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  هموگلوبینطیفی  پرتو گاما با استفاده از تغییراتمولکولی دزیمتری 
 

 *جواد ،رفیعی

 ایمواد و سوخت هستهپژوهشکده ای، سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته

 

 :دهيچک
استتااد  از  نظیر پرتو ایکس و گاما از اهمیت باالیی برخوردار استت  میتناد دز بت بی بتا دزیمتری پرتوهای پرانرژی

که هموار  با خطتا  شودهای بدد لحاظ میو با تقریب و ضرایب خاصی در بافت انداز  گیری شد  فینیکیدزیمترهای 
  انتختا  گردیتدهمرا  است  در این مطالعه، هموگلوبین بعنتواد یتب بیومتارکر بتالقو  بزتت دزیمتتری پرتتو گامتا 

 UV-Visبتا استتااد  از فیتذ بت بی  Gy 36-2در محتدود  دز  برهمکنش پرتو گاما با هموگلوبین بصورت برود تن

 همچنتین، رونتد زیمتری پرتو گامتا پینتنزاد گردیتد بزت د nm 212در حوالی  پیب سورتشد  و تغییرات بررسی 
متورد  ،بعنواد شاخص اثر پرتو گاما بر بتددتواند میفیای هموگلوبین در موابزه با پرتو گاما  مختلذ تغییرات نواحی

 ااد  قرار گیرد  است

 پیب سورت، فیذ ب بیدزیمتر مولکولی،  هموگلوبین، پرتو گاما،  :کلمات کليدي

 

Molecular dosimetry of gamma radiation using spectral changes of 

hemoglobin 

 
Rafiei, Javad 

Nuclear Science & Technology Research Institute, Materials & Nuclear Fuel Research School 

 

Abstract: 
Radiation dosimetry of X and gamma rays is especially important because the increasing application of 

these two high-energy electromagnetic radiation in medicine. The common measurement of absorbed 

dose is carried out using physical changes of specific materials due to the amount of energy received, 

which is always accompanied by errors when it is used to biological tissues. In this study, hemoglobin 

was suggested as a biomarker for gamma radiation dosimetry. The interaction of gamma ray with 

hemoglobin in the range of 2-63 Gy was studied in-vitro. UV-Vis spectrophotometry and peak intensity 

variation and Soret band displacement at about 412 nm were proposed for gamma radiation dose 

measurement. Also, the variation of different spectral regions of hemoglobin in exposure to gamma 

radiation could be used to investigate the interaction of gamma ray with different biomolecules in the 

body. 

 

Keywords: Gamma radiation, hemoglobin, molecular dosimeter, UV-Vis spectrum, Soret band 
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در تنتخیص و درمتاد امواج ایکس و گامتا و منابع پرانرژی  هارادیواینوتوپاستااد  روزافنود از با توبه به 

اختصاصتی دزیمتتری های مختلذ ضروری است  اهمیتت برآورد دقیق اثرات بانبی آنزا در بافتها، بیماری

دسته  ی بددهااساس منابزت آنزا با بافتهای زیستی بداد حد است که عمد  دزیمترها بر ها و بافتمولکول

دهد که از دزیمترها را تنکیل می ایدسته  دزیمترهای ترمولومینسانس [1]دشوبندی شد  و ارزش گ اری می

بزتت دزیمتتری پرتوهتای بصتورت گستترد  بافت پرتودهی شد   ابراساس ترکیب بلوری شاد و منابزت ب

های رادیکالی نظیر های دزیمتری بر اساس تنکیل ترکیبات و حدواسطیکی از روش  [2]دروبکار مییونیناد 

های آبی بود  که برگرفته از تاثیر غیرمستقیم پرتو یونیناد بتر بافتت هیدروکسیل و پراکسیدهیدروژد در محیط

بستیار تر دز دریتافتی بزهای زیستی بعنواد بیومارکر بزت تخمین در این میاد استااد  از مولکول  [6]باشدمی

باشد در برآورد میناد خطر که برپایه استااد  از بیومارکرهای زیستی میدزیمتری مولکولی حائن اهمیت است  

  انتخا  بیومارکر مناسب بزت برآورد میتناد دز [2]شودعوامل و ترکیبات مختلذ در سرفاننایی استااد  می

دریافتی از منابع پرتوزا و میناد ریسب اثر پرتو بتر بتدد، یکتی از فاکتورهتای اساستی و اولیته در دزیمتتری 

های مزم با توزیع همه گیر در بتدد بعنواد یکی از بیوماکرومولکول (Hb) هموگلوبینباشد   مولکولی پرتو می

هموگلتوبین در تمتامی کلتی  ر باشتد  ستاختارویژ ، میتواند گنینه مناسبی بترای ایتن امتو ساختار مولکولی 

فیتذ بخش پلی پپتیدی و گرو  پروستتیب هتیم  یکساد بود  و شامل دو بخش اصلی است: موبودات زند  

 ب بی هموگلوبین ناشی از دو بخش موبود و ارتباط این دو بخش بود  که با ب   پرتو دچار تغییر شتد  و

هموگلوبین بصتورت  ،پژوهشدر این تواند استااد  شود  الگو و شدت این تغییرات در دزیمتری مولکولی می

تغییرات فیاتی  و الگو و شدت شودمیپرتودهی  36-التبا استااد  از پرتو گاما حاصل از چنمه کب برود تن

دز بت بی در افتنایش مختلذ بتا شدت ب   نواحی تغییرات   گرددمی مطالعهبا توبه به میناد دز دریافتی 

  همچنتین، شتودمتیمختلتذ بررستی فول متوبی شد  و میناد خطی بودد نواحی  ثبت Gy 36-2محدود  

 گردد امکاد استااد  از نواحی مختلذ فیای بزت دزیمتری پیننزاد می

 : روش کار

خود یب انساد بالغ ستالم  از ،داننگا  تزراد بر اساس پروتکل آزماینگا  بیوشیمی فینیب هموگلوبین انسانی

  خلوص شیمیایی آد با استااد  از روش الکتروفورز ژل و مقایسه با نمونه [5]استخراج شد  و تخلیص گردید

شد  و فیذ ب بی آد  رقیق mM 56هموگلوبین سیگما تائید شد  سپس، محلول هموگلوبین در بافر فساات 

نتتواحی مختلتتذ فیاتتی بتتا تزیتته شتتد   nm 066-266در ناحیتته  UV-Visبتتا استتتااد  از استتپکتروفوتومتر 

 تطبیق داد  شد   Hbوبود در ساختار کروموفورهای م

گتری در ستاعت  26 دز آهنگبا  از چنمهمنخص در فاصله  36-با استااد  از چنمه کبالت پرتودهی نمونه

       با افنایش مدت زماد پرتودهی حاصل شدبود  که  Gy 36-2دز دریافتی نمونه ها  انجام شد 
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 ,UV-Vis (GBC, Cintra 6استتپکتروفوتومتر  دستتتگا  الکتروفتتورز ژل،تجزیتتنات استتتااد  شتتد  شتتامل 

Australia)36-، چنمه کبالتت (gamma beam, GB150 type B, Atomic Energy of Canada)  مستتقر در

، توستط مرکتن TLDبتا استتااد  از دزیمتتر  دز آهنتگعنواد منبع پرتو گاما بود  پژوهنکد  مواد و سوخت ب

SSDL تعیین گردید   کرج 

از شترکت  ،های استااد  شد  در تزیه بتافرار رفته در استخراج و تخلیص هموگلوبین و نمبمواد شیمیایی بک

 2از شترکت ستیگما ،تزیه شد  هموگلوبین شاهد بزتت تعیتین خلتوص هموگلتوبین استتخراج شتد  1مرک

 خریداری گردید 

میلتی  دوهتای ( تزیته شتد  و در ویتالpH ،mM 56 2/7میکروموالر هموگلوبین در بافر فستاات ) 6محلول 

لیتری قرار داد  شد  در هر سری آزمایش، یب نمونه بعنواد شاهد در بیرود از محاظه پرتودهی قرار داد  شد  

ها به ترتیب در محاظه پرتودهی قرار داد  شد  و در مدت زماد منتخص پرتتودهی گردیتد  میتناد دز نمونه

اد پرتودهی محاستبه گردیتد  ستپس، نمونته هتا از گیری شد  و فول زمدریافتی با استااد  از شدت دز انداز 

هتا تزیته شتد و محاظه برداشته شد  و در حمام یخ قرار داد  شد  پس از خاتمه عمتل، فیتذ بت بی نمونته

تغییرات نواحی مختلذ بر حسب میناد دز دریافتی ترسیم گردید  رابطه خطی میناد تغییترات فیاتی نتواحی 

ه د معیاری از همبستگی ساختار با دز دریافتی بود  و امکاد استااد  از ناحیتمختلذ با مقدار دز دریافتی، بعنوا

 فیای م کور و ساختارهای منابه در دزیمتری پیننزاد گردید 

 : جينتا

   (1شکل گردید )تزیه  بدود پرتودهی بعنواد فیذ شاهد در محلول بافر فساات، فیذ ب بی هموگلوبین

                                                 
1 Merck 
2 Sigma 

 nm 088-088: طيف جذبی هموگلوبين در ناحيه 1شکل 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

24th Iranian Nuclear Conference 12-11Feb 2018 University of Isfahan                                                                4   

 

 

 

 بیست و چهارمین کنفرانس هسته ای اریان
                      دااگشنه اصفهان -اسفندماه 3و  2

P: 0541  
 2و  1

 -اهاسفندم
دااگشنه 

                      اصفهان

شتود  نانومتر دیتد  متی 577و  521، 212، 656، 270ود  که به ترتیب در هموگلوبین دارای پنج پیب اصلی ب

بنتد مربتوط بته انتقتاالت  Qتحتت عنتواد  577و  nm 521بعنواد پیب سورت و بات پیب  nm 212 پیب

از آمینواسیدهای آروماتیتب ننتات  nm 270بود  و منخصه هموگلوبین اکسی است  پیب  *πبه  πالکترونی 

 گرو  هیم به هیستیدین زنجیر  پلی پپتیدی است  Feمربوط به اتصال  nm 656گیرد و پیب می

(  بتا 2پرتودهی شد  و فیذ ب بی تزیه شد )شکل  ،های مختلذزماد دز ثابت و آهنگنمونه هموگلوبین با 

بند کاهش یافته و در عین حال سته ناحیته فیاتی در حتوالی  Qهای سورت و افنایش دز ب بی، شدت پیب

nm 366 ،633  افنایش نناد داد   255و 

 

نمودارهای منطبق نناد داد  شد  و بند نسبت به دز ب بی  Qهای سورت و ناحیه آهنگ تغییرات شدت پیب

   (6)شکل با این نقاط ترسیم گردید

( تغييرات شدت پيک سورت، A) Gy 33-0: نمودار تغييرات شدت جذب نواحی طيفی هموگلوبين پرتوديده با دز3شکل 

(B) ( وC)  تغييرات ناحيه به ترتيبQ  و  673بند درnm 338 

 گري 33تا  0و گاما با دز : طيف جذبی هموگلوبين پرتو ديده با پرت0شکل 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

24th Iranian Nuclear Conference 12-11Feb 2018 University of Isfahan                                                                5   

 

 

 

 بیست و چهارمین کنفرانس هسته ای اریان
                      دااگشنه اصفهان -اسفندماه 3و  2

P: 0541  
 2و  1

 -اهاسفندم
دااگشنه 

                      اصفهان

 تغییرات شتدت بت   در ،داربعنواد دو ناحیه منخصه ترکیبات هیم بند Qسورت و  نواحی فیایعالو  بر 

بعنواد پیب منخصته  nm 255بعنواد منخصه پایداری ساختار کلی هموگلوبین و ناحیه  nm 637 موجفول 

 (  2ترسیم گردید )شکل  تغییرات محیطی ناشی از حضور ترکیبات فعال رادیکالی

 

 : گيرينتيجه بحث و

تغییرات ستاختاری گردد که این میهموگلوبین برهمکنش پرتو گاما با هموگلوبین منجر به تغییرات ساختاری 

تاتاوت های مختلذ ساختار، قابل ردیابی و انداز  گیتری استت  با استااد  از کروموفورهای موبود در بخش

نسبت به گرو  نرم پلی پپتیدی در نتایج بدست آمد  کامالً منخص استت  اثتر رفتار پرتو با گرو  سخت هیم 

ای مختلذ و نین روند تغییرات نواحی مختلذ فیای در موابزه با پرتو گامتا، میتوانتد همتااوت پرتو بر بخش

بزت شناسایی و تاکیب پرتوهای مختلذ و یا منابع مختلذ پرتویی بکتار رود  همچنتین، نمتودار تغییترات 

اد  متورد استتادز بت بی،  تواند بعنواد بیومارکر مولکولیشدت ب   علیه دز ب بی چنانچه خطی باشد می

 قرار گیرد 

به منظور انتخا  فول موج مناسب بزت دزیمتری پرتو، مکانیسم اثتر پرتتو گامتا بتر هموگلتوبین بصتورت 

گتردد  های مختلذ مقایسته شتد  و فتول متوج مناستب معرفتی متیمختصر ذکر شد  و در ادامه، فول موج

 ننتاد داد  شتد  استت، 2شکل  در تغییرات فیای محلول هموگلوبین در موابزه با دزهای مختلذ پرتو گاما

هتای کوتتاهتر بابجتا به سمت فول متوج ، با افنایش دز ب بیپیب سورت بعنواد پیب اصلی در این شکل،

شد  و شدت آد متناسب با افنایش دز پرتو، کاهش یافته است  بابجایی پیتب ستورت و کتاهش بت   آد 

هتای اصتلی ختروج هتیم از پاکتت  بعنتواد منخصته nm 637همرا  با افنایش ب   ناحیته فتول متوبی 

کته مختصته  βو  αبنتد بتا دو پیتب  Qناحیه عالو  بر پیب سورت، بات پیب باشد  هیدروفو  گلوبین می

مربوط به حالتت  nm 366اصلی حالت اکسی هموگلوبین است، با افنایش دز کاهش یافته و پیب بدیدی در 

در مت هموگلوبین علیترغم  د افنایش یافته است که با افنایش دز، شدت آ شد  استمت هموگلوبین پدیدار 

 nm 337 (B)( و A) nm 066ليه دز جذبی در طول موج : نمودار تغييرات شدت جذب ع4شکل 
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متت بتا  و تبتدیل اکستی بته رونتد تغییتر 6در شکل   دهدمیتغییر اکسایش  Fe(III)به  Fe(II)حالت اکسی، 

متت بتود  کته  بینتر از شیب افنایشدر این شکل، شیب کاهش اکسی افنایش دز پرتو نناد داد  شد  است  

از مسیرهای دیگر نظیر تبتدیل بته  ،بخش دیگر اکسی لوبین به مت بود  وخنی از اکسی هموگبیانگر تبدیل ب

مربتوط بته آمینواستیدهای  nm 270  ناحیته گلتوبین در رفتته استتحالت داکسی و تخریب کامل هیم پیش 

کته  (2تغییر چندانی نناد نداد  است )شتکل  پرتو، آروماتیب تریپتوفاد، تیروزین و فنیل آالنین، با افنایش دز

گترو   تغییترات شتدید فیاتی و حال آنکه باشدبا زنجیر  پلی پپتیدی میپرتو گاما  ناچینبرهمکنش از  حاکی

   [3]با گرو  هیم بود  استننانگر برهمکنش تربیزی پرتو گاما  ،هیم

 366و  nm 573بند را در دو فول متوج  Qروند تغییرات شدت ب   در ناحیه ، 6شکل  C و Bنمودارهای 

بتود  خطی  Gy 26دز محدود  تا ، nm 366و افنایش آد در  nm 573در ب   روند کاهش دهد  نناد می

بینتتر از  366ی در فول موج از حالت خطی خارج شد  است  میناد انحراف از حالت خطکه با افنایش دز، 

های موبود در فیذ ب بی هموگلوبین، پیب سورت بدلیل خطی بودد تغییرات میاد پیب از می باشد    573

بررسی حدود پتایین و بتاالی دز گنینه مناسبی بزت مقاصد دزیمتری است  اگرچه  ،شدت ب   با دز پرتو

های کیای نظیتر ای هموگلوبین، بزت بررسیب بی بزت تعیین حدود خطی ضروری است  سایر نواحی فی

 تواند استااد  گردد نوع پرتو می

رشد کرد  استت  ایتن ناحیته مربتوط بته  nm 255دیگری در ناحیه  عالو  بر نواحی فیای هموگلوبین، پیب

لیتد های آبتی توباشد که با عبور پرتوهای یونیناد از محیطمیترکیبات فعال اکسیژنی نظیر پراکسید هیدروژد 

زهای باالتر خطی بتود  کته استتااد  از ایتن ناحیته فیاتی دروند افنایش ترکیبات فعال اکسیژنی در   گرددمی

   نماید بعنواد دزیمتر را در دزهای باالتر ممکن می
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