

 
 .زده شده برای پوست انسان از ا
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 سلول های کريپت در ژوژنوم موش

سلول ها در  -پوشش ژوژنوم يک مثال از سيستم خود تجديد کننده است•
کريپت ها به سرعت تقسيم می شوند و به طور مداوم سلول هاي  ي را توليد می 
 .کنند که برای تمايز در پرز باال می روند و به سلول های فعال تبديل می شوند

 

 سلول ها در قله پرز به طور طبيعی، به کندی •
 اما مداوم حذف می شوند و به طور پيوسته 

 به وسيله سلول هاي  ي که از ميتوز سلول های 
 می گيرند جايگزين می شوند

 
 .کريپت منشا
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 سلول های کريپت در ژوژنوم موش

قسمت عمده سلول های تقسيم  Gy 16تا  Gy 11در موش دز کلی بدن •
ثيری بر سلول های متمايز شده در پرز ندارد

 
 .شوندة کريپت را نازا می کند اما تا

در نتيجه پس از تابش گيري، دژنراسيون کريپت زودتر روی می دهد، به اين •
 .ترتيب پرز شروع به کوتاهتر شدن و چروکيده تر شدن می کند

 .در دزهای به اندازه کافی زياد، سطح پوشش ژوژنوم کاماًل از پرز خالی می شود•
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 سلول های کريپت در ژوژنوم موش

وردن منحنی بقا برای سلول های کريپت ژوژنوم، گروه هاي  ي از •
 
برای به دست ا

 .حيوانات تحت تابش دزهاي  ي از پرتو قرار گرفتند

روز حيوانات کشته شده و برش های ميکروسکوپ ی از ژوژنوم  3پس از گذشت •
 .تهيه شد

سيب تشعشع بر اساس تعداد کريپت های در حال زايش مجدد به •
 
شمارش ا

 .ازای محيط ژوژنوم برش داده شده صورت می گيرد
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 سلول های کريپت در ژوژنوم موش

 .اين کميت به عنوان تابعی از دز رسم می شود•

•D0  يد معادل
 
 1.3منحنی بقاي  ي که از دز يکجا اشعه گاما به دست می ا

Gy است. 
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 سلول های کريپت در ژوژنوم موش

را نشان می دهد  Dqفاصله بين منحنی های بقای تک دز و دو دز مقياسی از •
 .برخوردار است Gy 4.5تا  4که از مقادير بسيار بزرگی بين 

 .اين روش دو محدوديت دارد•

اول، کميت رسم شده در محور، تعداد کريپت های زنده به ازاء محيط است نه –
 .نسبت بقا

زمايش ها فقط در محدودة دزهاي  ي حدود –
 
يا بيشتر قابل انجام می باشند  Gy 10ا

سيب بيولوژيکی قابل شناساي  ي در کريپت های در حال زايش دوباره 
 
که به حد کافی ا

 .ايجاد شود
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 سلول های بنيادين بيضه ها

روش ديگر، اندازه گيري پاسخ سلول های بيضه ای قادر به حفظ اسپرماتوژنز، •
 .هفته پس از تابش دهی بيضة موش است 6
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 سلول های بنيادين بيضه ها

برای شمارش اثر اشعه در توبول  in vivoمشابه با ديگر روش های سنجش •
 های بيضه به دزهای نسبتًا 

   Gy 16تا  Gy 8زياد 
 .نياز است

  D0در اين محدودة دز، •
 .می باشد Gy 1.68حدود 

 اگر روش تابش به صورت •
 حدود  Dqتقطيعی باشد، 

2.7 Gy خواهد بود. 
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 توبول های کليه

يک کليه از هر موش با ميدان کوچکی تابش داده می شود و برای بررسی های •
 .هفتة بعد از محل برداشته می شود 60بافت شناختی 

 

حساسيت سلول های اين بافت دير پاسخ دهنده در مقايسه با بافت های زود •
 .پاسخ دهنده مانند پوست يا اپيتليوم روده ای از تفاوت زيادی برخوردار نيست
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 توبول های کليه

زمان مورد نياز پس از يک دز تنهای •
14 Gy  روز در ژوژنوم،  3حدود

روز  30روز در پوست و  24تا  12
در توبول های سمينيفروس بيضه 

روز می  300هاست، اما برای کليه 
 .باشد
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سلول های بنيادين مغز  -سلول های پيوند شده به نقاط ديگر
 استخوان

 Gy 10تا  Gy 9حيوانات گيرندة پيوند که تحت تابش دز فوق کشنده •
 .قرار می گيرند با اين دز طحالشان سترون می شود

 

 سلول های هسته دار مغز استخوان •
 از حيوانات ديگر از طريق وريد به 
 .حيوانات گيرنده تزريق می گردد
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سلول های بنيادين مغز  -سلول های پيوند شده به نقاط ديگر
 استخوان

روز بعد  11تا  10بعضی از اين سلول ها در طحال النه گزيني می کنند و طی •
نودول ها يا برجستگی ها يا کلنی هاي  ي را تشکيل می دهند زيرا سلول های 

 .طحال حيوان گيرنده با دز زياد تشعشع غيرفعال شده است
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سلول های بنيادين مغز  -سلول های پيوند شده به نقاط ديگر
 استخوان

روز بعد، طحال های حيوانات برداشته شده و کلنی های  10بنابراين در حدود •
 .طحال شمارش می شوند

گاهی از تعداد سلول های •
 
با شمارش کلنی ها در طحال حيوانات گيرنده و با ا

بازده کشت، )مورد نياز برای توليد يک کلنی در يک حيوان تابش نديده 
PE)نسبت بقا را می توان با رابطة زير تعيين کرد ،: 

 

 Dنسبت بقا برای دز =                                                          
 تعداد کلنی های شمارش شده

PE x تعداد سلول های تلقيح شده 
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سلول های بنيادين مغز  -سلول های پيوند شده به نقاط ديگر
 استخوان

اين عمل برای دزهای متفاوتی تکرار می •
شود و سرانجام يک منحنی بقا به دست 

يد
 
 .می ا

سلول های بنيادين مغز استخوان •
حساس ترين سلول های پستانداران برای 

حدود  D0مرگ ميتوزي می باشند که از 
0.95 Gy  برخوردارند و منحنی بقای

نها از شانة کوچکی برخوردار است
 
 .ا
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 سلول های تيروئيد و پستان

برای توليد يک منحنی بقا برای سلول های غدة تيروئيد يا پستانی در موش •
صحراي  ي، سلول ها را می توان پيش از برداشتن از بدن حيوانات دهنده در 

نزيم ها سوسپانسيون  in vivoشرايط 
 
تحت تابش قرار داد و با استفاده از ا

 .سلولی تهيه کرد

 

 تعداد مشخصی از سلول ها به بستر •
 .چربی حيوانات گيرنده تزريق می شود
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 سلول های تيروئيد و پستان

هفته رشد مثبت سلول های پيوند  3.5برای سلول های غدة پستانی، پس از •
 .شده با واحدهای حفره دار مشخص می شود

 

 برای سلول های غده تيروئيد اگر •
 سلول های تيروئيدي تزريق شوند، 

 واحدهای فوليکولی تيروئيدي 
 .توسعه می يابند
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منحنی های پاسخ دز برای سنجش های کلنی زاي  ي در بافت های 
 سالم

 .حساسيت پرتوی سلول های بافت های سالم بسيار متغير می باشد•

 .اندازه شانه منحني عمده ترين متغير است•

 سلول های کريپت ژوژنوم از شانه •
 .بسيار بزرگی برخوردار می باشند

 اگر در منحنی سلول های بنيادين •
 مغز استخوان شانه ای وجود داشته 

 .باشد، بسيار کوچک است

 انواع ديگر سلول های مطالعه شده •
 با روش سنجش کلنی زاي  ي بين اين 

 .دو قرار می گيرند
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ثار نهاي  ي فعاليتي
 
 رابطه های پاسخ دز برای ا

ثار نهاي  ي فعاليتي، جدای از بقای سلول را می توان •
 
منحنی های پاسخ دز برای ا

 :برای موارد زير تهيه کرد
 پوست خوک و جوندگان با اندازه گيري واکنش های پوست1.

هنگ تنفس 2.
 
بروز پاسخ های زودرس )پاسخ زودرس و ديررس بافت ريه با اندازه گيري ا

هفته به  52هفته و پاسخ های ديررس نظير فيبروز تا  24تا  14مثل ذات الريه بين 
 (طول می انجامد

 طناب نخاعی با مشاهده ميلوپاتی3.
 .فلج که پس از يک دوره نهفته چند ماهه تا چند سال توسعه می يابد -الف

خيري احتمااًل مبنای عروقی دارد -ب
 
سيب ديررس تا

 
سيب های اوليه به ماده سفيد محدود می شود؛ ا

 
 .ا
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ثار نهاي  ي فعاليتي
 
 رابطه های پاسخ دز برای ا

سيب طناب نخاعی به تقطيع بسيار حساس است -ج
 
 .  ا

 .ساعت باشد 8تا  6اگر تابش روزانه به دفعات انجام شود، فاصله بين هر جلسة تابش بايد حداقل  -د

 .زير واحدهای فعال به طور مرتب مانند يک زنجيره متصل به يکديگر رديف می شوند -ه

برای طناب نخاعی با طول کوتاه، دز قابل تحمل به طور قابل توجهی با طول نخاع تابش ديده  -و
تغيير می يابد؛ برای نخاع با طول بيش از يک سانتيمتر، دز تحمل مستقل از طول طناب تابش 

 .ديده است
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ثار نهاي  ي فعاليتي
 
 رابطه های پاسخ دز برای ا

ثار نهاي  ي فعاليتي، حاصل از •
 
در پرتودرمانی، شکل رابطه پاسخ دز برای ا

زمايش های چند جلسه ای ، بيش از سنجش های کلنی زاي  ي مورد استفاده 
 
ا

 .دارد


