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چکيده
. و شکستهای تک رشتهای و دورشتهای آن شودDNA برهمکنش تابشهای یونیزان با سلول زنده میتواند موجب آسیب بازی
 شبیهسازی مونت کارلو امکان. بیماریهای ژنتیک و یا سرطان منجر خواهند شد،آسیبهایی که ترمیم کامل نمیشوند به مرگ سلولی
Geant4-  با بکار بردن سطح مقطعهای اعمال شده در کدهای، در این مطالعه. و نرخ آنها را فراهم میآوردDNA تعیین انواع آسیب
 داخل آب مایع ترابرد شده و برهمکنشهای فیزیکی و1۰۰ keV  تا۰/۰11  باریکههای الکترونی با انرژیهای،CPA100  وDNA
. میباشند شبیهسازی شدهاندDNA شیمیایی که عامل بالقوه آسیبهای مستقیم و غیرمستقیم به
. سطح مقطع،DNA  آسیب، تابش یونیزان:کليدواژهها

Simulations for low-energy electrons in the cell nucleus and calculating the
resulting damage, utilizing experimental cross sections within Geant4-DNA
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Abstract
Interaction of ionizing radiations with living cell could instigate DNA base damage and single-/doublestrand breaks. Mis-repaired damage could end up with cancer or genetic disease. Simulations allow us
to calculate various DNA damage types and frequencies. In this study, we have utilized the
implemented cross sections in Geant4-DNA and CPA100 codes to transport 0.011 – 100 keV electrons
in water and to calculate the resulting damage to the DNA by taking account of physical and chemical
interactions.
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 .1مقدمه
آثار اولیه تابشهای یونیزان شامل اثرات فیزیکی بواسطه یونیزاسیون و برانگیختگی و اثرات شیمیایی بواسطه واکنش رادیکالهای شیمیایی
و بخصوص رادیکال هیدروکسیل میباشد .آسیبهای  DNAبه انواع آسیب ساده و پیچیده در هسته سلول طبقهبندی میشود و شامل
شکستهای تکرشتهای  SSB2و دورشتهای  DSB3و نیز آسیب بازی میباشد .ترمیم ناکامل یا عدم ترمیم چنین آسیبهایی (به ویژه
 )DSBمیتواند منجر به مرگ سلولی گردد ] . [1شواهد ،داللت بر آن دارند که نوسانات در الگوهای مسیر حرکت و برهمکنش پرتوهای
یونیزان در بافت دلیل تفاوتهای انواع این پرتوها در اثربخشی بیولوژیکی آنها میباشد .محدودیت مفید بودن پارامترهای کیفیت پرتو نظیر
انتقال انرژی خطی ( )LETدر پیش بینی یا توصیف اثربخشی بیولوژیکی پرتوهای مختلف به کرات در مطالعات آزمایشی و نظری گوناگون
نشان داده شده است ] . [2در مقابل ،الگوی مسیر پرتوهای مختلف و ارتباط آن با اثربخشی بیولوژیکی مشاهده شده قادر به آشکار کردن
ویژگیهایی است که از لحاظ بیولوژیکی مرتبط میباشند .در این مطالعه ،با بکاربردن جعبه ابزار  ،[3] Geant4-DNAبرهمکنش و اثرات
بیولوژیکی پرتوها در بافت زنده از ط ریق ترابرد آنها در محیط آب ،به عنوان جایگزینی مناسب برای ساختارهای معادل بافت زنده،
شبیهسازی شده است .فرایندها و مدلهای تعریف شده در این جعبه ابزار امکان شبیهسازی مرحله به مرحله ترابرد ذرات در موادی همچون
آب مایع را تا انرژیهای پایینی در حد  eVفراهم میآورد ] .[4فهرستی از کدهایی که امکان مطالعه الگو و تاریخچه مسیر حرکت ذرات
در محیط را میسر میسازند شامل  ،[8] KURBUC ،[7] PARTRAC ،[6] Geant4 ،[5] PENELOPEو  [9] CPA100میباشند.
امکان استفاده از سطح مقطعهای کد  CPA100داخل شبیهساز  Geant4-DNAاین پتانسیل را فراهم میآورد که از قابلیتهای شناخته
شده این کد در بازسازی نسبتا موفق نتایج تجربی مربوط به پرتوهای الکترونی استفاده شود .در پژوهش حاضر ،آسیبهای  DNAناشی
از پرتوهای الکترونی با انرژیهای  ۰/۰11تا  1۰۰ keVاز طریق ترابرد آنها در آب و با استفاده از سطح مقطعهای  Geant4-DNAو
 CPA100محاسبه شدهاند .علت انتخاب این محدوده انرژی ،تولید الکترونها با بازه انرژی مذکور در اثر پرتودهی درون بافت و همچنین
وجود نتایج قبلی شبیه سازی و تجربی در این بازه انرژی جهت مقایسه نتایج است .همچنین ،عملکرد این سطح مقطعها با مقایسه
کمیت های بازده بر واحد دز با نتایج تعدادی از کدهای دیگر و نیز نتایج آزمایشی موجود مورد بررسی قرار گرفته است.
 .2مواد و روشها
این مطالعه به کمک کد  Geant4-DNAکه بر بستتر  Geant4 V10.4توستعه داده شتده انجام شتده استت که امکان شتبیهستازی ترابرد
پرتوها را در محیطهای با ابعاد نانومتری نظیر  DNAمیستتر ستتاخته و از قابلیت محاستتبه برهمکنشهای فیزیکی و شتتیمیایی ذرات در
محیط آب (بهعنوان تقریب مناستبی از محیط ستلول) برخوردار میباشتد .فرایندهای مورد استتفاده برای محاستبه آستیب  DNAشتامل
االستتیک ،یونیزاستیون ،برانگیختگی و اوژه میباشتد و الکترونها تا انرژی بر  7/4 eVداخل محیط آب که به صتورت کروی شتکل در نظر
گرفتته شتتتده و چشتتتمته الکترونی همستتتانگرد در مرکز آن قرار دارد ترابرد میشتتتونتد .متدلهتای پیش فر  Geant4-DNAبرای
برهمکنشهای الکترون شامل پراکندگی االستیک ( ،)1 MeV - 7/4 eVبرانگیختگی ( ،)1 MeV - 9 eVیونیزاسیون (MeV - 11 eV
 ،)1برانگیختگی ارتعاشی ( ،)11 eV - 2 eVو برهمکنشهای اتصال مولکولی ( )13 eV - 4 eVمیباشند و به ترتیب عبارتند از:
،G4DNABornIonisationModel
،G4DNABornExcitationModel
،G4DNAChampionElasticModel
 ،G4DNASancheExcitationModelو  .G4DNAMeltonAttachmentModelهمچنین ،مدلهای ستتطع مقطع  CPA100مورد
استتتتفتاده برای پراکنتدگی االستتتتیتک ،برانگیختگی ،و یونیزاستتتیون در بتازه انرژی ( )۲۵۵ keV - 11 eVتعریف شتتتده و عبتارتنتد از
 ،G4DNACPA100ExcitationModel ،G4DNACPA100ElasticModelو  .G4DNACPA100IonisationModelپتتا از
Single Strand Break
Double Strand Break
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مرحله شتبیهستازی و ترابرد پرتوها در آب ،انرژیهای انباشتت و مختصتات آنها و همچنین مختصتات رادیکالهای هیدروکستیل تولید شتده
در آب (که در بین رادیکالها و مولکولهای شتیمیایی بیشتترین ستهم را در آستیب  DNAدارند ] )[1۰پا از یک نانوثانیه (معادل بازه
زمانی برهمکنشهای اولیه شتیمیایی رادیکالها با  DNAو ایجاد آستیبهای اولیه) استتخرا شتده و نوع شتکستتها با توجه به تقستیمبندی
نیکجو و همکاران (شتکل  )1تعیین گشتت .مدل  DNAاستتفاده شتده در شتبیهستازی  B-DNAمیباشتد که از عمومیترین انواع DNA
دورشتتهای استت ] .[11قطر مولکول  DNAاستتوانهای در این پژوهش برابر با  3/2 nmاستت و زنجیرههای شتکر-فستفات آن محور مرکزی
استتتوانه را با قطری برابر  ۱ nmو چرخش مارپیچ  36درجهای احاطه میکنند ] .[12طول  DNAمورد استتتفاده ( 216 bpبا طول کل
 73/44 nmشتامل  432نوکلئوتید) و قطر آن  23آنگستتروم در نظر گرفته شتده استت .نمونههای  DNAدر مختصتات و ستمتگیریهای
تصتتادفی داخل کره آب توزیع شتتدند و دقت این نمونهستتازی با دو آزمون رو  [13] µ-randomnessمورد بررستتی قرار گرفت .انرژی
آستتانه برای انجام یک شتکستت فیزیکی برابر با  [14] 17/5 eVو احتمال شتکستت به واستطه واکنش رادیکال هیدروکستیل با گروههای
شکر-فسفات برابر با  13%در نظر گرفته شده است ].[1۰

شکل  .1انواع شکستهای تک رشتهای و دورشتهای ساده و پیچیده در .[8] DNA

 .۳نتایج و بحث
شکل  2درصد توزیع تعداد کل شکستهای رشتهای در نمونههای  DNAدر اثر برهمکنش مستقیم یا غیر مستقیم الکترونها در انرژیهای
مختلف را به ازای یک پرتو اولیه نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،درصد شکستهای تک موضعی در انرژیهای ۰/۰1 keV
بیشترین و توزیع درصد شکستهای مرتبه باالتر در انرژیهای میانی بیشتر مشاهده میشود .شکل  ،3کمیت بازده شکستهای تک
رشتهای و دو رشتهای را به ازای یک گری و طول برابر  1 Gbpمقایسه میکند .در انرژیهای کمتر از  ۰/5 keVشکستهای تکرشتهای
با سطح مقطعهای تجربی بسیار کمتر از مدل اصلی  Geant4-DNAاست و به جز انرژی  3۰ keVدر همه نمودارها نتایج نزدیک به هم
هستند .در شکل  4نیز نتایج بازده شکستهای دورشتهای این پژوهش با نتایج کارهای شبیهسازی نیکجو و همکارن با کد ،[8] KURBUC
سمننکو و همکارن با کد  ،[15] MCDSبرنال و همکارن با کد  ،[16] PENELOPEفردلند و همکارن با کد ،[17] PARTRAC
ماتسویا و همکارن با کد  ،[18] PHITSو مکاری و همکاران با کد  Geant4-DNAو مدل اصلی این کد ] [12و همچنین نتایج تجربی
فولفورد و همکاران ] ،[19فولکورد و همکارن ] ،[2۰بوچاوی و همکارن ] ،[21و دی الرا و همکاران ] [22مقایسه شده است .در انرژیهای
3
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کمتر از  ۰/7 keVنتایج بازده دو رشتهای با سطح مقطعهای تجربی کمتر از نتایج کد با سطح مقطعهای اصلی است .اما برای انرژیهای
بیشتر از  ۰/7 keVبرعکا است .دلیل این تفاوتها در تولید الکترونهای ثانویه کمتر در انرژیهای ذکر شده برای سطح مقطعهای
انتخابی میباشد .همچنین تفاوتهای مشاهده شده بین نتایج بازده شکست دورشتهای این کار و دیگر شبیهسازیها را میتوان به تفاوت
هندسه  DNAدر کارهای مختلف ،مدلهای فیزیکی و نوع فرایندهای شیمیایی در نظر گرفته شده ،و نیز پارامترها و معیارهای استفاده
شده برای ثبت یکتک شکست ناشی از فرایندهای فیزیکی یا شیمیایی نسبت داد .به عنوان نمونه در کارهای نیکجو ] ،[8و نیز در این
پژوهش ،معیار رخ دادن یک شکست انرژی آستانه و احتمال برهمکنش شیمیایی است ،در حالیکه در کارهای فردلند و همکاران ][17
معیار اصلی احتماالت خطی است .همچنین در کد  Geant4-DNAبرای الکترونهای کمانرژی ،سطح مقطع یونیزاسیون و برانگیختگی
نسبت به دیگر کدها کمتر است ] [23ولی سطح مقطعهای تجربی  CPA100دربرانگیختگی برای انرژیهای الکترونی بیش از 1۰۰ keV
حدود ده برابر  Geant4-DNAاست ] .[24همچنین مقادیر آهنگ تولید رادیکالهای هیدروکسیل (در طرف دوم معادله شیمیایی) در
 Genat4-DNAبیش از مقادیر تجربی و آهنگ مصرف این رادیکالها (در طرف اول معادله شیمیایی) کمتر از مقادیر تجربی میباشد ].[25
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 نتيجهگيری.۴
 با در نظر گرفتن تمامی عوامل،در این کار سعی شده نسبت به کارهای قبل انجام شده در زمینه آسیب میکروسکوپ الکترونی به سلول
 و انتخابDNA مثل برهمکنشهای مستقیم الکترونهای اولیه و ثانویه و همچنین برهمکنشهای غیرمستقیم رادیکال هیدروکسیل با
DNA  دقت محاسبات باالتر رفته و نتایج دقیقتری نسبت به شبیهسازیهای قبلی برای بررسی شکستها در،سطح مقطعهای تجربی
 آسیبهای اولیه،شیمیایی و شیمیایی پرتوهای الکترون با ماده- فیزیکی، در این پژوهش با در نظر گرفتن کلیه مراحل فیزیکی.ارائه شود
 به وسیله الکترونهای کم انرژی و کمیت بازده شکستهای دو رشتهای که در پرتودرمانی و محاسبه آسیب پرتوهای یونساز بسیارDNA
، همچنین مشاهده میشود. محاسبه شدهاستDNA  با استفاده از انرژیهای انباشت شده و توزیع آماری آنها در مولکولهای،مهم است
 نزدیکی بهتری،Geant4-DNA  نسبت به نتایج سطع مقطعهای مدل اصلیCPA100 نتایج به دست آمده با سطح مقطعهای تجربی کد
.به نتایج تجربی دارند
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