
1 

ثار قطعی و آحتمالی
 
 آ

 Somatic) بدنی آحتمالی آثرآت جزء زير آثرآت آز کدآميک -سؤآل•
Stochastic) ؟شود می محسوب يونساز پرتوهای 

 ها سرطان آنوآع -آلف 

 (CNS) مغزی  آثرآت -ب 

    (GI) گوآرشی آثرآت -ج 

 .باشد تابش مورد کودکان فيزيکال آپ ی مناطق که وقتی رشد آفتادگی عقب -د 

 

 آلف -پاسخ•



2 

ثار قطعی و آحتمالی
 
 آ

ثار -سؤآل•
 
 ............. يونيزآن پرتوهای (Stochastic) آحتمالی آ

ستانه دآرآی -آلف 
 
 .آست سال در mSv 50 آ

 .آست وآبسته تابشی دز مقدآر به شديدآ   -ب 

نهاست زآي  ي سرطان شامل -ج 
 
 آ

 هاست سلول شدن کشته شامل -د 

 

 ج -پاسخ•



3 

ثار قطعی و آحتمالی
 
 آ

ثار آز آثر کدآم -سؤآل•
 
 می محسوب يونيزآن پرتوهای (Stochastic) آحتمالی آ

 شود؟

 دآئم عقيمي -ب   خونی کم -آلف 

 خون سرطان -د  پوست سرخی -ج 

 

 د -پاسخ•



4 

ثار قطعی و آحتمالی
 
 آ

ثار با آرتباط در -سؤآل•
 
 توآن می يونيزآن، پرتوهای (Stochastic) تصادفی آ

ثار آين :گ فت
 
 ................ آ

 گردد می بيمار زودرس مرگ سبب -آلف 

 شود می خاصی پرتوی بيماری  بروز سبب -ب 

 کند می بروز تابش آز پس کوتاهی زمان مدت در -ج 

 کند بروز آست ممکن تابشی آز مقدآر هر با -د 

 

 د -پاسخ•



5 

ثار قطعی و آحتمالی
 
 آ

 کند؟ می تبعيت دز وآکنش رآبطه کدآم آز پوست بر پرتو آز ناشی صدمات -سؤآل•

ستانه غير مستقيم، -آلف 
 
ستانه مستقيم، -ب آی آ

 
 آی آ

ستانه غير مستقيم، غير -ج 
 
ستانه مستقيم، غير -د آی آ

 
 آی آ

 

 ب -پاسخ•



6 

ثار قطعی و آحتمالی
 
 آ

 کند؟ می تبعيت دز وآکنش رآبطه کدآم آز پوست سرطان -سؤآل•

ستانه غير مستقيم، -آلف 
 
ستانه مستقيم، -ب آی آ

 
 آی آ

ستانه غير مستقيم، غير -ج 
 
ستانه مستقيم، غير -د آی آ

 
 آی آ

 

 ج -پاسخ•



7 

ثار قطعی و آحتمالی
 
 آ

 کند؟ می پيروی پاسخی – دز رآبطه نوع چه آز (لوسمی) خون سرطان -سؤآل•

ستانه غير خطی، -آلف 
 
ستانه خطی، -ب  آی آ

 
 آی آ

ستانه غير خطی، غير -ج 
 
ستانه خطی، غير -د  آی آ

 
 آی آ

 

 ج -پاسخ•



8 

ثار قطعی و آحتمالی
 
 آ

 آز ناشی) آريتما برآی دز به وآکنش دهنده نشان زير های منحنی آز کدآميک -سؤآل•
 باشد؟ می (يونيزآن پرتوهای

 -ب       -آلف 

 

 -د       -ج 

 

 ب -پاسخ•

D D 

D D 



9 

ثار قطعی و آحتمالی
 
 آ

ب) زآي  ي کاتارآکت آثر مورد در دز به وآکنش منحنی -سؤآل•
 
 آز ناشی (مروآريد آ

 .باشد می ................. و ................. يونساز پرتوهای

ستانه با -آلف 
 
ستانه بدون -ب  خطی - آ

 
 خطی - آ

ستانه با -ج 
 
ستانه بدون -د  سيگموئيدی - آ

 
 سيگموئيدی - آ

 

 آلف -پاسخ•



10 

ثار قطعی و آحتمالی
 
 آ

 کند؟ می پيروی خطی دز به پاسخ منحنی آز ظاهرآ   زير موآرد آز کدآميک -سؤآل•

  زآي  ي کاتارآکت و لوسمی -آلف 

سيب و لوسمی -ب 
 
 ژنتيکي آ

سيب و زآي  ي کاتارآکت -ج 
 
 ژنتيکي آ

سيب و زآي  ي کاتارآکت لوسمی، -د 
 
 ژنتيکي آ

 

 ج -پاسخ•



11 

ثار قطعی و آحتمالی
 
 آ

 چيست؟ آستوکاستيک آثر ديگر نام -سؤآل•

ماری  پاسخ -ب   قطعی آثر -آلف 
 
 آ

 غيرتصادفی آثر -د   سيگموئيدی -خطی آثر -ج 

 

 ب -پاسخ•



12 

 دوره نهفته

 نهفته دوره کوتاهترين دآرآی (Malignancy) بدخيمي نوع کدآم -سؤآل•
 آست؟

 پستان سرطان -ب   پوست سرطان -آلف 

 تيروئيد سرطان -د   (لوسمی) خون سرطان -ج 

 

 ج -پاسخ•

 .شود می ناميده نهفته دوره بدخيمي، ظهور  و  گيري  تابش بين زمان فاصله•

 .آست سال 7 تا 5 بين که آست برخوردآر نهفته دوره کوتاهترين آز لوسمی•



13 

 دوره نهفته

 آست؟ چقدر جامد تومورهای نهفته دوره حدآقل -سؤآل•

 سال 5 -ب  سال 1 -آلف 

 سال 20 -د  سال 10 -ج 

 

 ج -پاسخ•



14 

ثار کشنده زودرس
 
 آ

سيب -سؤآل•
 
 شود؟ می مشاهده زير سطوح آز کدآميک در تشعشعی آ

 آندآمی غير و سلولی مولکولی، -آلف 

 آندآمی و سلولی ميکروسکوپيک، -ب 

   آندآمی غير و آندآمی ميکروسکوپيک، -ج 

 آندآمی و سلولی مولکولی، -د 

 
 د -پاسخ•



15 

ثار کشنده زودرس
 
 آ

 رآديم رنگ با ساعت آعدآد نقاشان در شده مشاهده مدت درآز آثر آولين -سؤآل•
 بود؟ چه

 آستخوآن سرطان -ب  ريه سرطان -آلف 

 لوسمی -د  تيروئيد سرطان -ج 

 

 ب -پاسخ•



16 

ثار کشنده زودرس
 
 آ

 دهد؟ می رخ زير پرتوی های سندرم آز کدآميک در ”سيتوپنی پان“ -سؤآل•

 خونسازی  -ب  مرکزی  عصبی -آلف 

 آی روده آی معده -د   عروقی قلبی -ج 

 

 ب -پاسخ•



17 

ثار کشنده زودرس
 
 آ

 دآرد؟ بيشتری  پرتوی حساسيت زير موآرد آز کدآميک سرطان، آلقا نظر آز -سؤآل•

 تيروئيد -3 آستخوآن مغز -2 مغز -1

 3 و 1 موآرد فقط -ب  2 و 1 موآرد فقط -آلف 

 3 و 2 ،1 موآرد -د    3 و 2 موآرد فقط -ج 

 

 ج -پاسخ•



18 

ثار کشنده زودرس
 
 آ

 باشد؟ می آشعه بدنی آثرآت جزء زير عوآرض آز کدآميک -سؤآل•

ب) کاتارآکت -3  تهوع -2  لوسمی -1
 
 (مروآريد آ

 3 و 1 موآرد فقط -ب  2 و 1 موآرد فقط -آلف 

 3 و 2 ،1 موآرد -د    3 و 2 موآرد فقط -ج 

 

 د -پاسخ•



19 

ثار کشنده زودرس
 
 آ

   آست؟ کدآم شود می آطالق بيماری  آوليه مرحله به که آی وآژه -سؤآل•

 پرودرومال -ب   بيماری  تظاهر -آلف 

 نهفته -د      توسعه -ج 

 

 ب -پاسخ•



20 

ثار کشنده زودرس
 
 آ

   دآرند؟ بيشتری  حساسيت ها سلول ساير به نسبت ها سلول کدآم -سؤآل•

ندوتليال -ب  ها لنفوسيت -آلف 
 
 آ

 آسپرماتيد -د   قرمز گلبول -ج 

 

 آلف -پاسخ•



21 

ثار کشنده زودرس
 
 آ

سلول های با حساسيت  سلول های با حساسيت کم
 متوسط

 سلول های با حساسيت زياد

 سلول های ماهيچه آی

 سلول های عصبی

 سلول های غضروفی

 سلول های آندوتليال

 آستئوبالست

 آسپرماتيد

 فيبروبالست

 لنفوسيت ها

 آسپرماتوگونی

 آريتروبالست

 پوشش دآخلی روده



22 

ثار کشنده زودرس
 
 آ

 آيکس آشعه به نسبت بيشتری  حساسيت آز زير های بافت آز کدآميک -سؤآل•
   آست؟ برخوردآر

 شکمی توپر آعضا -ب   عصبی بافت -آلف 

 لنفاوی بافت -د  آی ماهيچه بافت -ج 

 

 د -پاسخ•



23 

ثار کشنده زودرس
 
 آ

 آيکس آشعه به نسبت بيشتری  حساسيت آز زير های سلول آز کدآميک -سؤآل•
   آست؟ برخوردآر

 آريتروبالست -ب   کوندروسيت -آلف 

 آستئوبالست -د   آسپرماتيد -ج 

 

 ب -پاسخ•



24 

ثار ورآثتی تشعشع
 
 آ

 مقدآر حدآقل به بايد رآ تناسلی غدد پرتوگيري  موآرد، کدآم آز جلوگيري  برآی -سؤآل•
   رساند؟ ممکن

 سوماتيکي آثرآت -ب   ژنتيکی آثرآت -آلف 

 دآئم عقيمي بروز -د   خونريزی  آيجاد -ج 

 

 آلف -پاسخ•



25 

ثار ورآثتی تشعشع
 
 آ

   برسد؟ ممکن مقدآر حدآقل به بايد جنسی غدد به تابش چرآ -سؤآل•

 بدنی آثرآت آز جلوگيري  برآی -آلف 

 ژنتيکي آثرآت آز جلوگيري  برآی -ب 

 آريتما آز جلوگيري  برآی -ج 

 کاتارآکت آز جلوگيري  برآی -د 

 ب -پاسخ•



26 

ثار بدنی
 
 آ

ثار رآديولوژي  در -سؤآل•
 
ثاری  (Somatic effects) بدنی آ

 
 آست آ

 .شود می ظاهر ..................... که

 ديده تابش شخص در -ب  مزمن های تابش آثر در -آلف 

 تابش ضمن -د  تابش آز بعد ها مدت -ج 

 

 ب -پاسخ•

سيب 
 
 ديده تابش شخص خود در ← بدنی های آ

سيب 
 
 شود می ظاهر بعد نسل در ← ژنتيکی های آ



27 

ثار بدنی
 
 آ

 بيشترين زير های گزينه آز کدآميک در ها ريه به تشعشعی دز ميانگين -سؤآل•
 شود؟ می شامل رآ مقدآر

 سينه قفسه آز رآديوگرآفی يک آز پرتوگيري  -آلف 

 سال يک در رآديولوژي  پرتونگار يک شغلی پرتوگيري  -ب 

 سال يک در محيطي رآدون گاز آز پرتوگيري  -ج 

 سال يک در کيهانی تشعشعات آز پرتوگيري  -د 

 

 ج -پاسخ•



28 

 آثر تشعشع بر رويان و جنين

ثير سنجش و گيري  آندآزه برآی زير های گزينه آز کدآميک -سؤآل•
 
 در يونساز پرتو تا

 رود؟ می کار به ”ها موتاسيون“ آيجاد

 (کننده برآبر دو) کننده دوبل دوز  -ب  LD50/30 -آلف 

 دوز  به وآکنش منحنی -د   RBE -ج 

 
 ب -پاسخ•

 کردن برآبر دو برآی نياز مورد دز :(Doubling dose) کننده مضاعف دز•
 های جهش توليد برآی نياز مورد دز عبارتی به آست خودبخود جهش بروز

 .آست خودبخود



29 

 آثر تشعشع بر رويان و جنين

سيب آز ناشی ”Teratogenesis“ وآژه -سؤآل•
 
 زير های گزينه آز کدآميک به پرتوی آ

   شود؟ می مربوط

 لقاح آز پيش توليدمثل، های سلول پرتوگيري  آز ناشی تولدی نقايص -آلف 

 رحم دآخل در نشده متولد نوزآد پرتوگيري  آز ناشی تولدی نقايص -ب 

 يونساز تشعشع آز پرتوگيري  توسط شده آيجاد سرطان -ج 

مده بوجود پرتوگيري  آندک مقدآر توسط که يونساز پرتو بدنی آثرآت -د 
 
 .آست آ

 ب -پاسخ•



30 

 آثر تشعشع بر رويان و جنين

 آست؟ زيادتر موقعی چه در آشعه به آنسان حساسيت -سؤآل•

 تولد آز بعد بالفاصله -ب     تولد آز قبل -آلف 

 باال سنين در -د    رشد و جوآنی های سال در -ج 

 

 آلف -پاسخ•



31 

 آثر تشعشع بر رويان و جنين

 آشعه آيکس، Gy 2آثر •
 تابش شده در مرآحل  

بستنی 
 
 مختلف پس آز آ

 .به شکل زير آست



32 

 آثر تشعشع بر رويان و جنين

 آست؟ بالغ آفرآد مشابه زير مرحلة کدآم در جنين LD50 -سؤآل•

 زآي  ي آندآم -ب   گزيني النه آز قبل -آلف 

 تولد بدو در -د    جنيني مرحله در -ج 

 

 ج -پاسخ•



33 

 آثر تشعشع بر رويان و جنين

 آست؟ تر حساس آيکس پرتوهای به مرحله کدآم در جنيني بافت -سؤآل•

 جنيني رشد دورآن در -ب آصلی آعضای تشکيل -آلف 

 جايگزينی آز قبل -د     تولد آز قبل -ج 

 

 د -پاسخ•



34 

 آثر تشعشع بر رويان و جنين

 برخوردآر بيشتری  حساسيت آز پرتوها بدنی آثرآت برآبر در آنسان موقع چه -سؤآل•
 آست؟

 جوآنی دورآن -ب   جنيني دورآن -آلف 

 پيري  دورآن -د    باروری  سنين و بلوغ دورآن -ج 

 

 آلف -پاسخ•



35 

 آثر تشعشع بر رويان و جنين

شکار عضو نقص بروز آحتمال -سؤآل•
 
 در (Gross malformation) آ

    آست؟ بيشتر مرحله کدآم

 (Preimplantation) گزينی النه آز قبل -آلف 

 (Early Organogenesis) آوليه زآي  ي آندآم -ب 

 (Early Fetal Period) آوليه جنيني دوره -ج 

 (Late Fetal Period) نهاي  ي جنيني دوره -د 

 ب -پاسخ•



36 

 آثر تشعشع بر رويان و جنين

 آست؟ بيشتر رشد در آختالل رخدآد آحتمال حاملگی روز کدآم در -سؤآل•

 34 -ب  24 -آلف 

 54 -د  44 -ج 

 

 د -پاسخ•



37 

 آثر تشعشع بر رويان و جنين

 دآرد؟ آشعه به نسبت رآ حساسيت بيشترين جنين موقع چه -سؤآل•

 باردآری  ماه ششمين -آلف 

 باردآری  آول های هفته -ب 

 تولد آز قبل بالفاصله -ج 

خر ماه 3 طول در -د 
 
 باردآری  آ

 
 ب -پاسخ•



38 

 آثر تشعشع بر رويان و جنين

 در جنين برآی بيشتری  خطر حاملگی .................... طول در آشعه تابش -سؤآل•
 .دآرد بر

 هفتم و ششم های ماه -ب  آول ماهه سه -آلف 

 نهم و هشتم های ماه -د  سوم ماهه سه -ج 

 

 آلف -پاسخ•



39 

 آثر تشعشع بر رويان و جنين

 :باعث توآند می جنين به آشعه تابش -سؤآل•

 مادرزآدی های ناهنجاری  -3  لوسمی -2 جنين مرگ -1

 3 و 1 -ب   2 و 1 -آلف 

 3 و 2 ،1 -د   3 و 2 -ج 

 

 د -پاسخ•



40 

ثار زودرس 
 
 و ديررس( حاد)آ

ثار -سؤآل•
 
 شود؟ می ظاهر موقع چه يا کجا رآديولوژي  در زودرس آ

  مزمن های تابش آثر در -آلف 

    ديده تابش شخص در -ب 

 بعد کمی تا تابش ضمن -ج 

 تابش آز پس ها مدت -د 

 

 ج -پاسخ•



41 

ثار زودرس 
 
 و ديررس( حاد)آ

 ؟باشد نمی آشعه ديررس آثرآت جزء زير عوآرض آز کدآميک -سؤآل•

   عمر شدن کوتاه -ب  لوسمی -آلف 

 آريتما -د  کاتارآکت -ج 

 
 د -پاسخ•



42 

ثار زودرس 
 
 و ديررس( حاد)آ

 شود؟ می محسوب پرتوها ديررس آثرآت جزء زير عوآرض آز کدآميک -سؤآل•

 لوسمی -ب   آستفرآغ و آسهال -آلف 

سيب -ج 
 
 آريتما -د  ها بافت موضعی آ

 
 ب -پاسخ•



43 

 طبقه بندی کاسارت

 بدن به آيکس آشعه تابش آثر در ها لنفوسيت مقدآر شديد کاهش علل -سؤآل•
 آست؟ کدآم

  آستخوآن مغز در ها لنفوسيت توليد قدرت بودن کم -آلف 

   تقسيم قدرت ندآشتن و ها لنفوسيت زياد عمر -ب 

نها زياد حساسيت و ها لنفوسيت کوتاه عمر -ج 
 
 آ

نها زياد مقاومت و ها لنفوسيت کم تعدآد -د 
 
 آ

 

 ج -پاسخ•



44 

 طبقه بندی کاسارت

 دآرند؟ بيشتری  حساسيت آيکس پرتوهای به کدآميک -سؤآل•

  عصبی های سلول -آلف 

  چشم عدسی های سلول -ب 

 (ها لنفوسيت) سفيد های گلبول -ج 

 خون قرمز های گلبول -د 

 

 ج -پاسخ•



45 

ثار زودرس 
 
 و ديررس( حاد)آ

 برخوردآر x آشعه به نسبت کمی حساسيت آز زير های سلول آز کدآميک -سؤآل•
   آست؟

 کوندروسيت -ب   آسپرماتوگونی -آلف 

 لنفوسيت -د   آريتروبالست -ج 

 

 ب -پاسخ•



46 

 پوست -بافت ها و آندآم های خاص

سيب آز کدآميک -سؤآل•
 
سيب جزء آيکس آشعه آز ناشی پوست های آ

 
 های آ

   آست؟ تشعشع زودرس

سيب -آلف 
 
سيب -ب   آپيدرم به آ

 
 درم به آ

سيب   -ج 
 
 مو ريزش -د  ها فيبروبالست آ

 

 آلف -پاسخ•
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 پوست -بافت ها و آندآم های خاص

 -محل وآکنش های زودرس تشعشع -پوست متشکل آز يک اليه خارجی، آپيدرم•
 .می باشد -محل وآکنش های ديررس تشعشع -واليه عميق تر، درم

سيب تشعشع، سلول های بنيادی در حال •
 
در آپيدرم، سلول های هدف برآی آ

 .تقسيم در الية بازآل هستند

سيب تشعشع، فيبروبالست ها و سلول •
 
در الية درم، سلول های هدف برآی آ

 .های آندوتليال عروقی می باشند
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 حساسيت پرتوی آندآم های مختلف

 آيکس آشعه به نسبت کمتری  حساسيت آز زير های آندآم آز کدآميک -سؤآل•
   آست؟ برخوردآر

 گنادها -ب   ها دست -آلف 

 ها چشم -د   تيروئيد -ج 

 

 آلف -پاسخ•

 دست > تيروئيد > (عدسی) چشم > گنادها :حساسيت•
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 حساسيت پرتوی آندآم های مختلف

 آيکس آشعه به نسبت بيشتری  حساسيت آز زير های آندآم آز کدآميک -سؤآل•
   آست؟ برخوردآر

 قلب -ب  ريه -آلف 

 مرکزی  عصبی سيستم -د  کبد -ج 

 

 آلف -پاسخ•

 مرکزی  عصبی سيستم > قلب > کبد > ريه :حساسيت 
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 حساسيت پرتوی آندآم های مختلف

 آيکس آشعه به نسبت بيشتری  حساسيت آز زير های آندآم آز کدآميک -سؤآل•
   آست؟ برخوردآر

 قلب -ب  کليه -آلف 

 مرکزی  عصبی سيستم -د  کبد -ج 

 

 آلف -پاسخ•

 مرکزی  عصبی سيستم > قلب > کبد > کليه يا ريه :حساسيت 
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 حساسيت پرتوی آندآم های مختلف

 آيکس آشعه به نسبت بيشتری  حساسيت آز زير های آندآم آز کدآميک -سؤآل•
   آست؟ برخوردآر

 رشد حال در غضروف -ب  کليه -آلف 

 مرکزی  عصبی سيستم -د  کبد -ج 

 

 ب -پاسخ•
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 سيستم های تومور آلگو

   :آز آست عبارت TCD50 -سؤآل•

ن با که دزی  -آلف 
 
 شوند می کنترل موضعی طور  به تومورها درصد 50 آ

 حيوآنات صد در 50 به تومور  آنتقال برآی نياز مورد های سلول تعدآد -ب 

 ها سلول جمعيت از درصد 50 مرگ به منجر که پرتو از دزی -ج 

 شود می

 تومور حجم از صد در 50 ايجاد برآی نياز مورد های سلول تعدآد -د 

 الف -پاسخ


