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هدف از پرتودرمانی ،رساندن دز کشنده پرتو به سلولهای سرطانی است؛ بطوریکه همزمان
بافتهای سالم مجاور ،کمترین مقدار پرتوگیری را داشته باشند .یکی از راهکارهای افزایش
دز در سلولهای سرطانی ،استفاده از نانوذرات با عدد اتمی باال به عنوان حساس کنندههای
پرتویی در این سلولها میباشد.

مواد و روشها
نانوذرات اکسیدآهن با پوشش دکستران با غلظتهای مختلف ( 40 ،10و  )80 µg/mlبه
مدت  24ساعت با سلولهای سرطانی دهانه رحم رده  HeLaانکوبه شدند و میزان اثر
حساس کنندگی پرتویی غلظتهای مختلف نانوذرات تحت تابش با دزهای مختلف از باریکه
الکترونی  6 Mevو باریکه فوتونی  6 Mvمقایسه شد .میزان بقای سلولها با روش MTT
بررسی شد.

یافتهها
میزان بقای سلولها در گروههای دریافت کننده تابش درحضور و عدم حضور نانوذرات
اکسیدآهن اختالف معنیداری نشان داد ()P >0/05؛ میانگین فاکتور افزایش دز پرتویی در
غلظتهای  40 ،10و  80 µg/mlدر تابش با انرژی  6 Mevبه ترتیب ،1/13 ±0/04
 1/19±0/05و  1/25±0/07و در تابش با باریکه فوتونی با انرژی  6 Mvاین فاکتور به ترتیب
 1/49±0/11 ،1/19±0/15برای غلظتهای  10و  40 µg/mlبه دست آمد.

نتیجهگیری
با استفاده از نانوذرات اکسیدآهن با پوشش دکستران ،میتوان به طور قابل مالحظهای دز
جذبی و در نتیجه کشتار سلولی را در سلولهای سرطانی دهانه رحم رده  HeLaافزایش داد.

کلیدواژهها
پرتو درمانی ،اثر حساس کنندگی پرتویی ،نانوذرات ،اکسیدآهن ،سرطان دهانه رحم

مقدمه

درمانی سرطان پیشرفتهای قابل توجهی یافتهاند .یکی از

در حال حاضر سرطان ،یکی از مهمترین عوامل مرگ و

این روشهای رایج ،پرتو درمانی میباشد .هدف ایدهآل در

میر در جهان است ( .)1در دهههای اخیر روشهای

پرتو درمانی سرطان این است که تومور مورد نظر ،دز
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سرطانی رده  HeLaتحت تابش باریکههای الکترونی و فوتونی پر انرژی

خوشگرد و همکاران

مقایسه افزایش اثر دز پرتویی

اطراف ،کمترین مقدار پرتوگیری را داشته باشند (.)2

خواهد یافت و نانوذرات به عنوان یک حساس کننده

بافتهای سالم حد دز تحمل مشخصی دارند که اعمال دز

مطرح میشوند .بیشتر مطالعات در زمینه بررسی اثر

بیشتر از آن منجر به عوارض زیادی در آنها خواهد شد.

حساس کنندگی پرتویی نانوذرات از باریکههای تابشی در

یکی از راهکارهای افزایش دز سلولهای سرطانی بدون

حد انرژیهای کیلوولتاژ استفاده نمودهاند .اما به دلیل

تجاوز از حد دز تحمل بافتهای سالم ،استفاده از حساس

استفاده رایج از انرژیهای مگاولتاژ در درمان تومورهای

کنندههای پرتویی در این سلولها است .مطالعات گسترده

عمیق ،مطالعاتی نیز به بررسی اثر حساس کنندگی

ای بر روی مواد مختلف با هدف معرفی حساس کنندههای

نانوذرات مختلف با عدد اتمی باال در محدودهی انرژی

پرتویی با عوارض جانبی کم ،صورت گرفته است (3و )4که

مگاولتاژ پرداختهاند .به عنوان مثال در مطالعه رحمان 1و

در این بین ،با ظهور فناوری نانو و پیشرفتهای آن در

همکاران از باریکههای الکترونی  6و  12 Mevبه منظور

دهههای اخیر ،نانوذرات از جایگاه و اهمیت ویژهای

بررسی اثر افزایش حساس کنندگی پرتویی غلظتهای

برخوردار هستند.

مختلف نانوذرات طال ،بر روی سلولهای اندوتلیال آئورت

شبکه عروقی تومور به دلیل دارا بودن منافذ زیاد و

گاوی ( )BAEC2استفاده شد؛ که در نهایت غلظت 1mM

همچنین گشاد بودن و قدرت نشت کنندگی باال ،ناکارآمد

بیشترین ضریب افزایش اثر حساس کنندگی پرتویی را

بوده و موجب میشود که نانوذرات وارد بافت تومور شوند.

دارا بود؛ بطوریکه این ضریب برای باریکههای الکترونی  6و

تجمع نانوذرات بر اساس اثر نفوذپذیری تقویت شده و

 12 Mevبه ترتیب  4و  4/1بیان شد ( .)12در مطالعه

ابقاء به تومور میباشد ( .)5نانوذرات وقتی وارد سلول می

جین 3و همکاران ،میزان  SER4نانوذرات طال با غلظت

شوند از طریق ایجاد استرس اکسیداتیو و پراکسید شدن

 12µMدر سلولهای  MDA-MB 231تحت تابش دزهای

لیپیدها ،نقش مهمی در آسیب به ساختار  ،DNAتخریب

مختلف از انرژیهای الکترونی  6و  ،16 Mevبه ترتیب

غشاء و در نتیجه مرگ سلولی دارند ( )6و میتوانند سبب

 1/04و  1/35و در رده سلولی سرطان پروستات (

توسعه روشهایی موثر جهت نابودی تومور همراه با

 )145تحت پرتودهی با انرژی  ،6 MeVاین میزان 1/12

کمترین اثرات جانبی شوند ( .)7در میان نانوذرات مختلف،

گزارش شد (.)13

نانوذرات فلزی به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر

نانوذرات اکسیدآهن کاربرد زیست پزشکى گستردهاى

بفردشان بیشتر مورد توجه واقع شده است ( .)8مطالعات

نسبت به سایر نانوذرات مغناطیسی دارد ( .)14زیست

متعددی نشان دادهاند که حضور نانوذرات طال درون سلول

سازگار بودن با شرایط محیط بدن ،پایدارى و تهیه آسان،

های سرطانی موجب افزایش حساسیت پرتویی این سلول

موجب توسعه استفاده آنها شده است .همچنین کمتر

ها به هنگام مواجهه با پرتوهای یونیزان دارای گستره

بودن هزینه تهیه نانوذرات اکسیدآهن نسبت به نانوذرات

انرژی کیلو ولتاژ میشود ( .)11-9حضور نانوذرات با عدد

طال و در عین حال باال بودن عدد اتمی آهن نسبت به

اتمی باال (نانوذرات طال ،آهن و )...درون سلول تحت تابش

1

با پرتوهای یونیزان ،باعث میشود که برهمکنشهای
پرتویی و متعاقب آن یونیزاسیون بیشتری در سلول اتفاق

DU

Rahman
2Bovine Aortic Endothelial Cells
3
Jain
4

radiation Sensitizer Enhancement Ratios
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کشنده پرتو را دریافت کند و در عین حال بافتهای سالم

بیفتد؛ بنابراین احتمال آسیب و کشتارسلولی افزایش

خوشگرد و همکاران

مقایسه افزایش اثر دز پرتویی

ذره در حوزههای تشخیص و درمان باشد .مطالعات انجام

 96خانه انتقال داده شد.

شده نشان میدهد که نانوذرات اکسیدآهن میتوانند سبب

تابشدهی

افزایش قابل توجهی در آسیب سلولهای سرطانی همراه با

برای تعیین میزان افزایش اثر حساس کنندگی پرتویی

پرتو درمانی شوند و به عنوان یک حساس کننده پرتویی

نانوذرات اکسیدآهن با پوشش دکستران ،سلولهای

بازده درمان را ارتقاء دهد (.)15

تحت تابش دزهای مختلف ( 6 ،4 ،2 ،0و  8گری) از

هدف این مطالعه بررسی مقایسهای افزایش اثر دز پرتویی

انرژیهای الکترونی  6 Mevو انرژی فوتونی  6 Mvحاصل

با استفاده از نانوذرات اکسید آهن بر سلولهای سرطانی

از دستگاه شتابدهنده خطی ()ELEKTA, England

دهانه رحم رده  HeLaتحت تابش با باریکه های الکترونی

موجود در بخش آنکولوژی بیمارستان امام رضا (ع)

و فوتونی پر انرژی میباشد.

شهرکرمانشاه ،قرار گرفتند .فاصله چشمه تا پلیت حاوی

مواد روشها

سلولها ( 100 cm )SSDتنظیم شد .جهت تابشدهی

تهیه نانوذرات

توسط باریکه الکترونی از اپلیکاتور  14×14 cm2استفاده

در این مطالعه نانوذرات اکسیدآهن کروی با پوشش

شد و خروجی دستگاه برابر  1 cGy/MUتنظیم شد .در

دکستران (با میانگین قطر  )50 nmاز شرکت طب صنعت

تابشدهی توسط باریکه فوتونی با استفاده از یک فانتوم

رهیاب (ایران ،تهران) خریداری شد ،سپس در آب مقطر

آب ناحیه بیلداپ مناسب ایجاد شد .آهنگ دز در این

(محصول شرکت  ،sigmaآمریکا) بصورت سوسپانسیون

مطالعه ثابت و به میزان  400 MU/minبود .قبل از تابش

درآمد و از فیلتر  0/22میلیمتری عبور داده شد و طبق

دهی سلولهای کشت داده شده در پلیت  96خانه ،به

دستورالعمل در دمای  4 °Cنگهداری شد .برای تهیه

مدت  24ساعت با غلظتهای مختلف نانوذرات اکسیدآهن

غلظتهای مختلف نانوذرات ،از محیط کشت به عنوان

با پوشش دکستران ( 40 ،10و  ) 80 µg/mlانکوبه شدند

حالل استفاده شد.

و قبل از تابشدهی محیط کشت سلولها تعویض شد .به

کشت سلول

همراه گروههای تیمار (تابش تنها و تابش به همراه

سلولهای رده  HeLaاز بانک سلولی ایران خریداری شدند

نانوذرات) ،گروههای کنترل (سلول بدون نانو ذره و بدون

و برای کشت آنها بصورت تک الیه و در شرایط

تابش) نیز در پلیت  96خانه کشت داده شدند و در شرایط

آزمایشگاهی ( )in vitroاز محیط کشت  DMEMحاوی

محیطی یکسانی نگهداری شدند 48 .ساعت بعد از تابش

 100 U/mlپنیسیلین 100 µg/ml ،استرپتومایسین و

دهی ها سنجش  MTTبرای تمامی گروهها انجام شد.

( %10 FBSمحصوالت شرکت  ،sigmaآمریکا) استفاده
شد .میزان  CO2انکوباتور کشت سلولی  %5و درجه
حرارت آن  37 °Cتنظیم گردید .هنگامیکه سلولها حدود
 90-80درصد از کف فالسک  T-75را پر کردند ،تریپسینه
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بافت ،میتواند انگیزهای مناسب جهت استفاده از این نانو

شدند و تعداد  5000سلول به هر یک از چاهکهای پلیت

خوشگرد و همکاران

مقایسه افزایش اثر دز پرتویی

تجزیه و تحلیل آماری
سه بار تکرار از سه آزمایش مستقل بوده و با استفاده از

غلظت نانوذرات اکسید آهن با پوشش دکستران ،نوع پرتو

نرم افزار  SPSS v.16مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

تابشی و دز پرتو بر درصد بقای سلولهای رده  HeLaرا

تمام مقادیر تحت عنوان انحراف معیار ±میانگین بیان

نشان میدهد .آزمون آنالیز واریانس سه طرفه نشان داد

گردید .تفاوت دادهها بین گروههای آزمایشی با آزمون

که مقایسه میانگین درصد بقای سلولی ناشی از عواملی

آماری  ANOVAسه طرفه آنالیز و سپس میانگینها بر

چون بکارگیری غلظتهای  10و  40 µg/mlاز نانوذرات،

اساس آزمون تعقیبی  Tukeyبا یکدیگر مقایسه شدند.

نوع پرتوهای مورد استفاده (الکترونی و فوتونی) و دزهای

دادههای با ارزش  P>0/05از نظر آماری معنیدار تلقی

مختلف  6 ،4 ،2و  8گری از هر نوع پرتو ،اختالف آماری

شدند.

معنیداری وجود دارد (.)P>0/001

یافتهها
جدول  -1آنالیز واریانس سه طرفه برای بررسی تاثیرغلظت نانوذرات ،دز پرتو و نوع پرتو تابشی بر درصد بقای
سلولهای دهانه رحم رده HeLa
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

P-value

منبع
مدل

34/658

6

5/776

202/543

<0/001

غلظت

1/813

1

1/813

63/589

<0/001

دز پرتو

1/431

3

0/477

16/722

<0/001

نوع پرتو تابش

2/565

1

2/565

89/931

<0/001

خطا

4/392

154

0/029

مجموع

39/050

160

جدول  2میانگین و انحراف معیار درصد بقای سلولی به

در تابش سلولها با فوتون است .همچنین نتایج نشان می

تفکیک غلظت نانوذرات ،نوع پرتو تابشی و دز پرتو را نشان

دهد که اگر چه در هر دو نوع پرتوی تابشی ،میانگین بقای

میدهد .با توجه به این جدول میانگین بقای سلولی در

سلولی در دزهای  6و  8گری کمترین مقدار و در دز 2

غلظت  40 µg/mlاز نانوذرات اکسید آهن کمتر از

گری بیشترین مقدار میباشد ولی اختالف معنیداری در

میانگین بقای سلولی به هنگام اعمال غلظت  10 µgاز

میانگین بقای سلولی در دزهای  6و  8گری وجود ندارد

نانوذرات به سلولهای  HeLaمیباشد .میانگین بقا در

(.)P< 0/05

تابش الکترون به سلولها بیشتر از میانگین بقای سلولی
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تمامی دادههای بدست آمده در این مطالعه حداقل حاصل

جدول  1نتایج آنالیز واریانس سه طرفه برای بررسی تاثیر

خوشگرد و همکاران

مقایسه افزایش اثر دز پرتویی

دز پرتو
4

2

8

6

میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
10µg/ml

115

11

78

9

40

5

48

3

غلظت 40µg/ml

37

10

28

9

37

3

39

3

Total

76

41

53

27

39

4

43

6

10µg/ml

30

1

30

1

26

2

24

1

نوع پرتو تابش الکترون غلظت 40µg/ml

29

3

28

3

25

1

24

1

Total

30

2

29

2

25

1

24

1

10µg/ml

81

33

59

25

35

8

38

13

مجموع غلظت 10µg/ml

34

10

28

7

32

7

33

8

c

37

a

8

فوتون

مجموع

57

b

43

24

33

ab

36

11

حروف باالنویس همسان باالی میانگین نشان دهنده عدم تفاوت معنیدار میباشد ( ) P < 0/05

جدول 4میانگین فاکتور افزایش دز پرتویی (اثر حساس

اختالف آماری معنیداری در اثر حساس کنندگی پرتویی

کنندگی پرتویی) نانوذرات اکسید آهن با پوشش دکستران

نانو ذرات بین غلظتهای  10و  40 µg/mlوجود داشت

بر روی سلولهای سرطانی دهانه رحم رده  HeLaتحت

( )P>0/001به طوریکه میانگین اثر حساسکنندگی

تابش با باریکه الکترونی  6 Mevو باریکه فوتونی  6 Mvرا

پرتویی نانو ذرات اکسید آهن در غلظت  40 µg/mlبیشتر

نشان میدهد .این فاکتور با تقسیم میانگین درصد بقای

از همین اثر ناشی از غلظت  10 µg/mlبود .به عالوه

سلولی در گروههای سلولی که تابش تنها (در تمامی

اختالف آماری معنیداری در ایجاد اثر حساسکنندگی

دزهای مورد آزمون) دریافت کردهاند ،نسبت به میانگین

پرتویی نانو ذرات اکسید آهن ناشی از نوع پرتوهای تابشی

بقای سلولی در حضور نانوذرات اکسیدآهن با پوشش

(الکترون و فوتون) وجود داشت ( )P>0/001به گونهای

دکستران با غلظتهای مورد آزمون به همراه پرتودهی

که میانگین اثر حساسکنندگی پرتویی نانو ذرات در اثر

محاسبه شد.

تابش الکترون  6 Mevکمتر از همین اثر ناشی از تابش

آزمون آنالیز واریانس سه طرفه در مورد بررسی اثر حساس

فوتون  6 Mvبود .همچنین نتایج بررسیها نشان داد که

کنندگی پرتویی نانوذرات اکسید آهن نشان داد که

اختالف آماری معنیداری در اثر حساسکنندگی پرتویی
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جدول  -2میانگین و انحراف معیار درصد بقای سلولهای دهانه رحم رده  HeLaبه تفکیک نوع پرتو تابشی ،غلظت نانوذرات و دز پرتو

خوشگرد و همکاران

مقایسه افزایش اثر دز پرتویی

نانو ذرات اکسید آهن ناشی از دزهای پرتو  6 ،4 ،2و 8

بیشترین مقدار و در دز  4گری دارای کمترین مقدار بود

گری وجود داشت ( )P=0/003؛ به طوریکه میانگین اثر

(جدول  3و جدول .)4

جدول  -3آنالیز واریانس سه طرفه برای بررسی تاثیرغلظت ،دز پرتو و نوع پرتو تابش بر اثر حساس
کنندگی پرتویی نانوذرات اکسید آهن با پوشش دکستران
درجه آزادی میانگین مجذورات

منبع

مجموع مجذورات

مدل

354/995a

6

غلظت

14/919

1

14/919

دز پرتو

7/708

3

2/569

4/849

نوع پرتو

19/980

1

19/980

37/703

تابش
خطا

64/651

122

0/530

مجموع

419/646

128

F

P-value

59/166

111/649

<0/001

28/153

<0/001
0/003
<0/001

جدول  -4میانگین و انحراف معیار اثر حساس کنندگی پرتویی نانو ذرات اکسید آهن با پوشش دکستران به تفکیک پرتو تابش ،غلظت و دز
دز پرتو
4

2

8

6

میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
10µg/ml

1/17

0/13

1/21

0/14

1/29

0/38

1/27

0/15

غلظت 40µg/ml

2/65

0/91

3/17

1/30

1/31

0/22

1/35

0/24

Total

2/41

1/42

2/52

1/57

1/31

0/30

1/41

0/23

10µg/ml

1/12

0/09

1/10

0/10

1/15

0/16

1/15

0/06

الکترون غلظت 40µg/ml

1/17

0/20

1/20

0/18

1/22

0/19

1/23

0/08

Total

1/15

0/15

1/15

0/15

1/19

0/17

1/19

0/08

10µg/ml

1/15

0/11

1/19

0/15

1/31

0/33

1/24

0/14

مجموع غلظت 40µg/ml

2/41

1/43

2./48

1/60

1/33

0/23

1/40

.0/25

b

1/30

a

0/28

a

0/21

فوتون

نوع پرتو تابش

Total

ab

1/78

1/19

1/83

1/32

1/32

حروف باالنویس همسان باالی میانگین نشان دهنده عدم تفاوت معنیدار میباشد ( ) P < 0/05

بحث

یافتههای مطالعه حاضر نشان داد که میانگین فاکتور
افزایش دز برای غلظتهای  40 µg/ml ،10از نانوذرات
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حساسکنندگی پرتویی نانو ذرات در دزهای  6و  8گری

خوشگرد و همکاران

مقایسه افزایش اثر دز پرتویی

الکترونی  6 Mevاستفاده میشود به ترتیب برابر 1/13

فتوالکتریک میباشد .برد کوتاه فوتوالکترونها ،الکترون

و 1/20میباشد و در صورت اعمال انرژی فوتونی ،6 Mv

های اوژه و اشعه ایکس اختصاصی که محصوالت پدیده

میانگین فاکتور افزایش دز پرتویی برای غلظتهای  10و

فتوالکتریک میباشند باعث افزایش دز موضعی در سلول

 40 µg/mlاز نانوذرات به ترتیب  1/21و  1/49خواهد بود.

شده که میتواند کشتار سلولهای سرطانی را بیشتر کند

بنابراین نتایج این مطالعه نشان داد که حضور نانوذرات

و در نتیجه بازده روش پرتودرمانی را افزایش دهد (.)12

فلزی درون سلول به هنگام پرتودهی خواه با باریکه

گستره انتقال خطی انرژی ( )LET1الکترونهای اوژه

الکترونی و خواه با باریکه فوتونی پر انرژی ،به عنوان یک

 10-25 kevمیباشد؛ درحالیکه  LETجفت الکترون-

عامل حساس کننده پرتویی عمل کرده و باعث افزایش

پوزیترون تولید شده از پدیده جفت که در انرژیهای باال

آسیب وکشتار سلولی نسبت به زمانی که این نانوذرات

اتفاق میافتد ( ،) < 1/022 MeVحدود 0/2 kev /µm

درون سلول حضور ندارند ،خواهد شد .به طور کلی عوامل

میباشد ( .)18به همین دلیل برخی محققان در مطالعات

مختلفی مانند نوع رده سلول  ،نوع ،اندازه و پوشش نانو

خود با استفاده از باریکههای فوتونی  500-10کیلو

ذرات ،غلظت آنها ،انرژی پرتو تابشی و همچنین نحوه

الکترونولت (فتوالکتریک پدیده غالب در این بازه انرژی

سنجش زیستی میزان آسیب میتواند در تعیین میزان

میباشد) ،به بررسی اثر حساس کنندگی پرتویی نانوذرات

افزایش دز پرتویی ایجاد شده توسط نانوذرات موثر باشد.

با عدد اتمی باال پرداختهاند (19و .)20اما از آنجا که در

به عنوان مثال اندازه نانوذرات در میزان ورود آنها به

انرژیهای مگا ولتاژ هم احتمال رخداد این پدیدهها وجود

سلول تاثیرگذار است و بنابراین اندازههای مختلف یک

دارد ،انتظار میرود که در صورت استفاده از باریکههای پر

نوع نانوذره میتواند حساسیت پرتویی متفاوتی ایجاد کند.

انرژی الکترونی و فوتونی مگاولتاژ در حضور نانوذرات با

در همین راستا مطالعاتی چند به بررسی میزان جذب

عدد اتمی باال شاهد افزایش در کشتار سلولهای سرطانی

نانوذرات با اندازههای مختلف بر روی سلولهای مختلف

حتی در دزهای پایین باشیم .در مطالعهای فاکتور افزایش

پرداختهاند (16و.)17

دز پرتویی در سلولهای سرطانی  MDA-MB -231و

وقتی که باریکههای فوتونی یا الکترونی به محیط

 DU-145در حضور غلظت  12 µMاز نانوذرات طال تحت

بیولوژیکی مانند سلولها میتابند؛ مکانیسم افزایش دز

تابش با دزهای مختلف  4 ،2و  6گری از باریکه

پرتویی توسط نانوذرات با عدد اتمی باال درون سلولهای

فوتونی 6 MVبصورت میانگین به ترتیب  1/29و 1/13

فوتونی

گزارش شد ( )13که در توافق با یافتههای مطالعه حاضر

(فتوالکتریک ،کامپتون و تولید زوج) و برهمکنشهای

میباشد؛ چرا که یافتههای مطالعه حاضر نشان داد که

الکترونی (یونیزاسیون و پدیده تابش ترمزی) میباشد

میانگین فاکتور افزایش دز پرتویی برای غلظتهای 10و

(9و11و .)15پدیدهای که بیشترین توانایی را در جذب

 40 µg/mlهنگامی که سلولهای  HeLaتحت تابش

سرطانی،

افزایش

احتمال

برهمکنشهای

/µm

باریکههای فوتونی دارد و در ایجاد اثر حساس کنندگی
1

Linear Transfer Energy: LET
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اکسید آهن با پوشش دکستران هنگامی که از باریکه

پرتویی نانوذرات نقش بسیار مؤثری دارد ،پدیده

خوشگرد و همکاران

مقایسه افزایش اثر دز پرتویی

 1/49میباشد .همچنین در این مطالعه فاکتور افزایش دز

دارند و حضور نانوذرات اکسید آهن با عدد اتمی باال

پرتویی برای سلولهای پروستات با منشاء انسانی

( )Z=56موجب افزایش احتمال این رخدادها میشود.

( )DU-145به هنگام استفاده از باریکه الکترونی6 MeV

همچنین با افزایش انرژی به باالتر از 1/022 MeV

به میزان  1/12بدست آمد که با نتایج مطالعه ما همخوانی

احتمال رخداد تولید زوج بیشتر میشود .از طرفی

دارد .در مطالعه رحمان و همکاران با استفاده از غلظت

پرتوهای الکترونی فرودی در حین برهمکنش با محیط

 1 mMاز نانوذرات طال و پرتودهی سلولهای اندوتلیال

تحت تابش به طور قابل توجهی از مسیر اولیه خود

آئورت گاوی توسط باریکه الکترونی با انرژی ،6 MeVاثر

پراکنده میشوند و ممکن است که به طور کامل به سمت

حساسیت پرتویی نانوذرات را بررسی کردند و فاکتور

عقب پراکنده شوند .به نظر میرسد که موارد بیان شده در

افزایش دز را  4محاسبه کردند که بسیار بیشتر از اعداد

باال نقش مهمی را در ایجاد کشتار سلولی بیشتر توسط

بدست آمده در مطالعه حاضر میباشد ( .)12دلیل این

باریکه فوتونی در مقایسه با باریکه الکترونی در شرایط

واقعیت میتواند تفاوت در رده سلولی مورد مطالعه و

یکسان (انرژی باریکه فرودی ،سلول تحت تابش و غلطت

همچنین نوع و غلظت نانوذرات مورد استفاه باشد.

نانوذرات یکسان) ایفا میکنند.

در مطالعه حاضر مقایسه میانگین فاکتور افزایش دز

نتیجهگیری

پرتویی نانوذرات (به هنگام استفاده از هر کدام از انواع

نانوذرات اکسیدآهن با پوشش دکستران با غلظتهای

باریکههای الکترونی و فوتونی) در غلظتهای مختلف ،از

مورد آزمون تحت تابش با باریکههای الکترونی  6 MeVو

نظر آماری معنیدار میباشد ( .)P > 0/001همچنین

باریکه فوتونی  6 MVدر رده سلولی  HeLaباعث افزایش

مقایسه اطالعات جدولهای  3و  4نشان میدهد هنگامی

قابل توجهی در کشتار این سلولهای سرطانی میشود که

که سلولهای  HeLaبا غلظتهای یکسان از نانوذرات

نشان دهنده اثر افزایشی حساسکنندگی پرتویی ناشی از

اکسید آهن انکوبه میشوند و سپس توسط باریکه فوتونی

این نانوذرات میباشد و میتواند در افزایش بازدهی

 6 MVتحت تابش قرار میگیرند ،میانگین فاکتور افزایش

پرتودرمانی سرطان به کار گرفته شود .همچنین فاکتور

دز پرتویی نانوذرات بیشتر از میانگین فاکتور افزایش دز

افزایش دز پرتویی (اثر حساس کنندگی پرتویی) نانوذرات

پرتویی ناشی از این نانوذرات در پرتودهی به سلولهای

به هنگام پرتودهی توسط باریکه فوتونی بیشتر از فاکتور

 HeLaتوسط باریکه الکترونی  6 Mevمیباشد .دلیل این

افزایش دز پرتویی آنها هنگام پرتودهی توسط باریکه

تفاوت میتواند نحوه متفاوت برهمکنش پرتوهای فوتونی و

الکترونی بود که احتماال به دلیل مکانیسم متفاوت

الکترونی با محیط هدف باشد .پرتوهای فوتونی از طریق

برهمکنش فوتونها و الکترونهای فرودی با ماده هدف

برهمکنشهای عمدهای چون فتوالکتریک ،کامپتون و

میباشد .به دلیل کمبود امکانات در دسترس یکی از

تولید زوج انرژی خود را به محیط تحت تابش واگذار می

محدودیتهای این مطالعه ،عدم بررسی میزان مرگ و میر

کند .در صورتی که پرتوهای الکترونی از طریق یونیزاسیون

سلولهای تابش دیده با استفاده از روش کلونیزایی بود .از

و پدیده تابش ترمزی انرژی خود را به محیط تحت تابش

آنجایی که در این مطالعه تنها یک رده سلولی مورد

منتقل میکنند .پدیده فتوالکتریک و تولید زوج به ترتیب

بررسی قرار گرفته است؛ پیشنهاد میشود که ردههای
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باریکه فوتونی 6 MVقرار میگیرند به ترتیب برابر 1/21و

با توان سوم و دوم عدد اتمی ماده هدف رابطه مستقیمی
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خوشگرد و همکاران

مقایسه افزایش اثر دز پرتویی

 می96265 این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی با شماره

 همچنین.سلولی بیشتری مورد مطالعه قرار گیرند

باشد که تحت حمایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و

پیشنهاد میشود که اندازههای مختلف نانوذرات به جهت

معاونت تحقیقات و فناوری انجام شده است و بدین وسیله

پیدا کردن اندازه بهینه نانوذرات به منظور ورود حداکثر به

نویسندگان این مقاله تشکر و قدردانی خود را از این

.سلول (مورد آزمون) مورد بررسی قرار گیرد

.معاونت اعالم میدارند

تشکر و قدردانی
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