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 چکیده: 
پروتون مستقیم  مولکولاثر  روی  بر  آلفا  ذرات  و  انرژی  تک  افزار   DNAهای  های  نرم  از  استفاده  با  بیولوژیکی،  وکار  ساز  عنوان  به   ، 

Geant4-DNA    بررسی شد. دو هندسه مختلفB-DNA    برای تأیید اهمیت هندسهDNA  با    برخوردی  هایتابشسازی شد. وقتی  شبیه

بهانرژی   می  DNAمولکول    مختلف  میکندبرخورد  ایجاد  مستقیم  آسیب  شکستگی  ،  بازده  این،  بر  عالوه  رشته   DNAشود.  ای  تک 

ها نشان  نتایج حاصل از مدل  مختلف محاسبه شد.  برخوردیآلفا با انرژی  و    پروتونذرات  ( برای  DSBای) (، شکستگی دو رشتهSSBمستقیم)

وابستگی شدیدی دارد.    DNAدر مقایسه با مدل اتمی برای هندسه ساده بیشتر است و به انتخاب مدل هندسی    DSBو    SSBداد که بازده  

افزایش یافت. سرانجام،    LETبه عنوان تابعی از    DSB. بر اساس نتایج،  دارد  برخوردیبه نوع و انرژی ذرات    یوابستگی ضعیف  SSBعملکرد  

 بود.  LETها و ذرات آلفا با همان مقدار برای پروتون  %74و  %83به ترتیب برابر با  DSBهای ثانویه برای ایجاد سهم الکترون
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Investigation of proton and alpha particle damage in two DNA models 
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Abstract: 

The direct effect of single energy protons and alpha particles on DNA molecules as a biological mechanism was 

investigated using Geant4-DNA software. Two different B-DNA geometries were simulated to confirm the importance 

of DNA geometry. Direct damage occurs when incident radiation of different energies strikes a DNA molecule. In 

addition, the direct damage efficiency of single-stranded Breaks DNA (SSB), double-stranded Breaks (DSB) for protons 

and alpha particles with different incident energies was calculated. The results of the models showed that the yields of 

SSB and DSB is higher than the atomic model for simple geometry and is strongly dependent on the choice of DNA 

geometric model. SSB yield the weak dependence of the type and energy of incident particles. Based on the results, DSB 

increased as a function of LET. Finally, the contribution of secondary electrons to DSB generation was 83% and 74% for 

protons and alpha particles with the same amount of LET, respectively. 
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 ه . مقدم 1

مونت درک    هایی تکنیک   (MCTS1کارلو)ساختار  برای 

از مکانیسم ناشی  سلولی  آسیب  اثرات  به  مربوط  اساسی  های 

ابزارهای بسیار قدرتمندی در نظر گرفته می این  تابش،  شوند. 

آزمایشروش توجهی  قابل  طور  به  را  ها  رادیوبیولوژی  های 

دانستن مکانیسمپشتیبانی می این،  بر  عالوه  توزیع کنند.  های 

،  یونیزه کنندهده توسط تابش  آسیب احتمالی تولید ش  درفضایی  

 MCTS  [.1،2شود]ولوژی محسوب مییمسئله مهمی در رادیوب

بینی توزیع آسیب برای پیش DNAهای هندسی همراه با مدل

 DNAشود. در واقع،  تابش مستقیم و غیرمستقیم استفاده می

از آنجا 3،4هدف اصلی تابش یونیزان در هسته سلول است]  .]

ژنومی ایجاد    DNAهای مختلفی را با  یونیزان آسیبکه تابش  

آسیب می برای درک دقیق کیفیت  تابش  و مسیر  کند، هدف 

ترین  های محاسباتی رایجباید با جزئیات شرح داده شود. روش

های  سازی انتقال تابش در سلول زنده و آسیبروش برای شبیه

یداد  سازی ردیابی ذرات را در یک رواست. شبیه  DNAناشی از  

به    DNAهای  [. آسیب5،6کند ]به رویداد بررسی میمتوسط  

مدلSSB2  ،DSB  3صورت   باز  آسیب  محاسبه  و  و   سازی 

برای   خطرناکیک عامل  به عنوان    DSBشود، در این میان  می

  [.7نوع آسیب در نظر گرفته می شود] سلول،
آسیب ایجاد چنین  یونیزان  تشعشعات  اثر  در  که   هایی 

میمی اختالالت  شوند،  مانند  بیولوژیکی  اثرات  به  منجر  توانند 

سازی سلول شوند. بنابراین، درک  ، جهش و غیر فعالکروموزومی

دقیق کیفیت آسیب نیاز به توصیف کاملی از هدف و مسیر تابش  

این، مطالعات شبیه بر  به  سازی مکانیکی عال دارد. عالوه  قمند 

اندازهپیش و  اعضای بینی  برای  تشعشع  خطر  ارزیابی  گیری 

های فضایی طوالنی  خدمه هواپیما، فضانوردان در طول مأموریت

دار در هدف بیولوژیکی و اهداف  با سرنشین، تابش سنجش دنباله

 . [8،9حفاظت رادیولوژی است]

از  کنش با بافت زنده انرژی خود را  ذرات باردار در اثر برهم 

های ثانویه در محیط  دهند و منجر به ایجاد الکتروندست می

(،  HLET)4باال انتقال انرژی خطی    با  شوند. ذراتبیولوژیکی می

 
1 Monte Carlo track-structure 
2 Single-Strand Breaks 
3 Double-Strand Breaks 
4 High linear energy transfer 
5 Bragg peak 
6 Protein Data Bank 

ه  مانند ذرات پروتون و آلفا، آسیب بیشتری در تومور واقع در قل

های ثانویه سبک و سنگین  سهم یون  [.10کنند]ایجاد می  5براگ

های  در مدل  LETتواند به طور قابل توجهی بر توزیع عمق  می

بگذارد]یرادیوب تأثیر  میکروسکوپی  تجربی،  11ولوژی  شواهد   .]

دهد که احتماالً بیش از یک سازی و نظری اخیر نشان میشبیه

رشته دو  برای   (DSBای)شکستگی  واحد  رویداد  یک   در 

هشت  کم    LET  باهای  تابش  تقریباً  که  دارد   ست شکوجود 

DSB    برای ذرات باLET  [.  12رود]باال در هر رویداد انتظار می

معین، تابش ذرات آلفا    LETمطالعات نشان داد که برای یک  

ای پیچیده مستقیم  خوشه  هایآسیبنسبت به تابش پروتون،  

 [. 13کند]کمتری را ایجاد می

 

 . روش کار2
 Geant4-DNAنرم افزار  2.1

دراین کاار انتخااب شاااده    Geant4-DNAنرم افزار کااربردی   

، 2007برای اولین بار در سال    Geant4- DNAنرم افزار  است.  

 در ذرات  ترابردبا هدف عمومی برای    این نرم افزار  ،توسعه یافته

دوزیمتری تولیاد شاااد. این   هاای مربوط باه میکرو و ناانوانرژی

-Geant4نتیجاه تحقیقاات ماداوم در چاارچوب پروژه    نساااخاه

DNA  در این مطاالعاه  ساااخاه مورد اساااتفاادهن.  بااشااادمی  

Geant4.10.2  ها را برای مراحل بود که مجموعه کاملی از مدل

یونیزه شایمیایی و شایمیایی برهم کنش تابش    فیزیکی، فیزیکی

  .کندرائه میرا ا  با آب مایع  کننده،

 
 بیولوژیکی هدف  2.2

را تعریف کرده است.  B-DNAمطالعه حاضر دو مدل هندسی  

مولکول   یک  به  مربوط  مورد  اتمی    DNAاولین  مقیاس   در 

مدل  "( است که  PDB)  6ینیبانک داده پروتئ سازی شده از  شبیه

یک مدل  که  نام دارد،   "2مدل"  ، بعدیشود. مدل نامیده می  "1

ادعا   رایج    B-DNAشود  میساده و بدون ذکر جزئیات است. 

زنده  است که در سلول  DNAترین نوع مارپیچ مضاعف   های 
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[. موقعیت هر اتم در جفت های نوکلئوتید از  15شود]یافت می

PDB    ساختار قطعه   1شکل    [.16استخراج شد]  "1مدل  "در

درون   استوانه« دو  2دهد. در »مدل  را نشان می  B-DNAای از  

گرفته قرار  شعاع  یکدیگر  ترتیستوانه  ااند.    25/1و    5/0ب  به 

به   خارجی  و  داخلی  سیلندرهای  این،  بر  عالوه  است.  نانومتر 

فسفات هستند. عالوه بر این،  - های قندترتیب دنباله بازها و گروه

ابعاد    2/  15ارتفاع   و  است  اندازه    "2مدل  "نانومتر  اساس  بر 

مولکول    "1مدل قطعات  در   DNAاست.  یکنواخت  طور   به 

شود  میکرومتر برای هر دو مدل توزیع می 93/2ای با شعاع کره

جفت باز است. این کره به عنوان   6×   910    و هسته سلول حاوی

آب پر شده  3g/cm 1  منطقه مورد نظر شناخته می شود که با

 [.14]است

  MeV  هایهای تک انرژی با انرژیها با پروتونسازیشبیه

،  MeV  10  ،7  و پرتوهای آلفای تک انرژی با  /.5  ،1،  5،  7،  10

از   Zانجام شد. این پرتوهای تک انرژی در امتداد جهت    2  ،5

ابعاد با  مجازی  صفحه  یک  در  تصادفی  طور  به  که    نقاطی 

μm(86/5    ×86/5)  رد  μm  53 /5   z=  اند، شلیک قرار گرفته

انرژی  LETشوند. مقادیر  می این  به  برای  مربوط  ترتیب  به  ها 

 keV/μm  9 /8-66/4  keV/μm  58-235ها و ذرات آلفا  پروتون

مورد نظر برآورد   هدفدر مرکز   LETبود. عالوه بر این، مقادیر  

های مرتبط تداخل ای از انرژیبا این طیف گسترده  LETشد.  

مشابه    LETتوان نتیجه را برای پرتوهای مختلف با  دارد و می

SSB  [.14کرد]مقایسه  

event
ای  های تک رشتهنسبت تعداد شکست  

 دهد. به تعداد ذرات برخوردی در ماده هدف را نشان می 

 

 
 

 [.14]در مطالعه حاضر  B-DNAای از مارپیچ دوگانه  ساختار قطعه  .1 شکل

 

 DSBو   SSB  ناشی از  هایآسیب. بازده 3

دسته   چندبسته به محل تشکیل آسیب به    DNAهای  آسیب

الکترون   79/10  شود. وقتی انرژی ذخیره شده باالتر ازتقسیم می

تولید    SSBفسفات ثبت شود،    قند های  ولت در هر اتم از گروه

ذخیره شده  آستانه  حداقل انرژی    eV  79/10  [. 17،18شود]می

. با این حال، فرض بر این است که  باشدمی  Geant4-DNA  در

DSB    های مخالف  ای در رشتهرشته تک  در حالی که دو شکست

جفت باز    10کمتر از  ها  رشتهکه با جدایی  جاییرخ داده است،  

[. برای هر میدان تابشی برخوردی، بازده آسیب 17،18]باشدمی

DNA   :توسط 
 

( )

 of SSB (DSB)

 number of base pairs in the human genome
SSB DSB

number
Y

Dose total
=



 

(1                               ) 

 

کل  هندسه    در   دوز  در  شده  منتقل  سپس    DNAدوز  است، 

 شود.بیان می 1−(𝐺𝑦 𝐺𝑏𝑝)عملکرد در واحد  
 

 نتایج و بحث 3.1

ها  برای پروتون  LETمطالعه حاضر را از نظر    SSBبازده    2شکل  

آلفا برای   و    پاترنتایج  دهد و با  نشان می  "2و1 "مدلو ذرات 

همانطور که نشان داده شده است،  .  [17همکاران مقایسه شد]

بازده   با    SSBدر مطالعه حاضر،  مقایسه  برای هر دو مدل در 

مطالعه پاتر و همکاران بیشتر است. الزم به ذکر است که مدل  

های اتمی و حجم ساده هستند،  به ترتیب مدل  "2و    1"های  

ی است. با این حال، آستانه از نوع هندس  باال در حالی که در مدل  

روش یکسان است. بر اساس   دودر هر    SSBانرژی برای شمارش  

مدل اتمی بیشتر از مدل هندسی است و هر    SSBنتایج، بازده  

دو مدل اتمی و هندسی در مقایسه با مدل حجم ساده، بازده  

SSB   کند جزئیات ساختار  کمتری دارند، که تأکید میDNA  

. مدل اتمی اندازه و  مهمی داردنقش     SSBدر تعیین عملکرد

مولکول   را در  اتم  هر  واقعی  نظر می   DNAموقعیت  گیرد.  در 

هندسه  ج  "2مدل  " از  حجم    DNAزئیاتی  بنابراین،  و  ندارد 

برای شمارش   از مدل   SSBهدف  بزرگتر  و  است  استوانه  کل 

نشان داده شده است، بازده    2اتمی است. همانطور که در شکل 

SSB    ذره افزایش  الذکر    دو در    LET  برخوردیبا  فوق  مدل 

-پروتونیابد و نتایج مربوط به ذرات آلفا در مقایسه با  کاهش می 

 [. 14]مشابه باالتر است  LETهای 
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از    SSBبازده    .2شکل   تابعی  عنوان  پروتون  LETبه  های  ها)مربعبرای 

( و ذرات  "2مدل  "و مثلث های آبی باال برای    "1مدل  "سفید خالی برای  
و صورتی پایین نشان داده شده    "1مدل  "های سفید خالی برای  آلفا )دایره

برای   مثلث  وجود  "2مدل  "است  نیز  پاتر  توسط  آمده  بدست  نتایج   .)
برای پروتون21دارد] برای  ها و ستاره[ )ستاره های سیاه  های سفید خالی 

 [.14] ذرات آلفا( 
 

نشان داده    3در شکل    2و    1های  برای مدل  DSBبازده  
و همکاران مقایسه شد که از   1اوتولنگیشده است، که با نتایج  
 eVانرژی  ذخیرهبا فرض آستانه    DNAیک مدل حجم ساده  

تولید    5/17 از مطالعه    "2مدل  "کرد.  استفاده می  SSBبرای 
شبیه بیولوژیکی  حجم  و  توسط  حاضر  شده  و    اوتولنگیسازی 

  2ساده در نظر گرفته شد. پاتر  DNAیک مدل    ،[19همکاران]
  eV  و انرژی  DNAهای هندسی آستانه  مدل  ،[17و همکاران]

یک ،  [20و همکاران]  3برنال را اعمال کردند در حالی که    79/10
د.  نسازی کررا شبیه  eV 8 و آستانه انرژی  DNAمدل هندسی  

  شدیدبا افزایش تابش    DSBبه طور کلی، مشخص شد که بازده  
LET  یابد. عالوه بر این، بازده افزایش میDSB  ها  برای پروتون

بیشتر بود. بازده    LET  مقدار  در مقایسه با ذرات آلفا در همان
DSB    توسط آمده  دست  همکاران]  برنالبه  و    ،[20و  پاتر  و 

های انرژی متفاوت هستند.  به دلیل تفاوت آستانه  ،[17همکاران]
از مطالعه فعلی مطابق با    "2مدل  "از    DSBبا این حال، بازده  

 [.  19و همکاران است] اوتولنگینتایج به دست آمده توسط 
شوند.  ساده را شامل می  DNAاز آنجا که هر دو یک مدل  

و همکاران   پاترباالتر از نتایج    "2مدل  "  DSBبرعکس، بازده  
به دلیل هندسه متفاوت. بر    ،[20و برنال و همکاران]  ،[17است]

الکترون سهم  نتایج،  ایجاد  اساس  در  ثانویه  در    هاDSBهای 
LET  ،و    %83به ترتیب برابر با    برای ذرات پروتون و آلفا  یکسان
ها  یون  ا اتمی باال در مقایسه ب  عدد های با  یوندر واقع  است.    76%

 
1 Ottolenghi 
2 Pater    

بیشتری انرژی    یکسان،  LETدر همان مقادیر    پایین اتمی    با عدد 
های ثانویه آنها انرژی بیشتری دارند و  . در واقع، الکتروندارند

انرژی   با  ایجاد می   ذخیره شدهمناطقی  بر  با چگالی کم  کنند. 
پروتون اساس،  آلفا،  این  با ذرات  مقایسه  بیشتری   DSBها در 

 [. 17کمتری دارند]  SSBکنند در حالی که عملکرد تولید می

SSB  نمودارنتایج مربوط به  

event
که    LETبه عنوان تابعی از    

نشان داده شده    4ها و ذرات آلفا هستند، در شکل  شامل پروتون
انرژی تمام  برای  نسبت  این  ثابت    برخوردیهای  است.  تقریباً 

در   بیشتر است  "2مدل  "نسبت برای    این  است. عالوه بر این، 
با   بین  . "1مدل  "مقایسه  نسبت  با  است  برابر  نسبت  کل    این 

حجم اشغال شده توسط همه اهداف و حجم هسته. حجم هدف  
های  گروه  که  ها، برابر است با اتحاد حجم همه اتم   "1مدل  "برای  

استوانه   2دهد، در حالی که برای حجم  قند فسفات را تشکیل می
مدل   برای  گروه   2خارجی  دهنده  نشان  که  است،  های  برابر 

ی مدل ساده بیشتر از فسفات قند است. از طرف دیگر، حجم برا
های شکست رشته مدل اتمی است و به همین دلیل تمام بازده

ساده هندسه  سرانجام  برای  است.  اتمی  مدل  با  مقایسه  در  تر 
شود که نسبت از نظر آماری مستقل از نوع و انرژی مشاهده می

 است.  برخوردیذرات 
 

 
های  ها )مربعبرای پروتون  LETبه عنوان تابعی از    DSBبازده    .3شکل  

( و ذرات آلفا  "2مدل  "های آبی باال برای  و مثلث  "1مدل  "سفید خالی برای  
و صورتی پایین( نشان داده شده است.    "1مدل  "های سفید خالی برای  )دایره

(. نتایج بدست آمده توسط نویسندگان دیگر نیز ارائه  "2مدل  "مثلث برای  
ا  ]شده  همکاران.  و  پاتر  )ستاره21ست:  پروتون[  برای  سیاه  و  های   ها 
[، )عبور برای  17های سفید خالی برای ذرات آلفا( اوتولنگی و همکاران]ستاره

برنال و همکاران]ها و میلهپروتون برای ذرات آلفا(،  های  [، )الماس20هایی 
 (.های سفید خالی برای ذرات آلفا ها و الماسسبز برای پروتون
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SSB  .4شکل  

event
های سفید خالی برای  ها )مربعبرای پروتون  LETرا از نظر    

های سفید  ( و ذرات آلفا )دایره"2مدل  "های آبی باال برای  و مثلث  "1مدل  "

 [. 14]("2مدل  "های صورتی پایین برای و مثلث "1مدل "خالی برای 

 

 گیری نتیجه.  4

های تک انرژی و ذرات  پروتونهای مستقیم  مطالعه، آسیباین  

کند، در حالی که انتشار  را ارزیابی می  DNAهای  آلفا به مولکول

سازی های غیرمستقیم تابش را مدلهای آزاد و آسیبرادیکال

مختلف  نمی هندسه  دو  اهمیت   B-DNAکند.  تأیید  برای 

تواند  می  Geant4-DNAسازی شد.  شبیه  DNAهندسه اتمی  

ردیابی دقیق  مقیاس    ساختار  در  را  کند.    DNAذرات  ایجاد 

از   ترین تواند دقیقاتمی می  دقتو    MCTSبنابراین، ترکیبی 

نتایج،  را پیش  SSB   ،DSBبازده ممکن   بینی کند. بر اساس 

برای هندسه ساده در مقایسه    ایهای شکست رشتهتمام بازده

با کاهش انرژی   SSBبا مدل اتمی بیشتر بود. عالوه بر این، بازده  

افزایش یافت، در حالی که    DNAذره تابش برای هر دو مدل  

SSBنسبت    .کاهش یافت  DSBبازده  

event
ها و ذرات برای پروتون  

انرژی با  احتمال آلفا  با  برابر  و  ثابت  تقریباً  مختلف  های 

حجم هدف    "2مدل  "تأثیرگذاری یک هدف بود. عالوه بر این،  

به   نسبت  بیشتری  بنابراین    "1مدل  "بیولوژیکی  و  این  داشت 

هندسه  که  داد  نشان  نتایج  این،  بر  عالوه  بود.  باالتر  نسبت 

نقش مهمی در محاسبه بازده شکستگی رشته   DNAمولکول  

پروتون  بعالوه  دارد، که  داد  نشان  با  مشاهدات  آلفا  ذرات  و  ها 

SSBانرژی متفاوت دارای نسبت ثابت 

event
هستند. بنابراین ، بازده    

SSB

event
 است. برخوردی  از نظر آماری مستقل از نوع و انرژی ذرات    
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