
 
 
 
 
 

  1 

 

 (مجازی)دانشگاه فردوسی مشهد  -1399د اسفن 14الی  11

های تجربی و  های آن با سطح مقطع های کم انرژی در هسته سلول و محاسبه آسيب سازی الکترون شبيه 

 Geant4-DNA کد

 

 2مجتبی مکاری، *1حسين معينی

 
 

 ، شیراز، ایران 71454، صندوق پستی دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، گروه فیزیک. 1

 بهبهان، ایران ،  63616-47189 ، صندوق پستیصنعتی خاتم االنبیاء )ص( بهبهان  ، دانشگاهفیزیک . گروه2

 

 

 

 چکيده 

تابش میبرهمکنش  زنده  سلول  با  یونیزان  بازی  های  آسیب  موجب  شکست  DNAتواند  رشته و  تک  دورشته های  و  شود.  ای  آن  ای 

مونت کارلو امکان   سازی های ژنتیک و یا سرطان منجر خواهند شد. شبیهشوند به مرگ سلولی، بیماریهایی که ترمیم کامل نمیآسیب 

-Geant4مال شده در کدهای  های اع مقطع  آورد. در این مطالعه، با بکار بردن سطحو نرخ آنها را فراهم می  DNAتعیین انواع آسیب  

DNA    وCPA100باریکه انرژی،  با  الکترونی  برهمکنش keV  1۰۰تا    ۰11/۰های  های  و  ترابرد شده  مایع  آب  و داخل  فیزیکی  های 
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Abstract 
Interaction of ionizing radiations with living cell could instigate DNA base damage and single-/double-

strand 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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 مقدمه .  1

های شیمیایی  های یونیزان شامل اثرات فیزیکی بواسطه یونیزاسیون و برانگیختگی و اثرات شیمیایی بواسطه واکنش رادیکالآثار اولیه تابش

شود و شامل بندی میبه انواع آسیب ساده و پیچیده در هسته سلول طبقه   DNAهای  باشد. آسیبو بخصوص رادیکال هیدروکسیل می

هایی )به ویژه  باشد. ترمیم ناکامل یا عدم ترمیم چنین آسیب و نیز آسیب بازی می  3DSBای  و دورشته   2SSBای  رشته های تکشکست 

DSBپرتوهای   . شواهد، داللت بر آن دارند که نوسانات در الگوهای مسیر حرکت و برهمکنش]1[تواند منجر به مرگ سلولی گردد  ( می

مفید بودن پارامترهای کیفیت پرتو نظیر   باشد. محدودیتاین پرتوها در اثربخشی بیولوژیکی آنها می  های انواعیونیزان در بافت دلیل تفاوت

بینی یا توصیف اثربخشی بیولوژیکی پرتوهای مختلف به کرات در مطالعات آزمایشی و نظری گوناگون ( در پیشLETانتقال انرژی خطی )

. در مقابل، الگوی مسیر پرتوهای مختلف و ارتباط آن با اثربخشی بیولوژیکی مشاهده شده قادر به آشکار کردن ]2[نشان داده شده است  

و اثرات   ، برهمکنش]Geant4-DNA  ]3باشند. در این مطالعه، با بکاربردن جعبه ابزار  ویژگیهایی است که از لحاظ بیولوژیکی مرتبط می

ط از  زنده  بافت  در  پرتوها  زندهبیولوژیکی  بافت  معادل  ساختارهای  برای  مناسب  جایگزینی  عنوان  به  آب،  محیط  در  آنها  ترابرد    ،ریق 

سازی مرحله به مرحله ترابرد ذرات در موادی همچون های تعریف شده در این جعبه ابزار امکان شبیه سازی شده است. فرایندها و مدلشبیه 

. فهرستی از کدهایی که امکان مطالعه الگو و تاریخچه مسیر حرکت ذرات ]4[ورد  آفراهم می  eVهای پایینی در حد  آب مایع را تا انرژی 

باشند.  می  ]9[  CPA100، و  ]PENELOPE  ]5[  ،Geant4  ]6[  ،PARTRAC  ]7[  ،KURBUC  ]8سازند شامل  در محیط را میسر می

های شناخته آورد که از قابلیترا فراهم میاین پتانسیل    Geant4-DNAساز  داخل شبیه   CPA100های کد  امکان استفاده از سطح مقطع 

ناشی    DNAهای  شده این کد در بازسازی نسبتا موفق نتایج تجربی مربوط به پرتوهای الکترونی استفاده شود. در پژوهش حاضر، آسیب

و    Geant4-DNAهای  طعاز طریق ترابرد آنها در آب و با استفاده از سطح مق  keV  1۰۰تا    ۰11/۰های  از پرتوهای الکترونی با انرژی

CPA100  چنین ها با بازه انرژی مذکور در اثر پرتودهی درون بافت و هماند. علت انتخاب این محدوده انرژی، تولید الکترون محاسبه شده

شبیه قبلی  نتایج  مقطع وجود  سطح  این  عملکرد  همچنین،  است.  نتایج  مقایسه  انرژی جهت  بازه  این  در  تجربی  و  مقایسازی  با  سه ها 

 های بازده بر واحد دز با نتایج تعدادی از کدهای دیگر و نیز نتایج آزمایشی موجود مورد بررسی قرار گرفته است. کمیت

 

 ها  . مواد و روش2

ستازی ترابرد توستعه داده شتده انجام شتده استت که امکان شتبیه Geant4 V10.4که بر بستتر    Geant4-DNAاین مطالعه به کمک کد  

های فیزیکی و شتتیمیایی ذرات در ستتاخته و از قابلیت محاستتبه برهمکنشمیستتر  DNAهای با ابعاد نانومتری نظیر پرتوها را در محیط

شتامل   DNAده برای محاستبه آستیب باشتد. فرایندهای مورد استتفاعنوان تقریب مناستبی از محیط ستلول( برخوردار میمحیط آب )به

داخل محیط آب که به صتورت کروی شتکل در نظر   eV 4/7باشتد و الکترونها تا انرژی بر  االستتیک، یونیزاستیون، برانگیختگی و اوژه می

برای    Geant4-DNAهتای پیش فر   شتتتونتد. متدلگرفتته شتتتده و چشتتتمته الکترونی همستتتانگرد در مرکز آن قرار دارد ترابرد می

  eV  11 - MeV(، یونیزاسیون )eV 9 -  MeV  1(، برانگیختگی )eV 4/7 - MeV  1های الکترون شامل پراکندگی االستیک )کنشبرهم

 باشند و به ترتیب عبارتند از:( میeV 4 - eV  13های اتصال مولکولی )(، و برهمکنشeV  2 - eV 11(، برانگیختگی ارتعاشی )1

G4DNAChampionElasticModel  ،G4DNABornExcitationModel  ،G4DNABornIonisationModel  ،

G4DNASancheExcitationModel  و ،G4DNAMeltonAttachmentModelهای ستتطع مقطع . همچنین، مدلCPA100   مورد

( تعریف شتتتده و عبتارتنتد از  eV  11   -  keV ۲۵۵استتتتفتاده برای پراکنتدگی االستتتتیتک، برانگیختگی، و یونیزاستتتیون در بتازه انرژی )

G4DNACPA100ElasticModel  ،G4DNACPA100ExcitationModel  و  ،G4DNACPA100IonisationModel  از پتتا   .

 
2 Single Strand Break 
3 Double Strand Break 
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های هیدروکستیل تولید شتده  های انباشتت و مختصتات آنها و همچنین مختصتات رادیکالستازی و ترابرد پرتوها در آب، انرژیمرحله شتبیه

( پا از یک نانوثانیه )معادل بازه  ]1۰[دارند    DNAهای شتیمیایی بیشتترین ستهم را در آستیب ها و مولکولدیکالدر آب )که در بین را

بندی ها با توجه به تقستیمهای اولیه( استتخرا  شتده و نوع شتکستتو ایجاد آستیب DNAها با  های اولیه شتیمیایی رادیکالزمانی برهمکنش

 DNAترین انواع  باشتد که از عمومیمی  B-DNAستازی  استتفاده شتده در شتبیه DNAمدل   ( تعیین گشتت.1نیکجو و همکاران )شتکل 

فستفات آن محور مرکزی -های شتکراستت و زنجیره nm  2/3ای در این پژوهش برابر با  استتوانه DNA. قطر مولکول ]11[ای استت دورشتته

)با طول کل   bp  216مورد استتتفاده   DNA. طول  ]12[کنند  ای احاطه میدرجه  36و چرخش مارپیچ    nm۱ استتتوانه را با قطری برابر 

nm  44/73    های آنگستتروم در نظر گرفته شتده استت. نمونه 23نوکلئوتید( و قطر آن  432شتاملDNA های  گیریدر مختصتات و ستمت

مورد بررستتی قرار گرفت. انرژی   ]µ-randomness  ]13ستتازی با دو آزمون رو  تصتتادفی داخل کره آب توزیع شتتدند و دقت این نمونه

های  و احتمال شتکستت به واستطه واکنش رادیکال هیدروکستیل با گروه ]eV  5/17 ]14آستتانه برای انجام یک شتکستت فیزیکی برابر با  

 .]1۰[در نظر گرفته شده است  13%فسفات برابر با  -شکر

 

 
 .]DNA  ]8ای ساده و پیچیده در ای و دورشتههای تک رشتهانواع شکست .1شکل 

 
 

 ایج و بحث . نت۳

های ها در انرژیدر اثر برهمکنش مستقیم یا غیر مستقیم الکترون   DNAهای  ای در نمونههای رشتهدرصد توزیع تعداد کل شکست   2شکل  

 keV  ۰1 /۰های  های تک موضعی در انرژی شود، درصد شکستدهد. همانطور که مشاهده میمختلف را به ازای یک پرتو اولیه نشان می

توزیع درصد شکست  و  انرژی بیشترین  در  باالتر  مرتبه  بیشتر مشاهده میهای  میانی  بازده شکست3. شکل  شودهای  های تک ، کمیت 

ای رشتههای تکشکست keV  5/۰های کمتر از کند. در انرژیمیمقایسه  Gbp  1ای را به ازای یک گری و طول برابر ای و دو رشتهرشته 

در همه نمودارها نتایج نزدیک به هم    keV  3۰است و به جز انرژی  Geant4-DNAهای تجربی بسیار کمتر از مدل اصلی با سطح مقطع

، ]KURBUC  ]8سازی نیکجو و همکارن با کد  ای این پژوهش با نتایج کارهای شبیههای دورشتهنیز نتایج بازده شکست   4هستند. در شکل  

با کد   با کد  ]MCDS  ]15سمننکو و همکارن  برنال و همکارن   ،PENELOPE  ]16[  با کد فردلند و همکارن   ،PARTRAC  ]17[ ،

و همچنین نتایج تجربی    ]12[و مدل اصلی این کد    Geant4-DNAمکاری و همکاران با کد     ، و]PHITS  ]18ماتسویا و همکارن با کد  

های مقایسه شده است. در انرژی  ]22[، و دی الرا و همکاران  ]21[، بوچاوی و همکارن  ]2۰[همکارن    ، فولکورد و]19[فولفورد و همکاران  
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های  های اصلی است. اما برای انرژی های تجربی کمتر از نتایج کد با سطح مقطعای با سطح مقطعنتایج بازده دو رشته   keV 7 /۰کمتر از  

از   الکترون برعکا است. دلیل این تفاوت  keV  7/۰بیشتر  انرژی ها در تولید  های های ذکر شده برای سطح مقطعهای ثانویه کمتر در 

به تفاوت   توانیرا م  هایسازه یشب  گر یکار و د  نیا  یابازده شکست دورشته   جینتا  نیشده ب  مشاهده  یهاوتتفاباشد. همچنین  انتخابی می

استفاده   یارهایپارامترها و مع  زیدر نظر گرفته شده، و ن  ییایمیش  یندها یو نوع فرا  یکیزیف  یهامختلف، مدل  یدر کارها  DNAهندسه  

 ن ی در ا  زی، و ن]8[  کجوین  ینسبت داد. به عنوان نمونه در کارها  یی ایم یش  ای   ی کیزیف  ی ندهایاز فرا  یشکست ناش  تک کیثبت    یشده برا

 ]17[فردلند و همکاران    ی در کارها  کهیاست، در حال  ییایمیآستانه و احتمال برهمکنش ش  یشکست انرژ  ک یرخ دادن    اریپژوهش، مع

  یختگ یو برانگ  ونی زاسیونیسطح مقطع    ،یانرژکم  یهاالکترون   یبرا  Geant4-DNAدر کد    نیاست. همچن  یاحتماالت خط  یاصل  اریمع

 keV  1۰۰  از  ش یب  یالکترون  یهای انرژ  یبرا  یختگیبرانگدر  CPA100 های تجربیلی سطح مقطع و] 23[  کدها کمتر است  گرینسبت به د

( در  یی ایمی)در طرف دوم معادله ش  لیدروکسیه  یهاکالیراد  دیآهنگ تول  ریمقاد  نی. همچن]24[ت  اس  Geant4-DNAحدود ده برابر  

Genat4-DNA  25[  باشدیم   یتجرب  ری( کمتر از مقادییایمی)در طرف اول معادله ش  ها کالیراد  نیو آهنگ مصرف ا  یتجرب  ریاز مقاد  شیب[ . 

 
های آسیب دیده  های مستقیم یا غیرمستقیم به صورت تابعی از انرژی الکترون برحسب تعداد بخشها یا احتمال ایجاد شکستدر صد تعداد کل شکست .2شکل 
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-G4-DNA) .( و G4-DNA-defaultفر  ) های پیشمقطعبه صورت تابعی از انرژی الکترون برای سطح  Gbpبر واحد   DSBو   SSBکمیت بازده . ۳شکل 

CPA100) 
 

 
( به صورت تابعی از انرژی اولیه الکترون در مقایسه با سایر  eV 30)و نیز  eV=17.5 ssbEو   OHP=13/۰ای به ازای های دورشتهکمیت بازده شکست. ۴شکل 

 سازی.نتایج آزمایشگاهی و شبیه
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  گيری . نتيجه۴
عوامل   یبه سلول، با در نظر گرفتن تمام   یالکترون  کروسکوپیم  بیآس  نهیقبل انجام شده در زم  یشده نسبت به کارها  ی کار سع  نیدر ا

و انتخاب   DNAبا    ل یدروکسیه  کالیراد  میرمستقیغ   یهابرهمکنش  نیچنو هم  هیو ثانو  هیاول  یهاالکترون  میمستق  یهامثل برهمکنش
 DNAها در  شکست  یبررس  یبرا  ی قبل  ی های سازهینسبت به شب  یترقیدق  جیبات باالتر رفته و نتا دقت محاسهای تجربی،  سطح مقطع
 ه ی اول  یهابیالکترون با ماده، آس  یپرتوها   ییایمیو ش  ییایمیش-یکیزیف  ،یکیزیمراحل ف  هیپژوهش با در نظر گرفتن کل  نیارائه شود. در ا

DNA  ار یبس  سازون ی  یپرتوها  بیس آو محاسبه    یکه در پرتودرمان  یادو رشته   یهابازده شکست   تیکم  و  یکم انرژ  یهاالکترون   لهیبه وس 
شود،  چنین مشاهده میهم  است.محاسبه شده DNA  یهاآنها در مولکول   یآمار  عیانباشت شده و توز  یهای مهم است، با استفاده از انرژ

، نزدیکی بهتری Geant4-DNAهای مدل اصلی  مقطع   ه نتایج سطعنسبت ب  CPA100های تجربی کد  نتایج به دست آمده با سطح مقطع
 به نتایج تجربی دارند. 
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