ناهنجاری های کروموزومی در لنفوسيت های انسان
• سؤال -کداميک از اسيب های ناشی از تابش پرتو جزء اسيب های پايدار می
باشند؟
الف -پل انافاز
ج -جابجاي ي
• پاسخ -ج

1

ب -دی سنتريک
د -حلقه شدن

ناهنجاری های کروموزومی در لنفوسيت های انسان
• ناهنجاری های نامتقارن (دی سنتريک) ← مرگ سلول های بنيادين در ميتوز
بعدي ← ← اسيب های ناپايدار (تعداد اسيب ها با گذشت زمان پس از تابش
گيري کاهش می يابد)
• اسيب های متقارن غيرکشنده (جابجاي ي) ← عدم تواناي ي مرگ سلول در ميتوز
بعدی ← انتقال اسيب به نسل بعد ← ← اسيب های پايدار (اسيب های با
دوام تا سال ها پس از تابش گيري)
ً
• بنابراين صرفا بررسی اسيب های پايدارمانند جابجاي ي ،تصوير واقعی تری از ميزان
دز دريافتی می دهد.
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ناهنجاری های کروموزومی در لنفوسيت های انسان
• سؤال -کداميک از اسيب های ناشی از تابش پرتو جزء اسيب های ناپايدار می
باشند؟
الف -حذف انتهاي ي
ج -جابجاي ي
• پاسخ -ب

3

ب -دی سنتريک
د -وارونگی

ناهنجاری های کروموزومی در لنفوسيت های انسان
• سؤال -کداميک از اسيب های ناشی از تابش پرتو جزء اسيب های ناپايدار می
باشند؟
الف -حلقه شدن
ج -جابجاي ي
• پاسخ -الف

4

ب -حذف انتهاي ي
د -وارونگی

ناهنجاری های کروموزومی در لنفوسيت های انسان
• سؤال -کداميک از اسيب های ناشی از تابش پرتو نماينده ميزان دز دريافتی
توسط سلول می باشد؟
الف -پل انافاز
ج -جابجاي ي
• پاسخ -ج

5

ب -دی سنتريک
د -حلقه شدن

ناهنجاری های کروموزومی در لنفوسيت های انسان
• سؤال -کداميک از اسيب های ناشی از تابش پرتو نمی تواند نماينده ميزان دز
دريافتی توسط سلول می باشد؟
الف -حذف انتهاي ي
ج -جابجاي ي
• پاسخ -ب

6

ب -دی سنتريک
د -وارونگی

ناهنجاری های کروموزومی در لنفوسيت های انسان
• سؤال -کداميک از اسيب های ناشی از تابش پرتو نماينده ميزان دز دريافتی
توسط سلول می باشد؟
الف -حذف های انتهاي ي
ج -پل انافاز
• پاسخ -الف

7

ب -دی سنتريک
د -حلقه شدن

منحنی بقا در شرايط in vitro
• سؤال -ضريب بقا سلولی عبارت است از نسبت کدام سلول به کل سلول ها؟
الف -باقی مانده
ب -تابش ديده
ج -تابش نديده
د -کشته شده
• پاسخ -الف
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مدل يک هدف – يک برخورد
• سؤال -در منحنی تغييرات جمعيت سلولی بقاء سلولی نسبت به دز پرتو يونساز
 ..........................و هر چه بيشتر باشد سلول به پرتو حساس تر است؟
الف D37 -دزی است که  %63جمعيت سلول را نمی کشد
ب D37 -دزی است که  %37جمعيت سلول را می کشد
ج D37 -شيب منحنی است
د 1/D37 -شيب منحنی است
• پاسخ -د
1
K
D37
9

N
 e  KD ,
N0

مدل يک هدف – يک برخورد
• سؤال -نمودارهای بقا تک برخوردی از معادله  .................پيروی می کند.
الف -درجه صفر
ب -درجه يک
ج -درجه دو
د -درجه دو در دزهای پايين درجه يک در دزهای باال
• پاسخ -ب
N
N
dN
 KD
 e  ln
  KD 
  KN
N0
N0
dD
10

مدل يک هدف – يک برخورد
• سؤال -کداميک از موارد زير در مورد منحنی بقا سلولی موجودات يک هدفی
) (Single targetصحت دارد؟
ب -شيب منحنی کند است
الف -شيب منحنی تند است
د -دارای شانه می باشد
ج -فاقد شانه است
• پاسخ -ج
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مدل يک هدف – يک برخورد
• سؤال -در  D37بقا . .........................
الف %37 -کاهش می يابد
ب %63 -کاهش می يابد
ج -به  1/eمی رسد
د -ب و ج
• پاسخ -د

12

مدل يک هدف – يک برخورد
• سؤال D37 -مقدار اشعه ای است که  37درصد:
الف -سلول ها را زنده نگه می دارد
ب -سلول ها را از بين می برد
ج -سلول ها پس از تابش زنده بمانند
د -هيچکدام
• پاسخ -ج
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مدل يک هدف – يک برخورد
• سؤال D0 -يک دسته سلول مقدار تشعشعی است که پس از تابش ان ،چند در
صد سلول ها باقی می ماند:
الف -صفر
ب37 -
ج50 -
د63 -
• پاسخ -ب
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مدل يک هدف – يک برخورد
• سؤال -در صورتيکه مقدار  D0برای کاهش سلول های خونساز  200راد باشد،
چند درصد از سلول های مغز استخوان پس از تابش  800راد زنده می ماند (با
فرض تحقق نظريه يک هدف – يک برخورد)؟
د4.0 -
ج3.6 -
ب1.8 -
الف1.0 -
• پاسخ -ب
D
800
ln S  
 ln S  
 ln S   4  S  e 4  0.018
D0
200
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مدل هدف های چندگانه )(multitarget
• سؤال -حداقل دزی که يک اثر اشکار ايجاد می کند چه ناميده می شود؟
ب -دز خروجی
الف -دز پوست
د -دز کشنده
ج -دز استانه

• پاسخ -ج
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مدل هدف های چندگانه )(multitarget
• در اين مدل منحنی بقا دارای:

بقا

– دو مقياس برای اندازه عرض شانه
extrapolation number = n -1
= تعداد هدف در سلول که ضربه ديدن
همة انها برای ايجاد مرگ ضروری است
 اگر  nبزرگ باشد ( 10تا ← )12اندازه شانه منحنی بزرگ است ←
حساسيت ↓
 اگر  nکوچک باشد ( 1.5تا ← )2اندازه شانه منحنی کوچک است ←
حساسيت ↑
دز (گري)
17

مدل هدف های چندگانه )(multitarget

18

بقا

 = Dq -2دز استانه تقريبي )(quasithreshold dose
 دزی از پرتو که خط ،extrapolationبقا معادل  1را قطع می کند.
 دزی که کمتر از ان هيچ اثریايجاد نمی کند.
 -دز استانه واقعی وجود ندارد

دز (گري)

مدل هدف های چندگانه )(multitarget
• رابطه بين  D0 ،nو Dq
Dq
D0

19

log e n 

مدل هدف های چندگانه )(multitarget
• سؤال Dq -ناشی از کداميک می باشد؟
الف -ترميم
ب -تشديد اسيب
ج -کاهش شديد بقا
د -ارتباط خطی دز با کاهش بقا
• پاسخ -الف
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مدل هدف های چندگانه )(multitarget
• سؤال -رابطه حساسيت سلول با شانه منحنی بقا سلول ) (nچگونه است؟
الف -مستقيم
ج -با توجه به نوع سلول متغير است

ب -غيرمستقيم
د -رابطه ای ندارد

• پاسخ -ب
هر چه شانه منحنی بقا ) ،(nکمتر باشد حساسيت سلول بيشتر است و بالعکس.
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مدل هدف های چندگانه )(multitarget
• سؤال -عدد شانه منحنی بقا ) (nدو دسته سلول  Aو  Bبه ترتيب  2و  5است.
در اين صورت برای دزهای کم حساسيت سلول های  Aنسبت به سلول های B
چگونه است؟
الف -مساوی
ج -بی ارتباط

ب -کمتر
د -بيشتر

• پاسخ -د
هر چه شانه منحنی بقا ) ،(nکمتر باشد حساسيت سلول بيشتر است و بالعکس.
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مدل هدف های چندگانه )(multitarget
• سؤال -در منحنی بقا اگر عدد برون يابی برابر  5و  D37برابر  100 cGyباشد.
انگاه دز استانه ) (Dqچند  cGyخواهد بود؟ )(ln 5= 1.6
ب160 -
الف200 -
د39 -
ج50 -
• پاسخ -ب
 Dq 1.6 100 160
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Dq
100

1.6  

Dq
D0

ln n  

مدل هدف های چندگانه )(multitarget
• سؤال -در بررسی حساسيت پرتوی سلول های پستانداران ،منحنی های بقا با
شيب بزرگ تر و منحنی های بقا با شانه پهن تر به ترتيب بيانگر کداميک از موارد
زير می باشند؟
الف -حساسيت پرتوی زياد -مقاومت پرتوی کم
ب -مقاومت پرتوی زياد -حساسيت پرتوی کم
ج -حساسيت پرتوی زياد -مقاومت پرتوی زياد
د -حساسيت پرتوی کم -مقاومت پرتوی زياد
• پاسخ -ج
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مدل هدف های چندگانه )(multitarget
• سؤال -رابطه واکنش دز استانه ای از کداميک از گزينه های زير تبعيت می کند؟
الف -صدمات پرتوی پس از يک ميزان خاص و معينی ايجاد می گردد
ب -صرفنظر از اندازه دز تاثير می گذارد
ج -متناسب با افزايش دز ميزان صدمات هم افزايش می يابد
د -متناسب با افزايش دز ميزان صدمات هم افزايش نمی يابد

• پاسخ -الف
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مدل هدف های چندگانه )(multitarget
• سؤال -برای پرتوهای هم انرژي ،وجود شانه در منحنی بقا سلولی در مقايسه با منحنی های
بدون شانه حاکی از  .............می باشد
الف -افزايش  D37و افزايش حساسيت پرتوی
ب -افزايش  D37و کاهش حساسيت پرتوی
ج -کاهش  D37و افزايش حساسيت پرتوی
د -کاهش  D37و کاهش حساسيت پرتوی
• پاسخ -ب
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مدل هدف های چندگانه )(multitarget
• سؤال -اعداد شانه و  D0منحنی بقا سلول های  Aبه ترتيب  3و  200 remو سلول
های  Bبه ترتيب  5و  300 remاست .لذا سلول های  Aدر دزهای کم دارای حساسيت
 ..................و در دزهای زياد دارای حساسيت  ...................نسبت به سلول های  Bاست.
الف -بيشتر -کمتر
ج -کمتر -بيشتر

ب -بيشتر -بيشتر
د -کمتر -کمتر

• پاسخ -ب
در دزهای پايين حساسيت وابسته به عدد شانه منحنی است
هر چه ← ↓ n :حساسيت↑
در دزهای باال حساسيت وابسته به  D37است
هر چه ← ↓ D37 :حساسيت↑
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مدل هدف های چندگانه )(multitarget
• سؤال -در فرضية هدف های چندگانه تعداد اهداف يک سلول برابر است با:
الف -عدد شانه منحنی
ب -تعداد کروموزوم های سلول
ج -ضريب زاويه منحنی بقا سلول
د -مقدار  D37سلول در شرايط ازمايش
• پاسخ -الف
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مدل هدف های چندگانه )(multitarget
• سؤال -در فرضية هدف های چندگانه چند درصد هدف بايد از بين برود تا سلول
از بين رود؟
الف1 -
ب50 -
ج90 -
د100 -
• پاسخ -د
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منحنی های بقا
• سؤال -با توجه به تئوری هدف ،يک منحنی بقا سلولی خطی بدون شانه معرف
کداميک از نظريات زير است؟
الف -يک هدف -يک برخورد
ب -يک هدف -چند برخورد
ج -چند هدف -يک برخورد
د -چند هدف -چند برخورد
• پاسخ -الف
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منحنی های بقا
• سؤال -در مقايسه منحنی های بقا سلولی دارای شانه و بدون شانه برای پرتوهای
هم انرژي ،وجود شانه مبين  ....................حساسيت پرتوی بوده و بيشتر در
پرتوهای با  .............. LETوجود دارد.
ب -افزايش  -پايين
الف -کاهش -باال
د -افزايش  -باال
ج -کاهش -پايين
• پاسخ -ج
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منحنی های بقا
• سؤال -يک منحنی بقا دارای شانه وسيع بيانگر کداميک از نظريه های زير است؟
الف -يک هدف -يک برخورد
ب -يک هدف -چند برخورد
ج -چند هدف -يک برخورد
د -چند هدف -چند برخورد
• پاسخ -د
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منحنی بقا مؤثر برای رژيم چند جلسه ای )(multifraction
• سؤال -توموری متشکل از  108سلول کلونوژنيک است .منحنی پاسخ -دز مؤثر،
با دز روزانه  2 Gyدر هر جلسه ،فاقد شانه و  D0ان معادل  3 Gyمی
باشد .چه دزی الزم است تا تومور با شانس  90%معالجه شود؟
• پاسخ-

D10  2.3 D0  2.3 3  6.9 Gy

• بنابراين دز کل برای مرگ سلول ها در  9جلسه 6.9 x 9= 62.1 Gy
است.
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منحنی بقا مؤثر برای رژيم چند جلسه ای )(multifraction
• سؤال -اگر در مسئله قبل سلول های کلنی زا در حين درمان سه بار تقسيم شوند
چه مقدار دز الزم است تا با همان احتمال تومور را کنترل کنيم؟
• سه بار دو برابر شدن منجر به  2 x 2 x 2 = 8برابر می شود ← برای مرگ
سلول ها نياز به يک جلسه تابش اضافی است ← دز کل = 62.1 + 6.9
 69 Gyخواهد بود.
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منحنی بقا مؤثر برای رژيم چند جلسه ای )(multifraction
• سؤال -حين دورة پرتودرمانی ،تومور با  109سلول 40 Gy ،اشعه دريافت
می کند .اگر  D0معادل  2.2 Gyباشد ،چه تعداد از سلول های تومور باقی
می مانند؟
• پاسخ-

D10  2.3 D0  2.3 2.2  5 Gy

کل ← 40 Gy = Dتعداد دفعات رخداد مرگ سلول
 40/5 = 8مرتبه می باشد
 = 109 x 10-8 = 10تعداد سلول های باقيمانده
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منحنی بقا مؤثر برای رژيم چند جلسه ای )(multifraction
• سؤال -اگر  107سلول تحت تابش تک ضربه قرار گيرند ،طوری که تعداد
متوسط ضربه ها به هر سلول يک باشد ،چه تعداد سلول باقی می ماند؟
• پاسخ -دزی که هر سلول به طور متوسط با يک ضربه دريافت می کندD0 ،
است
37
10 
 3.7 106
100
7
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منحنی بقا مؤثر برای رژيم چند جلسه ای )(multifraction
• سؤال -مقدار  D10سلول های با  D0 = 100 cGyچند سانتی گری
است؟
ب1 -
الف10 -
د230 -
ج23 -
• پاسخ -د

D10  2.3 D0  2.3100  230 cGy
37

