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بررسی اثر فرآیىدَای اوتقال بار در ػملکرد درمانَای فًتًدیىامیکی
2

ؾیذ خالَوٕاِیٟٔ ٚ 1ٜٔیثٓ ػثذاِحغیٗساد

ٖ ایزا،ٖ وزٔا،ٝری پیؾزفتٚاٙ فٚ ؼتیٙ تحقیالت تىٕیّی فٜ دا٘ؾٍا،ٗیٛ٘ ایٞریٚاٙ فٚ ّْٛ ػٜ دا٘ؾىذ،٘یهٛتٛ فٌٜٚز1
ٖ ایزا،ٖ وزٔا،ٝری پیؾزفتٚاٙ فٚ ؼتیٙ تحقیالت تىٕیّی فٜ دا٘ؾٍا،٘یهٛتٛ فٜؾىذٞٚ پض،اٞادیٕٞٝ ٘یٌٜٚز2
 در ایه مطالؼٍ با تکمیل مدلَای.چکیدٌ – فًتًدیىامیکتراپی یک ريش مًثر برای درمان اوًاع تًمًرَا ي بیماریَای پًستی است
 امکان بررسی،دیىامیکی قبلی کٍ صرفا تًصیفکىىدٌ فرآیىدَای اوتقال اورشی ي تًلید اکسیصن ياکىشی در فًتًدیىامیکتراپی بًدود
 در ایه.فرایىدَای اوتقال بار ي تًلید رادیکالَای آزاد ي تأثیر آوُا بر ريی مرگ سلًلی ي بازدٌ کل فًتًدیىامیکتراپی فراَم شدٌ است
 وتایج حاصل از حل. تغییرات غلظت مًلکًلَای دخیل در ایه فرآیىدَا با زمان بررسی شدٌ است،مدل با وًشته مؼادالت آَىگ
مؼادالت وشان میدَد کٍ اگرچٍ فرآیىدَای اوتقال اورشی در بازدٌ کل تأثیر بٍ سسایی دارود اما ومیتًان تأثیر فرآیىدَای اوتقال بار را بر
.بازدٌ کل وادیدٌ گرفت
. ٔذَعاسی ریاضی، ا٘تماَ ا٘زصی، ا٘تماَ تار،ریٛ٘  حغاطٌز،أیهتزاپیٙدیٛتٛ ف-ٜاصٚوّیذ
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Abstract - Photodynamic therapy is an effective treatment for a variety of tumors and skin diseases. In this paper, the study of
the charge transfer processes, the generation of free radicals and their impact on cell death and total efficiency of
photodynamic therapy is made possible by completing the previous dynamic models that only describe the energy transfer
processes and the generation of reactive oxygen in photodynamic therapy. In the present model the concentration of
molecules involved in these processes was studied as a function of time by considering the rate equations. The results show
that although the energy transfer processes have a significant impact on total efficiency of Photodynamic therapy, but we
can’t ignore the effect of charge transfer processes on total efficiency.
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 -1مقدمٍ
فٛتٛدیٙأیهتزاپی ( )PDTأزٚس ٜیه رٚػ درٔا٘ی ٔٛرد
لث َٛتزای اوثز عزطاٖٞا ،تیٕاریٞای پٛعتی ،ػف٘ٛتٞای
ٔما ْٚدر تزاتز آ٘تیتیٛتیهٞا اعت .در ایٗ رٚػ تا
ٕٞىاری ع ٝػٙقز فٛتٛعٙغیتایشر (دارٚی حغاطٌز
٘ٛری)ٛ٘ ،ر  ٚاوغیضٖ ٔدٕٛػٝای اس فزآیٙذٞای تیِٛٛصیىی
راٜا٘ذاسی ٔیؽ٘ٛذ .ایٗ فزآیٙذٞا ٔیتٛا٘ٙذ تا تِٛیذ
اوغیضٖ ٚاوٙؾی  ٚرادیىاَٞای آساد ٔٙدز ت ٝاس تیٗ رفتٗ

عّ ٚ َٛتزٚس آثار درٔا٘ی ٔٛرد ٘ظز ؽ٘ٛذ ].[3ٚ2ٚ1
ػّٕىزد ٌشیٙؾی ایٗ رٚػ ،آعیة ٚارد ت ٝعَّٞٛای عآِ
اطزاف را واٞؼ داد ٚ ٜتاػث تزتزی ایٗ رٚػ تز عایز
رٚػٞای درٔاٖ عزطاٖ ٔیٌزدد.
ٚلتی یه حغاطٌز ٘ٛری ،فٛت٘ٛی تا ا٘زصی ٔٙاعة
دریافت ٔیوٙذ اس حاِت پای )S0( ٝت ٝیه حاِت اِىتز٘ٚی
تزاٍ٘یخت ٝتا ط َٛػٕز تغیار وٛتأ )Sn( ٜیرٚد .اِىتزٖٚ
در یه تزاس یٍا٘ ٝتزاٍ٘یختٔ )S1( ٝیتٛا٘ذ اس طزیك ٌذار
در ٖٚعیغتٕی ت ٝتزاس عٌٝا٘ ٝتزاٍ٘یخت ٝتا ا٘زصی وٓتز
( )Tتزٚد .حغاطٌزٞای ٘ٛری و ٝدر حاِت عٌٝا٘)T( ٝ
لزار ٔیٌیز٘ذ ٔیتٛا٘ٙذ یا ت ٝطزیك ا٘تماَ تار (فزآیٙذٞا
٘ٛع ا ٚ )َٚیا ا٘تماَ ا٘زصی (فزآیٙذٞای ٘ٛع د )ْٚتا
اوغیضٖ ٔٛخٛد در ٔحیط اطزاف ٚاوٙؼ دٙٞذ.
در ٘تید ٝا٘تماَ ا٘زصی اس حغاطٌز ٘ٛری در حاِت
عٌٝا٘ ٝتزاٍ٘یخت )T( ٝت ٝاوغیضٖ عٌٝا٘ ٝپای،)3O2( ٝ
اوغیضٖ یٍا٘ )1O2( ٝتِٛیذ ٔیٌزدد و ٝیه ٌ ٝ٘ٛتغیار
ٚاوٙؼپذیز اعت .ایٗ اوغیضٖ یٍا٘ٔ ٝیتٛا٘ذ تا اخشای
عّٚ َٛارد ٚاوٙؼ ؽذٛٔ ٚ ٜخة اس تیٗ رفتٗ عّ َٛؽٛد.
ایٗ فزآیٙذ در اوثز حغاطٌزٞای ٘ٛری ؽٙاختٝؽذٜ
فزآیٙذ غاِة ت ٝؽٕار ٔیرٚد تٝطٛریو ٝاس فزآیٙذٞای ٘ٛع
ا َٚفزف٘ظز ٔیؽٛد .أا ٕٞاٖ طٛر و ٝدر تزخی اس
ٔماالت اؽارٜؽذ ٜاعت حغاطٌزٞای ٘ٛری ٚخٛد دارد وٝ
درفذ ٔؾاروت فزآیٙذٞای ٘ٛع ا َٚدر تخزیة عِّٛی
لاتُ ٔالحظ ٝاعت .در ایٗ فزآیٙذٞا تا ا٘تماَ تار اس
حغاطٌز ٘ٛری تِٛٔ ٝى َٛاوغیضٖ ،رادیىاَ اوغیضٖ ٚ
تزخی رادیىاَٞای آساد دیٍز تِٛیذ ٔیؽ٘ٛذ ،ایٗ
رادیىاَٞا تا اخشای عِّٛی ٚاوٙؼ وزدٛٔ ٚ ٜخة تخزیة

 -2مدلسازی ػددی
ٔذَٞای لثّی ارائٝؽذ ٜتزای ٔطاِؼ ٝرفتار دیٙأیه
تزٕٞىٙؼٞای ِٔٛىِٛی در فزآیٙذٞای ٘ٛع د ،ْٚغّظت
ِٔٛىَٞٛای وّیذی در ٞز د ٚحاِت پای ٚ ٝتزاٍ٘یخت ٝرا
تٝػٛٙاٖ تاتؼی اس سٔاٖ ٘ٛردٞی  ٚتا اعتفاد ٜاس ٔؼادالت
آ ًٙٞوٛپُ ؽذ ٜتٝدعت ٔیآٚر٘ذ (ٔؼادالت  1تا .)6
تزای افشٚدٖ فزآیٙذٞای ٘ٛع ا ٚ َٚتزرعی ٘مؼ
رادیىاَٞای اوغیضٖ در تاسد ٜؤُ ،ؼادالت آٔ ًٙٞزتٛط
ت ٝتِٛیذ ٔ ٚقزف رادیىاَ اوغیضٖ  ٚتیِٛٔٛىَٞٛای
ٚاوٙؼدٙٞذ ٜتا ایٗ رادیىاَٞا را تٔ ٝذَ اضاف ٝوزدٜایٓ
(ٔؼادالت  7تا .)11
در ٔؼادالت آ ًٙٞت ٝتزرعی تح َٛسٔا٘ی حغاطٌز ٘ٛری
در حاِت پای ،)S0( ٝحغاطٌز ٘ٛری در حاِتٞای یٍا٘ٚ ٝ
عٌٝا٘ ٝتزاٍ٘یختِٛٔ ،)T ٚ S1( ٝى َٛاوغیضٖ در حاِت
پای ٝعٌٝا٘ ٚ ٝحاِت تزاٍ٘یخت ٝیٍا٘،)1O2 ٚ 3O2( ٝ
رادیىاَٞای اوغیضٖ  ٚحغاطٌز ٘ٛری ( ٚ ) Ps  ٚ O 2
تیِٛٔٛىَٞٛای ٚاوٙؼدٙٞذ ٜتا اوغیضٖ یٍا٘ٚ ٝ
رادیىاَٞای آساد (ٔ )R12 ٚ R11 ،R2یپزداسیٓ .در ایٗ ٔماِٝ
فزك ؽذ ٜاعت و ٝتیِٛٔٛىَٞٛای ٚاوٙؼدٙٞذ ٜتا

آٖٞا ٔیٌزد٘ذ ].[3ٚ1
تاٚخٛد ایٙىٔ ٝطاِؼات تغیاری تز رٚی خٙثٞٝای ٔختّف
 PDTؽأُ ٔطاِؼات آسٔایؾٍاٞی  ٚتاِیٙی ا٘داْ ؽذٜ
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اعت ،أا ٔذَعاسی ػذدی فزآیٙذٞای دیٙأیىی ٛٙٞس
تٝػٛٙاٖ یه چاِؼ خذی پیؼ رٚی ایٗ رٚػ لزار دارد.
یه ٔذَ وأُ تا وٕه ت ٝدرن درعت فزآیٙذٞای
اعاعی ٔ PDTیتٛا٘ذ در تٟثٛد تاسد ٜتاِیٙی ٌ ٚغتزػ
تاس ٜاعتفاد PDT ٜتأثیز ت ٝعشایی داؽت ٝتاؽذ.
ٔذَٞای ریاضی ٔختّفی تزای تٛفیف آ ًٙٞتِٛیذ ٚ
ٔقزف اوغیضٖ ٚاوٙؾی در درٔاٖٞای فٛتٛدیٙأیىی ارائٝ
ؽذ ٜاعت ] .[5ٚ4ٚ3أا در  ٕٝٞایٗ ٔذَٞا تا در ٘ظز
ٌزفتٗ یه حغاطٌز ٘ٛری خاؿ ٔا٘ٙذ فٛتٛفزیٗ و ٝدر
آٖ فزآیٙذٞای غاِة فزآیٙذٞای ٘ٛع دٔ ْٚیتاؽذ  ٚاس
فزآیٙذٞای ٘ٛع ا َٚچؾٓپٛؽی ؽذ ٜاعت .تا تٛخ ٝتٝ
ایٗو ٝدر تزخی حغاطٌزٞای ٘ٛری ٔا٘ٙذ تاوتزیٛوّزیٗ
فزآیٙذٞای ٘ٛع ا َٚتا حذٚد  30درفذ ٘مؼ دار٘ذ ]،[6
دیٍز چؾٓپٛؽی اس ایٗ فزآیٙذٞا خایش ٕ٘یتاؽذ .در ایٗ
تحمیك ،تز اعاط یه ٔذَ ویٙتیىی ،تا افشٚدٖ
ٚاوٙؼٞای ٔزتٛط ت ٝفزآیٙذٞای ٘ٛع ا ،َٚأىاٖ تزرعی
تاثیز رادیىاَٞای آساد در تاسد ٜوُ فٛتٛدیٙأیهتزاپی
فزا ٓٞؽذ ٜاعت .ایٗ ٔذَ ویٙتیىی اس طزیك ٔدٕٛػٝای
اس ٔؼادالت دیفزا٘غیُ غیزخطی تشٚیح ؽذ ٜو ٝدر پی
ٔیآیذ ٚاّٞؼ اخشای ٔختّف عیغتٓ را تزرعی ٔیوٙذ.

تیغتٕیٗ وٙفزا٘ظ اپتیه  ٚفٛت٘ٛیه ایزاٖ تٕٞ ٝزا ٜؽؾٕیٗ وٙفزا٘ظ ٟٔٙذعی  ٚفٙاٚری فٛت٘ٛیه ایزاٖ

در ٔؼادالت فٛق k 22 ،آ ًٙٞا٘تماَ ا٘زصی اس  Tتٚ 3O2 ٝ
 k 11آ ًٙٞا٘تماَ اِىتز ٖٚاس حغاطٌز ٘ٛری ت ٝاوغیضٖ
ِٔٛىِٛی اعت U12 ٚ U11 ،U2 .آ ًٙٞتزٔیٓ عِّٛی تٝ
تزتیة تزای تیِٛٔٛىَٞٛای ٚاوٙؼدٙٞذ ٜتا اوغیضٖ
یٍا٘ ،ٝرادیىاَ اوغیضٖ  ٚواتی ٖٛرادیىاِی حغاطٌز ٘ٛری
ٔیتاؽٙذ .تیِٛٔٛىَٞٛا پظ اس ٚاوٙؼ تا واتی ٖٛرادیىاِی
حغاطٌز ٘ٛری تٝفٛرت یٔ ٖٛثثت (  ) R 12در ٔیآیٙذ
و ٝایٗ یٖٞٛای ٔثثت ٔیتٛا٘ٙذ تا اوغیضٖ ِٔٛىِٛی

ػأُ تحزیه ٘ٛری در ٔؼادالت تا ػثارت V  Psa



ٔؾخـ ؽذ ٜاعت و V ٝعزػت ٘ٛر در تافت ρ ،چٍاِی

ٚاوٙؼ داد ٚ ٜاوغیذ ٌزد٘ذ  O ٚ  3 ،  1 .ت ٝتزتیة
سٔاٖٞای ٚاّٞؼ  1O2 ٚ T ،S1را ٘ؾاٖ ٔیدٙٞذ .تٟزٜ

فٛت٘ٛی   Psa ٚعطح ٔمطغ خذب ٘ٛر ٔیتاؽذ.
10

] [S 1 ]  30 [T
1
3

()1

[S 0 ]  V  Psa [S 0 ] 

d

وٛا٘تٔٛی ٌذار اس تزاس  S1ت T ٝتا ٌ ، 13ذار اس  Tت S0 ٝتا

dt

ٌ ٚ 30ذار اس  1O2ت 3O2 ٝتا ٔ Oؾخـ ؽذ ٜاعت،kcx2 .
 kcx12 ٚ kcx11ت ٝتزتیة تیاٌٖز آ ًٙٞعٕیت اوغیضٖ
یٍا٘ ،ٝرادیىاَ اوغیضٖ  ٚواتی ٖٛرادیىاِی حغاطٌز ٘ٛری
ٞغتٙذ ksc ٚ kpb .ت ٝتزتیة آ ًٙٞرً٘تزی ٘ٛری  ٚآًٙٞ
اس تیٗ تزدٖ اوغیضٖ یٍا٘ ٝتٛعط عَّٞٛای تیٍا٘ٝخٛار
ٞغتٙذ٘ P .یش آ ًٙٞتشریك اوغیضٖ ِٔٛىِٛی ت ٝدرٖٚ
ٔحیط اعت.

]  k pb [1O 2 ][S 0 ]  K 22 [T ][3O 2
]  k o 1[R12 ][ Ps 

()2

10

] [S 1 ]  13 [S 1
1
1

[S 1 ]  V  Psa [S 0 ] 

] [T ]  k 22 [T ][ O 2
3

()3

()4

30
3

[S 1 ] 

13
1

[T ] 

d
dt
d
dt

]  k 11 [T ][ O 2
3

O 1
] [ O 2 ] - k 22 [T ][ 3O 2
O

12

3

[3O 2 ]  P 

 -3وتایج

d

تزای حُ ٔؼادالت ٔذوٛر اس تغت٘ ٝزْافشاری
اعتفاد ٜوزدٜایٓٔ .ؤِفٞٝای ] [R12] ٚ [R11] ،[R2] ،[S0اس
إٞیت تیؼتزی تزخٛردار٘ذ سیزا ٔیتٛاٖ ٚاتغتٍی عٕیت
را ت ٝغّظت حغاطٌز ٘ٛری  ٚسٔاٖ ٘ٛردٞی ٔٛرد تزرعی
لزارداد.
تاوتزیٛوّزیٗ تٝػٛٙاٖ حغاطٌز ٘ٛری ٕ٘ ٝ٘ٛا٘تخاب ؽذٜ
اعتٔ .مادیز ٔزتٛط ت ٝسٔاٖٞای ٚاّٞؼ ٘ ٚیش تٟزٜ
وٛا٘تٔٛی ٌذار ت ٝتزاسٞای ٔختّف اس ٔٙاتغ ][6] ٚ [5] ،[4
اعتخزاج ؽذ ٜاعت .تالی ٔمادیز اعتفادٜؽذ ٜتا تٛخ ٝتٝ
ؽزایط ٔذَ ارائٝؽذ ٜتٝدعت آٔذٜا٘ذ (خذ.)1 َٚ
Octave

dt

3

] -k 11[T ][ O 2 ] - k cx 12 [ O 2 ][ R

O 1
] [ O2
O

()5

[1O 2 ]  k 22 [T][3O 2 ] 

d
dt

]  k pb [1O 2 ][S 0 ]  k cx 1[R 2 ][1O 2
]  k sc [1O 2 ][C

()6

] [R 2 ]  U 2  k cx 1[R 2 ][1O 2

()7

] [Ps  ]  k 11[T][3O 2 ]  k o 1[Ps  ][R12

()8

] [O 2 ]  k 11[T][3O 2 ]  k cx 11[O 2 ][ R11

()9

d
dt
d
dt

خذ :1 َٚتزخی ٔمادیز ثاتت اعتفادٜؽذ ٜدر ٔؼادالت  1تا  11و ٝتا
تٛخ ٝت ٝؽزایط ٔذَ ارائٝؽذ ٜتٝدعت آٔذٜا٘ذ.

d
dt

d
] [R11 ]  U 11  k cx 11[O 2 ][R11
dt

()10

] [R12 ]  U 12  k o 1[Ps  ][R12

()11

] [R12 ]  k o 1[Ps  ][R12 ]  k cx 12 [3O 2 ][R12

ٕ٘اد

ٔمذار) (M s

ٕ٘اد

ٔمذار) (M s

k22

2×109
2/4×104
1/2×1012

kcx11

1/2×1012
1/2×1012
1/2×1012

k11

d

kcx2

dt

-1 -1

-1 -1

kcx12
ko1

ٔمذار چٍاِی فٛت٘ٛی ٘ٛر فزٚدی ( )ρرا  5×10فٛت ٖٛدر
ٞز عا٘تیٔتز ٔىؼة ا٘تخاب وزدٜایٓ .غّظتٞای اِٚیٝ
7

d
dt
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رادیىاَٞای آساد  ٚاوغیضٖ ٚاوٙؾی ٔتفاٚتٙذ تا تتٛاٖ
رفتار تهته را خذاٌا٘ ٝتزرعی وزد .در ػُٕ تزخی اس ایٗ
تیِٛٔٛىَٞٛا ٔیتٛا٘ٙذ تا ٞزدٛٔ ٚرد تزویةؽذٓٞ ٚ ٜ
پٛؽا٘ی تٚ ٝخٛد آٚر٘ذ و ٝخّّی تٔ ٝحاعثات ٚارد
ٕ٘یوٙذ .سٔاٖ ٘ٛردٞی  3000ثا٘ی ٝدر ٘ظز ٌزفت ٝؽذٜ
اعت ٔ ٚؼادالت آ ًٙٞدر ایٗ تاس ٜسٔا٘ی حُ ٔیؽ٘ٛذ.

 8تا  10ت ،1392 ٕٟٗدا٘ؾٍا ٜفٙؼتی ؽیزاس
حغاطٌز ٘ٛری ،تیِٛٔٛىَٞٛا  ٚاوغیضٖ ِٔٛىِٛی تٝ
فٛرت ٔمادیز ٔتؼارف ٔٙظٛر ؽذ ٜاعت.

ٕٞاٖ طٛر و ٝدر ؽىُ  2دیذٔ ٜیؽٛد تؼذاد
تیِٛٔٛىَٞٛا پظ اس ٌذؽت سٔاٖ ٘شدیه ت ٝیه عاػت
حذٚداً ت 25 ٝدرفذ ٔمذار اِٚی ٝخٛد ٔیرعٙذ  ٚایٗ تذیٗ
ٔؼٙاعت و ٝحذٚد  75درفذ تیِٛٔٛىَٞٛای ٔزتٛط تٝ
تخؼٞای حیاتی عّٔ َٛا٘ٙذ غؾای ٔیتٛوٙذری اس تیٗ
رفت ٝو ٝایٗ ٔمذار تیؼ اس ٔمذار السْ تزای اِمای ٔزي
عِّٛی اعت؛ تٙاتزایٗ ٔیتٛاٖ تِ ٝش ْٚدر ٘ظز ٌزفتٗ ٞز
دٔ ٚىا٘یشْ ت ٝطٛر ٕٞشٔاٖ پی تزد.

 -4وتیجٍگیری
٘تایح حافُ اس در ٘ظز ٌزفتٗ ٕٞشٔاٖ ٔؼادالت ٔزتٛط تٝ
ا٘تماَ ا٘زصی  ٚا٘تماَ تار ٘ؾاٖ ٔیدٙٞذ و ٝفزآیٙذٞای ٘ٛع
ا٘ َٚیش در فٛتٛدیٙأیهتزاپی ٔٛثز ٞغتٙذ .آ ًٙٞا٘تماَ
ا٘زصی  ٚآ ًٙٞا٘تماَ تار در حُ ٔؼادالت  1تا ٞ ،11ز دٚ
٘مؼ وّیذی دار٘ذ .تغییز حغاطٌز ٘ٛری  ٚدر ٘تیدٝ
تغییز آ ًٙٞا٘تماَ ا٘زصی  ٚتار ٔیتٛا٘ذ ٘تایح ٔتفاٚتی
داؽت ٝتاؽذ.

ؽىُ ٕٛ٘ :1دار تغییزات غّظت حغاطٌز ٘ٛری در حاِت پای،ٝ
اوغیضٖ ٚاوٙؾی  ٚرادیىاَ اوغیضٖ تز حغة سٔاٖ.

ؽىُ ٘ 1ؾاٖدٙٞذ ٜتغییزات سٔا٘ی غّظت حغاطٌز
٘ٛری در حاِت پای ،ٝاوغیضٖ ٚاوٙؾی  ٚرادیىاَ اوغیضٖ
اعت .افت عزیغ در اتتذای ٔٙحٙی ٔزتٛط ت٘ [S 0 ] ٝاؽی
اس تحزیه آٖ  ٚرفتٗ ت ٝتزاسٞای  T ٚ S 1اعت  ٚواٞؼ
غّظت در ا٘تٟای ٔٙحٙی ٔزتٛط ت ٝپذیذ ٜرً٘تزی ٘ٛری
اعت وٛٔ ٝخة اس تیٗ رفتٗ یا غیزفؼاَ ؽذٖ حغاطٌز
٘ٛری ٔیٌزدد.
در ؽىُ ٔ 2ؾاٞذٔ ٜیؽٛد وٙٔ ٝحٙی ٔزتٛط تٝ
پذیز٘ذٜٞای اوغیضٖ یٍا٘ )R2( ٝدر تاس ٜسٔا٘ی  0تا 220
ثا٘ی ٝدارای ؽیة تغیار تٙذی اعت أا در ادأٝ
ٔىا٘یشْٞای تزٔیٓ عِّٛی تخؾی اس آعیة ٚارد ٜرا تزٔیٓ
ٔیوٙٙذ .درحاِیوٙٔ ٝحٙی ٔزتٛط ت ٝتیِٛٔٛىَٞٛای
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تزویةؽ٘ٛذ ٜتا رادیىاَٞا ( ] ) [R1 ]  [R11 ]  [R12 
داری تغییزات آٞغتٝتزی ٔیتاؽذ .ت ٝطٛر ٚاضح تأثیز
فزآیٙذٞای ٘ٛع د ْٚتز تاسد ٜوُ تیؼتز اعت ،أا ٕ٘یتٛاٖ
اس تأثیز فزآیٙذٞای ٘ٛع ا َٚچؾٓپٛؽی وزد.
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ؽىُ ٕٛ٘ :2دار تغییزات غّظت تیِٛٔٛىَٞٛای ٚاوٙؼدٙٞذ ٜتا
اوغیضٖ یٍا٘ ٚ ٝرادیىاَ اوغیضٖ.

