
جلسهآخرین  –جلسه دوازدهم رادیوبیولوژی   



ٌذ ٍ ػپغ داسای ؿیة کٌذتشی اػت ؟چشا هٌحٌی تَهَس اتتذا داسای ؿیة ت  

 

 ایي تِ دلیل ٍیظگی تَهَس اػت . چَى ٍهتی یک الیِ سا تحت تاتؾ هشاس هی دّین ّوِ یا اکؼیظًیت ّؼتٌذ یا 

 ن ػلَل اکؼیظًیت . ّایپَکؼیک دس حالی کِ یک تَهَس ّن ها ػلَل ّایپَکؼیک داسین ٍ ّ

ؿیة صیاد : تاثیش دٍص صیاد اػت ٍ هشتَط تِ ػلَل ّای اکؼیظًیت هی ؿَد . داسای  –هؼوت اٍل   

کٌذ : تاثیش دٍص کاّؾ یاكتِ ٍ ػلَل ّا هواٍهت تیؾ تشی داسًذ . ایي هؼوت هشتَط تِ ػلَل ّای ؿیة  –هؼوت دٍم   

 اکؼیظًیت اػت . 

  (تتِ دلیل کوثَد ٍهت دس طَل اهتحاًا) 192طی تشای سادٍلَطیؼت صلحِ کتاب سادیَلَ 4 – 21ؿکل ًوَداس 

 حال هی سٍین ػشاؽ تلؼیش ًوَداس ًؼثت ػلَل ّای ّایپَکؼیک دس طَل صًذگی یک ًَهَس : 

 صهاًی اػت کِ ها ّیچ ػلَل ّایپَکؼی ًذاسین ٍ ّوِ اکؼیظًیت ّؼتٌذ . اتتذای حیات یک تَهَس اػت .   aصهاى 

 اداهِ پیذا هی کٌذ .   cَلیذ ّایپَکؼی ّا ؿشٍع هی ؿَد تا اتتذای ت  bدس 

 تؼذاد ّایپَکؼی ّا ثاتت اػت  .   cدس صهاى 

 (dهؼوت اٍلیي تاتؾ سا تذّین هیضاى ػلَل ّای ّایپَکؼیک اكضایؾ پیذا هی کٌذ . )  cاگش دس اًتْای هؼوت 

 تاهی هی هاًذ .   eایي اكضایؾ تا صهاى 

 تِ یک تاسُ ػوَط هی کٌذ .   f تا دس 

 ّایپَکؼیک ّا صیاد هی ؿَد ؟   bچشا دس 

 چَى تِ دلیل اكضایؾ صهاى الیِ ّا صیاد هی ؿَد ٍ الیِ ّای داخلی تَهَس ّایپَکؼیک هی ؿًَذ . 

 ًؼثت ثاتت اػت ؟   cچشا دس 

چَى یک الیِ دسًٍی اص تیي هی سٍد ٍ یک الیِ تیشًٍی تِ ٍجَد هی آیذ  . ٍ حجوی کِ اضاكِ هی ؿَد ػلَل ّای 

 ٍلی هطش الیِ صًذُ ثاتت اػت  .ًکشٍتیک اػت . 



 ٍهتی اٍلیي تاتؾ سا هی دّین چِ اتلاهی هی اكتذ  ؟ 

سٍی ػلَل ّای اکؼیظًیت دیذُ هی ؿَد ٍ ٍصًِ تِ ًلغ ّایپَکؼی اكضایؾ هی ٍهتی اٍلیي دٍص سا هی دّین . اثش دٍص 

 ػوَط هی کٌذ .   fتاهی هی هاًذ . ٍ تِ یک تاسُ دس هؼوت   eیاتذ . ایي اكضایؾ تا هؼوت 

 ػوَط هی کٌذ ؟   fچشا ًوَداس دس هؼوت 

کٌذ ٍ ّایپَکؼی ّا اکؼیظى سا هی گیشًذ . ٍ ًؼثت ػلَل ّای ّایپَکؼی الیِ ّای دسًٍی ًلَر هی چَى اکؼیظى تِ 

 ٍلی ایي کن ؿذى دائوی ًیؼت چَى تَهَس دس حال سؿذ اػت . کن هی ؿَد . 

گلتِ هی ؿَد . ایي   reoxygenationهثل اص اكضایؾ ّایپَکؼی تاتؾ دٍم تایذ دادُ ؿَد . تِ ایي پذیذُ 

 كشآیٌذی اػت کِ توطیغ تشای ها ایجاد هی کٌذ . 

 کتاب  102صلحِ  6 -21ًوَداس 

الیِ تِ الیِ ًلَر اکؼیظى سا اكضایؾ هی دّین ٍ تاػث هی ؿَد تَهَس صذهِ پزیشیؾ اكضایؾ    fractionدس ّش 

 هی یاتذ . 

 تاؿذ تا ػلَل ّای ًشهال تشهین ؿًَذ .   fractionكاصلِ تایذ تیي 

 سا دسهاى کٌین . یک ػشی كاکتَسّا هْن ّؼتٌذ :  اگش ها تخَاّین تَهَس

 تَهَس ها یک تَهَس ػشیغ الشؿذ اػت یا ػشػت سؿذؽ کن اػت . 

 . هواٍهت ػلَل ّا صیاد اػت . پغ اگش دٍص کن تاؿذ دسهاًؾ سا کاّؾ هی دّذ . هثال اگش ػشػت سؿذ تَهَس کٌذ تاؿذ 

 .  تشػکغ هی تاؿذهَس تا سؿذ ػشیغ َّویي هَضَع دس هَسد ت

 پغ ها تایذ ػشػت سؿذ سا تشسػی کٌین . ٍ تایذ اص ًظش پاتَلَطیک آى سا هَسد تشسػی هشاس دّین . 

 كاکتَس ّایی کِ ػشػت سؿذ سا اًذاصُ هی گیشًذ ػثاست اًذ اص : 

mi   . یا اًذکغ هیتَصی : طَل هیتَص تِ کل ػیکل کِ تِ سٍؽ اتَسادیَگشاكی اًذاصُ گیشی هی ؿَد 

  miطَل هیتَص /  طَل ػیکل هیتَصی = 

  liطَل ػٌتض / طَل ػیکل هیتَصی = 



َلی تشای هذت صهاى هحذٍدی تا اًذاصُ گیشی ًؼثتا ػادُ ای سا کِ هی تَاى اًجام داد . هؼتلضم تـزیِ اجتواع ػل

گشاف هی گَیٌذ . پغ اص تْیِ اتَلیثل  –هوذاسی اص تیویذیي تشیذین داساػت کِ دس صتاى تـکیالت ػلَلی تِ آى كلؾ 

 ًؼثت تاال سا تشایؾ هی ًَیؼین ایي کویت اًذکغ ًـاى داس ؿذى ًام داسد  .

 صَست تضسگ تاؿذ ػللَ  داسای سؿذ ػشیؼی اػت ٍ حؼاع هحؼَب هی ؿَد . حال اگش دس ّش دٍ ػثاست تاال 

 :  Qكاکتَس تللات ػلَلی 

Q= 1 – TP/ TB  

 هٌظَس هیـَد .   DOUBLIGE TIMEكاکتَس تللات دس یک 

TP  هاتلیت تالوَُ تَهَس تشالی دٍتشاتش ؿذى = 

TB  َطیک ػلَل = صهاى دٍتل ؿذى ٍاهؼی یا تیَل 

 دس یک ػلَل ًؼثت تاالیی اص ػلَل تِ دالیل هختللی اص تیي هی سًٍذ : 

 تِ دلیل کاّؾ كشآیٌذ جشیاى خَى هشگ ًاؿی اص تـزیِ ًاکاكی 

 هشگ ًاؿی اص حوالت ایوًََلَطیکی 

 هتاػتاص 

 ٍسهِ ٍسهِ ؿذى 

 هشگ تشاثش هکاًیؼن آػیة دیذُ تَهَس 

 ـل ّن حجن ٍػیؼی اص ػلَل ّا اص دػت هی سٍد . حاال اگش هجوَع ایي ّا سا تزاسین ت -

یکؼاى اػت . ٍ اگش تَهَس تـییش کٌذ كاکتَس ّای كَم ّن تـییش هی   GBMكاکتَس ّای كَم تشای یک ًَع تَهَس هثال 

 کٌذ . 

 ایي كاکتَس ّا تایذ اسصیاتی ؿَد تا دسهاى صحیح ٍ هَكن صَست تگیشد . 

 100تا  280ًَتت تیي حذاکثش دٍص دس ّش سا تِ دسػتی اًتخاب کٌن .    per fractionدٍص ّای حال هی تَاًین 

 ػاًتی گشی اػت . 



اسًذ ٍ ػلَل ّای ػشیغ الشؿذ خیلی هْاجن ّؼتٌذ هاًٌذ کاسػیٌَها ٍ تَهَس ّایی هثل ػاسکَهاّا اػاػا سؿذ کٌذی د

تْاجن ٍ دػت اًذاصی هحیطی کن تشی داسًذ . ٍاکٌؾ تِ دٍص دس کاسػیٌَها تیؾ تش اػت . ػاسکَهاّا دسهاى ػخت 

 تشی داسًذ تِ دلیل کٌذ تَدى چشخِ ػلَلی ٍ سؿذ کٌذ آًْا . 

5R    دس سادیَتیَلَطی 

 ؿشٍع لـاتی ّؼتٌذ کِ دس دسهاى تْؾ ٍاتؼتِ ّؼتین . 

Repair   تشهین = 

 هل هَثش دس كشآیٌذ دسهاى اػت . یک ػا

 هحؼَب هی ؿًَذ .   repairتَدى دٍص ّوِ کَچک  –تَدى ػلَل ّا ّایپَکؼی  – pld –ؿاًِ  –هٌحٌی توا 

Reoxygenation 

 کاستشد داسد .   fractionationکِ دس صلحات هثل تِ اى اؿاسُ ؿذُ ٍ دس 

Repopulation  تجذیذ جوؼیت کشدى = 

كت ًشهال ٍهتی کِ صذهِ ایجاد هی ؿَد . ػیکل ػلَل ّای تاهیواًذُ کَتاُ تش هی ؿَد تا خال جثشاى ؿَد ٍ هثال دس تا

 اػت  .   gap junctionاٍل تش هی گشدد . یک ػاهل هْن دس ایي استثاط  پغ اص جثشاى تِ حالت

ایي   fractionationاتلام هی اكتذ  . دس   repopulationدس ٍاهغ   reoxygenationتِ دًثال 

خاصیت تِ دلیل دٍص دادى ها اص تیي هی سٍد  ، دس ؿیش ایي صَست یک تَهَس ؿکؼت خَسدُ تِ تَهَس تالؾ تثذیل هی 

 ؿَد . 

Redistribution=  تَصیغ هجذد 

َد ٍ اگش ؿذ ٍاسد ػیکل توؼین ًوی ؿػلَل  .   یکی اص خاصیت ّای تـؼغ تَهق چشخِ ػلَلی اػت اها کَتاُ هذت 

 یا ػیکل سا تِ پایاى هی سػاًذ ٍ یا اص تیي هی سٍد . 

ػاػت طَل هی کـذ کِ اگش دٍص  8دس ٍاهغ ٍهلِ ای کِ دس كشآیٌذ چشخِ تِ دًثال تاتؾ گیشی اتلام هی اكتذ حذٍد 

ذّین تللات اكضایؾ هی یاتذ . ٍلی دس دسهاى اػتلادُ ًوی ؿَد چَى ػلَل ّای ًشهال دچاس هـکل هی ؿًَذ تؼذی سا ت

 . 



Radiosensitivity  حؼاػیت داسٍیی = 

کِ ػلَل تش اػاع ؿشایط حؼاػیت هتلاٍتی دس هٌحٌی توا داسًذ . تِ ّویي دلیل هٌحٌی توا تشای ّش تَهَس هتلاٍت 

اػت ٍ ها حذاکثش ٍ حذاهل حؼاػیت سا داسین . تَهَس ّایی کِ هٌـا ػیؼتن ػصثی سا داسًذ جض هواٍم ّا ّؼتٌذ ٍ هـض 

 ػلَل ّای خًَی جض سدُ ّای حؼاع ّؼتٌذ ٍ داسای ؿاًِ اػتخَاى جضء حؼاع تشیي ػلَل ّا اػت . تشای هثال

 کَچک ٍ ؿیة تٌذ هی تاؿٌذ  . 

 دیش سع آثاس  –آثاس صٍدسع 

 صذهِ کِ ایجاد هی کٌین یا تشهین هی ؿَد ٍ یا تاهی هی هاًذ . 

 دٍ حالت پیؾ هی آیذ : اگش صذهِ تشهین ؿذ کِ ّیچ ٍلی اگش تشهین ًـذ 

 صٍدسع یا تاػث هشگ هی ؿَد = آثاس 

 یا هاًذگاس هی ؿَد = آثاس دیشسع 

 آثاس دیشسع هٌجش تِ هشگ ًوی ؿَد ٍ دس داص هذت اثش خَد سا تش جای هی گزاسد . 

 آثاس دیش سع تِ چٌذ دػتِ توؼین هی ؿًَذ . :

  ًاهحؼَع ػوش ٍ کاًؼش اص آثاس دیشسع ّؼتٌذ .کَتاّی  –پیشی صٍدسع 

دس تحث کَتاّی ًاهحؼَع ػوش اطالػاتی کِ هَجَد اػت تش هی گشدد تِ اتلاهاتی کِ اكتادُ . ٍهتی تِ حیَاًات دٍص 

ؿیش کـٌذُ هی دّین . تاػث هی ؿَد .سكتاس هتاتَلیکی حیَاى تـییش کٌذ ٍ هوذاس ٍ تواؿَى ًؼثت تِ حیَاًات دیگش کن 

 ؿَد .  تش هی ؿَد کِ تِ آى کَتاّی ًاهحؼَع ػوش گلتِ هی

دس تحث پیشی صٍدسع اگش تاكت ّا سا تخَاّین هوایؼِ کٌین . تلاٍت ایي اػت کِ دس یک تاكت جَاى ػشٍم تیؾ تشی 

 اػت ٍ لی دس تاكت پیش پاساًـین تِ تاكت پیًَذی تثذیل هیـِ ٍ ػشٍهؾ کاّؾ هی یاتذ . 

هی ؿَد ٍ تِ ّویي دلیل تِ آى پیشی  اگش تِ تاكت جَاى دٍص ؿیش کـٌذُ تذّین . پغ اص هذتی تِ تاكت پیش تثذیل

 صٍدسع هی گَیٌذ . 

 کاًؼش جضء آثاس دیشسع اػت چَى هٌجش تِ هشگ ًوی ؿَد ٍ سؿذ هی کٌذ . 

 شسع تیاى هی کٌذ :كشضیِ ٍجَد داسد کِ اثش دٍص سا سٍی آثاس دی 1

 دٍصاحتوال ایجاد کاًؼش صیاد هی ؿَد .  اكضایؾكشضیِ خطی : ّیچ دٍصی ًذاسین کِ ایجاد کاًؼش ًکٌذ تا  -2



كشضیِ پایِ ای یا آػتاًِ : تا یک ًؼثتی اص دٍص تی خطش اػت ٍ تؼذ اص آى تا اكضایؾ دٍص احتوال ٍهَع ػشطاى  -1

 اكضایؾ هی یاتذ . 

   :  1كشضیِ دسجِ  -1

I = α d + βd2 

 ّن احتوال ٍهَع ػشطاى تا تَاى دٍ اكضایؾ پیذا هی کٌذ . اكضایؾ د 1اگش دٍص سا تا تَاى 

 ؟ حاال کذام ًظشیِ دسػت اػت 

 كشضیِ اٍل هی گَیذ طشف تاتؾ تشٍی ػشطاى هی گیشی . 

ولی اگر از یک هقدار باالتر رود فرضیه دوم ایي هشکل را حل هی کٌد و هی گىید تا یک حدی هشکل ًدارد 

 هوکي است هشکل ایجاد شىد . 

و ایي درست ًیست زیرا یکساى است  هشکلش ایي است که آلفا و بتا برای هوه افراد 1فرضیه درجه  

 هقاوت افراد ًسبت به اشعه هتفاوت هی باشد . 

 اصل بر ایي است که آستاًه ای عول کٌین و خطی فکر کٌین تا  در ًهایت حفاظت باشین . 

 

 کتاب سا هطالؼِ کٌیذ ٍ تٌْا تِ جضٍُ تؼٌذُ ًلشهاییذ ............. كَمش هطالة حتوا تشای تلْین تیؾ ت

 هَكن ٍ پیشٍص تاؿیذ / .

 



 

 

 

  


