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چکیده

مقدمه: در س��ال های اخیر کاربرد نانوذرات در تش��خیص و درمان س��رطان موضوع مقاالت بسیاری بوده است. 

در این میان بعضی از مقاالت بر روی اثر افزایش دوز نانوذرات طال در پرتو درمانی س��رطان تمرکز کرده اند. متاس��فانه 

پرتوهای یونیزان مختلف بین س��لول های س��الم و س��رطانی تفاوتی قائل نمی شود. بر اس��اس مطالعات گزارش شده 

اس��تفاده از نانوذرات طال همراه با پرتوهای تابشی مختلف سبب افزایش دوز سلول های سرطانی به مقدار تقریبًا 60 % 

برای فوتون های با انرژی پایین حدود انرژی های کیلوولت منابع تابش کننده ی ایکس می شود.

 Pub مواد و روشها: نویس��ندگان در این مقاله مروری، مطالب مرتبط را از پایگاه داده های علمی معتبر همچون

Med، Science Direct، Google Scholar ,Springer و Web of Science با اس��تفاده از کلید واژه های مناس��ب 

جمع آوری نموده اند. 

نتایج: طی مطالعه ای که جهت مقایس��ه ی اثر حساس��یت پرتویی پرتوهای ایکس با انرژی های کیلوولت و مگاولت 

صورت گرفت این نتیجه حاصل ش��د که افزایش فیزیکی دوز تنها به دلیل افزایش جذب پرتوهای ایکس نمی باش��د. در 

واقع شمار سلول های آپوپتوز شده هنگام استفاده از نانوذرات طال به همراه تابش در حیوانات دو برابر تابش تنهاست. 

مطالعات جدال برانگیز حساس��یت پرتویی نانوذرات طال مربوط به تفاوت پارامترهایی همچون ش��کل، اندازه، غلظت 

نانوذرات طال، خطوط سلولی، انرژی تابش و نوع پرتوی تابشی است.

بحـثونتیجهگیری: طی مطالعات صورت گرفته کاربرد نانوذرات طال با اندازه های متفاوت و غلظت های نابرابر، 

در انرژی های تابش��ی مختلف، س��لول های س��رطانی متفاوت و پارامترهای دیگر پاسخ یکس��انی به درمان سلول های 

س��رطانی حین رادیوتراپی نمی دهد. از آنجایی که هنوز بحث در رابطه با انواع پارامترهای متغیر در میزان تاثیرگذاری 

نانوذرات طال در درمان انواع س��رطان ها وجود دارد. ما بر آن ش��ده ایم تا اثرات فیزیکی نانوذرات طال را در انرژی های 

تابشی کبالت، بررسی کنیم.

نانوذرات طال، رادیوتراپی، درمان سرطانکلمات کلیدی
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