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چکیده
پرتوهای یونساز بهواسطه فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی منجر به شکستهای تکرشتهای 1و دو رشتهای 2ساده و پیچیده و همچنین آسیب بازهااا
در  DNAسلولها میشوند .در این پژوهش ،با در نظر گرفتن کلیه فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی پرتوهای یونساز با ماده ،آسیبهای اولیه DNA

بهوسیله پرتوهای آلفا  5/7 MeVناشی از ایزوتوپ رادون  223محاسبه شده است .احتمال انواع شکستها بر حسب نوع شکست و میزان اناار ی

شکستهای دو رشتهای در  DNAکه در پرتودرمانی بسیار کاربرد دارد ،در مولکولهای  DNAبه روش توزیع انر ی انباشت در نمونهها ،محاسبه
و با کارهای قبلی مقایسه شده است .مشاهده شد که احتمال شکستهای تکرشتهای در انر یهای انباشت کاام ،بیشااتر از گونااههای دو رشااتهای
است و با افزایش انر ی انباشت سااهم گونااههای دو رشااتهای بساایار بیشاتر از تکرشااتهای میشااود .در انر یهااای انباشاات باااالتر از ،950 eV
شکستهای دو رشتهای پیچیده بسیار افزایش مییابد که این اتفاق میتواند به دلیل انباشت انر ی بیشتر در نوکلئوتیدهای نزدیک بههم در DNA

هدف و رسیدن انر ی انباشت کل به آستانه شکست و همچنین سااهم آسایبهای غیاار مساتقیم رادیکااال هیدروکساایل ،بااهدلیل باااالرفتن تعااداد
الکترونهای ثانویه و افزایش واکنش آنها با آب پس از حرارتی شدن باشد .با مقایسه با کارهای قبلی مشاهده شد ،نتیجه این پژوهش از نزدیکاای
خوبی به نتایج آزمایشهای تجربی برخوردار است.
کلیدواژگان :رادون  ،223پرتوهای آلفا ،Geant4 ،آسیب  ،DNAآسیب دو رشتهای ،شبیهسازی فیزیکی -شیمیایی.
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انباشت محاسبه شده و احتمال آسیبهای مستقیم و غیرمستقیم بهصورت تابعی از تعداد شکستها بررسی شااده اساات .همچنااین کمیاات بااازده
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 .1مقدمه
تحقیااو و شااناخت اثاار پرتوهااای یونساااز در بیوفیزیااک،

مونتکارلو فرآیندهای فیزیکی و شاایمیایی را در محاایط مااادی

زیستشناسی پرتویی و پزشااکی نقااش مهماای دارد .پرتوهااای

میتواند ترابرد کند ،به کد  Geant4و نسخه توسااعه داده شااده

یونساز در سلولها میتوانند باعث بروز اثرات بیوفیزیکی اولیه

آن برای انر ی خیلی کم (حدود الکترونولاات) در آب بااه نااام

و دراز مدت شوند .از جمله اثرات اولیه آنها میتوان به آسیب

 Geant4-DNAمیتوان اشاره کرد ] .[7از جمله پژوهشهااای

 DNAبهعنوان حساسترین بخااش ساالول بهواسااطه انباشاات

انجام شده در زمینه شبیهسازی پرتوهااای آلفااا در آب و ساالول

انر ی در اثاار برهمکنشهااای فیزیکاای و شکسااتن پیوناادهای

میتوان به پژوهشهای نیکجو و همکاران با کااد  CPA100و

شیمیایی بهوسیله رادیکالهای شیمیایی تولیاادی در آب ،اشاااره

 [4] PITSو فریدلنااد و همکااارن بااا کااد [6] PARTRAC

کاارد .ایاان اثاارات در یااوالنی ماادت باعااث ایجاااد تغییاارات

اشاره کرد.

سریان شود ] .[1از جمله این پرتوها میتوان به یونهای سبک

خصوصاً پرتوهای ناشی از گاز رادون که در منااایو زیااادی از

مثل پرتو آلفا اشاره کرد .ذرات آلفا ،هستههای هلیم هستند کااه

کشور وجود دارد و اثرات ناهنجاری بر روی ریهها دارد ،انجام

انر ی زیادی در برد کم در محیط مادی انباشاات کاارده وLET

نشده است .بنابراین در این کار ،به کمااک ایاان کااد ،پرتوهااای

باالیی دارند و در نتیجه میتوانند با انباشاات انار ی زیااادی در

آلفای تک اناار ی  5/7 MeVناشاای از واپاشاای رادون  223بااا

 ،DNAآسیبهای زیادی خصوصاً از نااوع دو رشااتهای ایجاااد

نیمه عمر  11/4روز که در پرتودرمااانی نیااز بااهکار ماایرود در

کنند .پرتوهای آلفا بهدلیل انجام برهمکنش خطی و باارد کوتاااه،

محیط آب شبیهسازی میشود ] .[8سا س بااه کمااک برنامااهای

از قابلیت خااوبی باارای اسااتفاده در محیطهااای کااوچکی مثاال

نوشته شده با زبان پایتون ،بهمنظور بررسی اثاار زیسااتی پرتوهااا

برخی تومورها برخوردارند ].[2

در  DNAو ساالول و همچنااین نتااایج شبیهسااازی فیزیکاای و

ساختاری در سلول شده و میتواند منجر بااه ماار

مدلسازی بیوفیزیکی پرتوها در محیط باارای ماا ایالعااات

شیمیایی کد  ،Geant4احتمااال آساایبهای  DNAباار اساااس

خوبی درباره توزیع اناار ی انباشااته شااده در محاایط ،تعااداد و

انر ی انباشتشده و نیز درصد آسیب مسااتقیم و غیرمسااتقیم و

احتمال آسیبهای  DNAو سلول ،و همچنین احتمااال تاارمیم

کمیت بازده شکستها با روش انر ی انباشت ] [9محاسبه و با

آسیبهای ساالولی فااراهم میکنااد ] [3کااه در حفا گااذاری و

کارهای قبل مقایسه میشود.

پرتودرمانی اهمیاات ویااژهای دارد .تاااکنون کارهااای تجرباای و
شبیهسازی زیادی در زمینه آسیب پرتوهای یونساز انجام شااده

 .2مواد و روشها

است .اما بررسی کمی پارامترها و اثرات پرتودهی تاکنون از راه

این کار بهکمک کد  Geant4-DNAکه بااا قابلیتهااای بیشااتر

مستقیم قابل بررسی نبوده است ].[4

نسبت به کد مادر( )Geant4 V10/04توسعه داده شااده ،انجااام

کمک کاادهای مونتکااارلو مثاال KURBUC ،[5] CPA100

کوچااک در ابعاااد  DNAیعناای محاادوده نااانومتری دارد و بااا

] [6] PARTRAC ،[4و  [7] Geant4بااه تراباارد پرتوهااا در

استفاده از روش مونتکارلو در ترابرد ذرات ،توانااایی محاساابه

محاایط پرداختااه میشااود .از جملااه کاادهایی کااه بااا روش

مسیر و برهمکنشهای فیزیکی و شاایمیایی ذرات را در محاایط

] [ DOI: 10.22052/8.3.65

بنابراین با روشهای شبیهسازی مثل روش مونتکارلو و با

گرفته است .این کد امکان شبیهسازی پرتوهااا را در محیطهااای
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آب (معادل محیط سلول) دارد .برهمکنشهای فیزیکی بااه سااه
دساااته کشساااان ،غیرکشساااان (یونیزاسااایون و برانگیختگااای
الکتروناای) ،و ریااز-برانگیختگاای غیرکشسااان (برانگیختگاای
ارتعاشی و پیوند مولکولی) یبقهبندی شدهاند ] .[7مطابو سطح
مقطعهای پیش فرض کد ،الکترونها تا اناار ی باارش ،7/4 eV
که در مدل اصلی بر اساس مدلهای یونیزاسیون و برانگیختگی
الکتاارون در آب تعیااین شااده ،تراباارد شااده و بااا رس ایدن ب اه

شکل ( :)1محیط کار و چشمه پرتوهای آلفا (راست) و شکل DNA

مورد استفاده در این کار که از نوع  B-DNAاست (چپ).

انر یهای کمتر تمام انر ی جنبشی خود را در نقطه برهمکنش

پس از شبیهسازی پرتوهااا در محاایط آب ،مختصااات و اناار ی

انباشت میکنند .ماادلهای بااهکار رفتااه در ایاان تحقیااو باارای

انباشاات برهمکنشهااای فیزیکاای و مختصااات رادیکالهااای

برهامکناااش الکاااترونها شامااال برانگیاااختگی الکتااارونی

شیمیایی تولیاادی در محاایط آب بعااد از  1 nsدر کااره مااذکور

( ،)9 eV - 1 MeVبرانگیختگااای ارتعاشااای (،)2 - 100 eV

استخراج شد .پااس از شبیهسااازی پرتوهااا ،بااهکمک الگااوریتم

پراکااااندگی کشساااان ( ،)7/4 eV - 1 MeVیونایزاسیااااون

نوشته شده با زبااان پااایتون کااه مشااخ

کننده توزیااع اناار ی

( ،)11 eV - 1 MeVو پیوناااااد مولکاااااولی ()4 - 13 eV

اهداف است ،نوع شکستها با توجه به تقساایمبندی نیکجااو و

میباشند .مدلهای برهمکنش پروتونهااا و اتمهااای هیاادرو ن

همکاران محاسبه شد (انواع مختلف شکسااتهای رشااتهای در

شااااامل برانگیختگاااای الکتروناااای (،)10 eV - 100 MeV

 DNAدر شکل  2نشان داده شده است ].)[11

یونیزاساایون ( ،)100 eV - 100 MeVپراکناادگی االسااتیک
( ،)100 eV - 1 MeVو جذب الکتروناای (eV - 100 MeV

پراکنااادگی هساااتهای ( ،)100 eV - 1 MeVبرانگاااایختگی
الکترونی ( ،)1 keV - 400 MeVیونیزاساایون (- 400 MeV
 ،)0 eVو کاااهش بااار )1 keV - 400 MeV( 1اساات ].[10

دراینکااار کلیااه برهمکنشهااای فیزیکاای مثاال االسااتیک،

شکل ( :)2انواع شکستهای تکرشتهای و دو رشتهای ساده و پیچیده

یونیزاسیون ،برانگیختگاای و فرآیناادهای آبشاااری او ه در نظاار

 ( DNAشکست دو رشتهای گونهای از آسیب  DNAاست که فاصله

گرفته شدهاند و ذرات تا محدوده تعریفی هندسه مادر و انر ی
برش ترابرد شدهاند ] .[7ابتدا پرتوهااای آلفااا بااا اناار ی MeV

دو شکست تک رشتهای کمتر از  10جفت باز و در دو رشته مقابل هم
باشند) ].[4

(شکل  )1ترابرد میشوند ،شبیهسااازی شاادند .شااعاع کااره آب

و مولکولهای شیمیایی  H 2O 2 , H 2 ,eaq− ,OH − ,OH . , H + , H .در

برابر  3 µmبرابر میانگین شعاع هسته سلولهای پسااتاندارن در

محیط تولید میشوند که بهدلیل سهم عمده رادیکال ( OH .یااا

نظر گرفته شده است.

هیدروکسااایل) در آسااایب  ،DNAاز اثااار بقیاااه رادیکالهاااا
چشمپوشی شدهاست ] .[11در این کااار ،ماادل  DNAبااه کااار
Charge decrease

1
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] [ Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir on 2022-11-29

 )100میباشند .همچنین مدلهای برهمکنش ذرات آلفااا شااامل

مجتبی مکاری* ،حسین معینی و محمد اقبالی

68

جلد هشتم ،شماره 3

رفته از نوع ( B-DNAشکل  )1انتخاب شده است که یکاای از

 .3نتایج

عمومیترین انواع  DNAدو رشتهای یافت شده در ساالولهای

پس از انجام مراحل شبیهسازی و با استفاده از یااک الگااوریتم،

زنده است ] DNA .[12مورد استفاده بااه یااول ( 216 bpهاار

فاصله نزدیکترین نوکلئوتیدهای هر  DNAتااا نقطااه انباشاات

جفت باز براباار  3/4انگسااتروم اساات) و قطاار ͦ 23 Aدر نظاار

انر ی و مختصات رادیکال هیدروکسیل محاساابه شااد .سا س

گرفته شده است .بهمنظور باالبردن دقت آماری کار ،از مولکول

مقدار کل اناار ی انباشاات در هاار نوکلئوتیااد و  DNAباارآورد

 DNAبه تعداد زیاد نمونهسازی شده اساات .ایاان نمونااهها بااه

گشته و پس از آن ،با در نظاار گاارفتن فر اایات ذکاار شااده در

صورت کامالً تصادفی در نقاط و جهتگیریهااای مختلااف در

قسمت قبل ،آسیبهای  DNAبررسی شد .در جدول  1نتااایج

کااره از یریااو روش  µ-randomnessتولیااد شاادند ].[13

نسبی شکستهای  DNAبه صورت احتمال رخداد هر یک از

نمونهسازی با دو آزمون ساانجیده شااد .در آزمااون اول نساابت

انواع شکستهای شکل  2محاسبه شده است .با توجه به مقدار

انر ی انباشات در کااره اصاالی بااه حجاام آن و نساابت اناار ی

اناار ی انباشاات کاال در نمونااههای  ،DNAجاادول  2تعااداد

انباشت در  DNAها به حجم آنها مقایسه شد .در آزمااون دوم

میانگین DNAهای هاادف قاارار گرفتااه در واحااد دز را نشااان

معکوس میانگین انر ی ویژه  1با فرکانس انر یهای انباشت

میدهد.

zf

جریان برهمکنش پرتااو بااا  DNAرخ دهااد ،اناار ی آسااتانهای

بازههای مختلف انر ی انباشت ،در شکل 3احتمال شکستهای

( )Ethدر نظر گرفته میشود که در کارهااای مختلااف باارای آن

ساده و پیچیده تکرشتهای و دو رشااتهای باارای بازههااای ذکاار

مقادیر متفاوت انتخاب شده است و از ایاان میااان معمااولترین

شده در جدول  2ارائااه شااده اساات .مالحظااه میشااود کااه بااا

مقدار استفاده شده با توجه به آزمایشهای تجرباای ] [14باارای

افزایش پیچیاادگی شکسااتها قلااه فرکااانس آنهااا بااه ساامت

انااار ی آساااتانه  17/5 eVمیباشاااد ] .[15بااارای احتساااب

انر یهای انباشت باالتر میل میکند .این بدان معناساات کااه در

برهمکنش رادیکال هیدروکسیل با گروههای شکر-فسفات نیااز

مقادیر باالتر انر ی انباشت ،تعداد انر ی انباشت بیشتری قااادر

احتمال  0/13با توجه به نتااایج کااارهای قباال انتخاااب شااد

به انجام شکست میباشااند و بااه تبااع آن در قالااب آساایبی بااا

]16و  .[17بهمنظور مقایسه نتایج این پژوهش با کارهای قبلاای،

پیچیدگی باالتر یبقهبندی میشوند.

کمیت بازده متوسط شکستها محاسبه شده است.
برای محاسبه ایاان کمیاات دو روش در کارهااای قبلاای ماا
بررسی شده است که برای پرتوهای الکترون به روش محاساابه

جدول ( :)1درصد نسبی انواع آسیبهای  DNAناشی از پرتوهای آلفای
اولیه با انرژی  5/7 MeVبا در نظر گرفتن انرژی آستانه  17/5 eVو
احتمال  0/13برای واکنش رادیکال هیدروکسیل.

مستقیم ] [17و برای پرتوهای پروتااون بااا دو روش مسااتقیم و
همچنین روش توزیع انر ی انباشاات در نمونااهها ایاان کمیاات

بدون
شکست

نتایج کارهای قبلی و دقاات باااالی روش اناار ی انباشات (کااه

14/11

بهیور کامل در مرجع ] [9شرح داده شده است) انتخاب شااده،
در ادامه نتایج این روش و محاسبات کار ارائه شده است.

11/75

11/43

13/57

19/98

4/88

SSB
)(%

24/28
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محاسبه شده و نتایج با هم مقایسااه شاادهاند ] .[9بااا توجااه بااه

)(%

DSB++
)(%

DSB+
)(%

DSB
)(%

2SSB
)(%

SSB+
)(%
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که )  P (E , yاز جادول  2و )  n (E , yاز شکال  3با فارض
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 y=216مقدار بازده متوسط شکستهای دو رشتهای در DNA

محاسبه و مطابو جدول  3با دیگر نتایج تجرباای و شبیهسااازی
مقایسه شااده اساات .کمیتهااای ذکاار شااده )  P (E , yتعااداد
میانگین DNAهای هاادف قاارار گرفتااه بااه ازای  1 Gyباارای
مقدار مشخصی انر ی انباشاات اساات و )  n (E , yتعااداد کاال

0
100

69

0

شکسااتهای رشااتهای بااه ازای یااک پرتااو ورودی و در یااک

)Deposited Energy (eV

شکل ( :)3درصد آسیبهای مختلف تعریف شده در شکل  1در
بازههای مختلف انرژی انباشت برای پرتوهای آلفا با انرژی .5/7 MeV

 DNAهستند .در این جدول نتایج پژوهش ما بااا کااار تجرباای
فرانکنبر

1

و همکاااران ] [18در ساالولهای پوساات و نتااایج

شبیهسازی نیکجو و همکاااران بااا کاادهای  PITSوCPA100
جدول ( :)2تعداد میانگین DNAهای هدف قرار گرفته به ازای واحد

] [5و همچنین نتایج فریدلند 2و همکاران با کااد PARTRAC

 Gyبرای بازههای مختلف انرژی انباشت (مقادیر در عدد  10-5ضرب

] [19مقایسه شده است.

شوند).
تعداد میانگین
انباشت
eV

25

 DNAهدف قرار

بازه انرژی انباشت

 DNAهدف

20

گرفته به ازای

eV

قرار گرفته به

15

ازای واحد Gy

10

واحد Gy
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 550و باالتر

0/035

شکل  4درصد آسیبهای مستقیم و غیرمستقیم و همچنین کاال
آسیبها در DNAها را به صورت تابعی از تعااداد شکسااتها
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)Number of damage sites (bp

شکل ( :)4احتمال آسیبهای مستقیم ،غیرمستقیم ،و کل (مستقیم و
غیرمستقیم با هم) در DNAها بهوسیله پرتوهای آلفا 5/7 MeV
بهصورت تابعی از تعداد شکستها .به عنوان مثال ،فرکانس All

 Breaksبا تنها یک محل آسیب در ( DNAیک  )bpبهصورت جمع
نواحی بیضوی آبی و قرمز نشان داده میشود.

جدول ( :)3مقایسه کمیت متوسط بازده شکستهای دو رشتهای کارهای
مختلف تجربی و شبیهسازی با نتایج این پژوهش.
YDSB
(Gy.Gbp)-1

محاسبه تعداد شکستهای دو رشتهای کل و به کمک رابطااه 1

کار تجربی (فرانکنبرگ)

7/07

داریم]:[9

شبیهسازی با کدهای  PITSو ( CPA100نیکجو)

24/42

شبیهسازی با کد ( PARTRACفریدلند)

18/5

شبیهسازی با کد ( Geant4این پژوهش)

8/26 ± 0/10

()1

 n (E , y )  P (E , y ) / y

= Y ield

Frankenberg
Friedland

1
2
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در رشتهها نشان میدهد .بهکمک نتایج جدول  2و شااکل  3بااا

روش اندازهگیری

] [ Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir on 2022-11-29
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 .4بحث و نتیجهگیری
با بررسی نتایج نسبی جدول  1مشاهده میشااود کااه در اناار ی

این اتفاق منجر به تعداد زیادی شکساات  DSBنزدیااک بااههم

 5/7 MeVبیشتر شکستها از نوع تکرشااتهای ساااده ()SSB

شده و سهم شکست  DSB++که گونااه پیچیااده شکساات دو

است ،اما درصد نسبی شکستهای دو رشتهای ساده ( )DSBو

رشتهای است را بهشدت افزایش میدهد .بااا مشاااهده شااکل 4

پیچیده ( )DSB+, DSB++نشان میدهد که این انر ی و پرتو

میتوان دریافت که احتمااال آساایب غیرمسااتقیم کااه منجاار بااه

آلفا پتانسیل خوبی در آسیبرسانی دو رشااتهای ،کااه میتوانااد

شکست شده برای یک شکست تک رشتهای در  DNAبیشااتر

سلول شااود ،داشااته و میتوانااد در پرتودرمااانی

از آسیب مسااتقیم و کاال اساات ،امااا در رتبااههای بیشااتر از دو

اثربخشی خوب داشته باشد .مطابو جاادول  ،2تعااداد میااانگین

شکستی ،سهم آسیب غیرمستقیم کم شده و تا مرتبههای نزدیک

DNAهای هاادف قاارار گرفتااه شااده بااه ازای یااک گااری در

 ،10سهم آسیب مستقیم و کل بهمراتب بیشتر میشااود .بااا ایاان

محدوده انر یهای انباشت پایینتر بیشااتر بااوده و بااا افاازایش

وجود روند کلی همه انواع آسیب با افزایش مرتباه شکسااتها

انر ی انباشت این مقدار بااا شاایب مالیاام کاااهش مییابااد .در

کاهش مییابد .الزم به ذکر است کااه در ایاان شااکل منظااور از

شااکل  ،3کلیااه شکسااتهای تکرشااتهای و دو رشااتهای در

آسیب کل با یک شکست ،یک شکست تااک رشااتهای از نااوع

بازههای مختلف انر ی انباشت نشان داده شده اساات .مشاااهده

مستقیم یا غیرمسااتقیم محاات اساات .پااس از محاساابه کمیاات

میشود کااه احتمااال شکسااتهای تکرشااتهای در انر یهااای

متوسط بازده شکست دو رشتهای و مقایسه نتااایج ایاان کااار بااا

انباشت کم بیشتر از گونههای دو رشتهای اساات و بااا افاازایش

کارهای دیگر (جدول  )3مشاهده میشود که نتایج مااا بااه کااار

اناار ی انباشاات سااهم گونااههای دو رشااتهای بساایار بیشااتر از

تجربی فرانکنبر

و همکاران بااه نساابت کارهااای شبیهسااازی

تکرشتهای میشود .تمامی گونههای شکستها بااهجز  SSBاز

دیگر بسیار نزدیکتر است.

منجر به مر

برای  SSBمقدار اولیه  %23است و نشان میدهد سهم آساایب

درصد خطای نسبی نتایج شبیهسازیهای این پژوهش ،فریدلند،

غیر مستقیم در ایاان بااازه کااه انباشاات اناار ی کمتاار از آسااتانه

و نیکجو نسبت به نتیجه کار تجربی فرانکنبر

به ترتیب براباار

شکست است ،غالبتر میباشد.

با مقادیر تقریباای  ،%162 ،%17و  %245اساات .علاات اخااتالف

در انر یهااای انباشاات باااالتر از  ،950 eVشکسااتهای

نتایج شبیهسازیهای مختلف میتواند در تفاوت سااطح مقطااع

 DSB++بسیار زیادتر شده و روناادی افزایشای دارد کااه ایاان

مورد استفاده باارای آلفااا و ذرات ثانویااه مثاال الکتاارون باشااد.

اتفاق میتواند به دلیل انباشت اناار ی بیشااتر در نوکلئوتیاادهای

بهعنوان مثال در کااد  Geant4-DNAباارای الکترونهااای کاام

نزدیک بههم در  DNAهدف و رسیدن انر ی انباشت کاال بااه

انر ی سطح مقطع یونیزاسیون و برانگیختگی بااه نساابت دیگاار

آستانه شکست باشد .البته در کنار این شکسااتها ،آساایبهای

کدها ،کمتر است ].[20

الکترونهااای ثانویااه و افاازایش واکاانش آنهااا بااا آب پااس از

تفاوت مدلهای فیزیکی و شیمیایی  Geant4-DNAبا کدهای

حرارتی شدن نیز میتواند مؤثر باشد.

دیگر ،نوع فرآیناادهای شاایمیایی مااورد توجااه در شبیهسااازی،
هندسااه  DNAو نااوع انتخاااب فر اایات و پارامترهااا اساات.

] [ DOI: 10.22052/8.3.65

غیرمسااتقیم رادیکااال هیدروکساایل ،بااهدلیل باااالرفتن تعااداد

به یور کلی دالیل تفاوت نتایج کار ما و کاادهای دیگاار در

] [ Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir on 2022-11-29

احتمال صفر در بازههای اولیه انباشاات شااروع میشااوند ولاای

صرفنظر از میزان خطای دادههای ذکر شده در جاادول ،3
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محاسبه شده است و سعی شده نسبت به شبیهسازیهای انجااام

بهعنوان مثال در کارهای نیکجو معیار اصاالی اناار ی آسااتانه و

 بااا در نظاار،DNA شده قبلی در زمینه آسیب پرتوهای آلفااا در

[ ولاای5] احتمال برهمکنش شیمیایی دقیو برای شکست است

گرفتن تمامی عوامل مثل برهمکنشهای مستقیم پرتوهای اولیااه

.[6] در کارهای فریدلند معیار اصلی احتماالت خطی است

و ثانویااه و همچنااین برهمکنشهااای غیرمسااتقیم رادیکااال

در این پااژوهش بااا در نظاار گاارفتن کلیااه برهمکنشهااای

 نتااایج دقیااوتری نساابت بااه دیگاار،DNA هیدروکساایل بااا

DNA  آساایبهای اولیااه،فیزیکاای و شاایمیایی پرتااو بااا ماااده

. ارائه شودDNA شبیهسازیها برای بررسی شکستها در

 مورد استفاده در پرتودرمااانی5/7 MeV بهوسیله پرتوهای آلفا

[ DOI: 10.22052/8.3.65 ]
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