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چکیده
وقتی پرتوهای یونیزان وارد سلول زنده میشوند ،با ماده سلولی تعامل میکنند و درنتیجه مقداری از انرژی خود را به آن منتقللل میکننلد .در ایلن
مطالعه ،انتشار الکترونهای اوژه و اثرات آنها بهعنوان آسلیب بلله  DNAبهوسلیله برخلی از رادیونوکلئیللدها ماننلد  125I ،111In ،99mTcو  123Iبللا
استفاده از ابزار  Geant4-DNAبا مدل  1ZBBمورد بررسی قرار گرفت .مدل  1ZBBاز کتابخانه بانک اطالعات پللروتئین انتخلاب شللده اسللت.
تعداد شکستهای دورشتهای بهعنوان تابعی از انرژی نشان داده شد .در این مطالعه نشان داده شده است که بیشترین آسیبها توسط الکترونهای
اوژه با انرژیهای کمتر از یک کیلوالکترونولت و مربوط به الیه  Mو Nمیباشد.

 .1مقدمه
بیوفیزیکی اولیه و دیررس ایجاد میشللود .اثللرات اولیلله شللامل

پرتوهللای یللونیزان بللا سلللولها ،تعیللین پارامترهللای فیزیکللی،

فرآیندهای فیزیک ناشلی از اثللر یونیزاسللیون و برانگیختگللی و

شیمیایی و بیولوژیکی مربوط به سلولها ضروری است .شواهد

همچنین اثللرات رادیکالهللای شلیمیایی اسللت .آسلیب DNA

نشان میدهد که آسیبهای بیولوژیکی از اهمیت قابل تللوجهی

ممکن است باعث آسیب و تغییللر در سللاختار سلللولی شللده و

برخوردار است و در این میللان بررسللی مولکللول  DNAمللورد

موجب تغییر ژنتیکی شود و یا مرگ سلولی و سرطان را در پی

توجه است .هنگامیکلله یللک سلللول زنللده در معللر

تللابش

داشته باشد .برای بررسی آسیب ناشی از تابش نیاز به شللناخت

یونیزان قرار گرفته باشد ،ممکن است اثر بیولللوژیکی ،شکسللت

سازوکار آن و بررسی ضایعات بیولوژیکی اولیه است .با توجلله

تکرشتهای و دورشتهای ،در  DNAایجاد شود .اگر این آسیب

در تعامللل و الگوهللای مس لیر پرتوهللای یللونیزان

منجر به ترمیم نادرست یا عدم تعمیر شود ،میتوانللد منجللر بلله

در اثللرات بیولللوژیکی ناشللی از چنللین

مرگ سلول شود .اثللر بیولللوژیکی ناشللی از تللابش در کمتللر از

بلله اخللتال

گونللاگون ،اخللتال

] [ DOI: 10.22052/8.6.1

هنگامیکه پرتوهای یونیزان با سلول برهمکنش میکنند ،اثللرات

پرتوهایی وجود دارد .برای استنباط سازوکارهای اساسی تعامل

] [ Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir on 2022-11-29
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فمتوثانیه رخ میدهد و منجر بلله تحریکپللذیری و یونیزاسللیون

قابل مقایسه بللا ابعللاد سلللولی میباشلند ،اثربخشللی مناسللب را

میشود .زمانیکه تابش باعث شکست دورشتهای میشود مرگ

دریافت کرد .بیش از نیمی از رادیونوکلئیللدهای شللناخته شللده

سلولی اتفاق میافتد .این اثرات میتواند ناشللی از اثللر مسلتقیم

میتوانند از طریق گیراندازی الکترون و تبدیل داخلی که نتیجه

تعامل تابش با  DNAباشد یا توسللط ارات شللیمیایی ناشللی از

آن تولید الکترونهای کمانرژی و پدیللده الکتللرون اوژه اسللت،

اثر تابش با مواد درون سلولی صللورت بگیللرد [ .]1روشهللای

واپاشلللی انجلللام دهنلللد .الکترونهلللای اوژه و الکترونهلللای

مختلفی برای محاسبه آسیب  DNAدر مقیاس سلللولی و درون

کاسللترکرونینو و سوپرکاسللترکرونینو دارای انللرژی چنللد

سلللولی وجللود دارد .بررسللی آسللیبهای ناشللی از پرتوهللای

الکترونولت تا یک کیلوالکترونولت هسللتند .ایللن الکترونهللا

یونیزان میتواند به روشهای آزمایشگاهی و شبیهسازی مللورد

میتوانند تمام انرژی خود را در مسللافت کوتللاهی (نللانومتر) از

بحث و بررسی قرار بگیرد ] .[3 ،2مطالعه کمی برای پارامترهللا

دست بدهند .اگر الکترونهای اوژه بللا (keV/µm25-2( LET

و تأثیرات تابش بهعلت اندازه کوچک آسیبها بهروش تجربی

و سمیت باال در نزدیکی سلولهای زنده قرار بگیرند ،میتوانند

صورت گرفته اسللت .تللأثیرات ایجللاد شللده بللر  DNAتوسللط

موجب تخریب سلولی و درنهایت مرگ سلولی شوند .در میللان

دیگر میتوانللد

ایلللن رادیونوکلئیلللدها  125I ،111In ،99mTcو  123Iدر درملللان

پایه و اساس در درمان بیماریها با پرتودرمانی باشللد .یکللی از

سرطان کاربرد بیشتری دارند .مهمترین اثر ایجللاد شللده توسللط

پرتوهای یونیزان که در درمان بهکار میرود ،الکترونهللای اوژه

الکترونهللای اوژه گسللیل شللده توسللط ایللن رادیونوکلئیللدها،

هستند .اسللتفاده از رادیونوکلئیللدهای گسلیلنده اوژه نامزدهللای

شکسلللتهای تکرشلللتهای ( 2)SSBو دورشلللتهای

(3)DSB

خللوبی بللرای معالجلله سللرطان در درمللان هدفمنللد اسللت ].[4

میباشللد ] .[5هنگامیکلله دو  SSBدر دو رشللته مخللال

پرتودرمانی هدفمنلد تومللور ،انتخللاب پرتللو درمللانی در نقللاط

 DNAدر فاصله  10جفت پایه یا کمتر قرار گیرد ،یللک DSB

از پرتودرمللانی هدفمنللد ،اسللتفاده از

رخ میدهد .شکستهای تکرشته بهعلت التمال تعمیر مجدد

رادیونوکلئیدهای دارای  LETباال است .رادیونوکلئیدها بلهطور

در بررسللی آسللیبها مللورد نظللر نمیباشللد .امللا آسللیبهای

انتخابی توسط سلولهای تومور جمعآوری میشوند و دزهللای

دورشتهای بهعلت عدم تعمیللر رشللته میتوانللد موجللب مللرگ

کشنده را در سلولهای تومور ایجللاد میکننللد در لالیکلله بلله

سلول شود ] .[6-8در محاسبه آسیب فقط آسیب مستقیم ناشی

سلولهای سالم آسیبی نمیرسد .از نظللر تئللوری ،پرتودرمللانی

از رسوب انرژی در مولکول  DNAدرنظرگرفتلله شللده اسللت.

هدفمند دارای چندین مزیت نسللبت بلله پرتودرمللانی معمللولی

سمیت باالی الکترونهای اوژه گسیلشده از رادیونوکلئیللدهای

است زیرا این امکان را میدهد که یللک دز پرتللو درمللانی بللاال

موضوع بحث در درمان هدفمند و درمان سرطانها بوده اسللت.

بدون ایجاد سمیت در بافتهای طبیعی و سالم ایجاد شللود .بللا

جنبههای کمی از آسیب ناشی از تابش الکترونهای اوژه بهطور

این لللال پیشللرفتهایی در اسللتفاده بللالینی از ایللن روش الزم

کامل توسط روشهای تجربی بررسی شده است ،بهطوری کلله

است .در این روش ،رادیونوکلئید تا لد امکان نزدیک به سلول

با استفاده از شبیهسللازی میتللوان بلله درخ برخلی از جزئیللات

قرار داده میشود تا بتوان بللا اسللتفاده از ویژگیهللای کوتللاهبرد

اثرات ناشی از تابش در مقیاسهای سلولی و درونسلللولی پللی

پرتوهای یونیزان باعث ایجاد سرطان و از طر

Linear Energy Transfer

1

Single Strand Break
Double Strand Break

2
3

] [ DOI: 10.22052/8.6.1

بودن و انتقال انرژی خطی باال  )LET(1الکترونهللای اوژه کلله
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بللرد .از عملیتللرین کللدهای مونتکللارلو بللرای شبیهسللازی

براساس مونتکارلو است که میتواند برای شبیهسازی و ترابرد

تابشه لای یللونیزان ] [10] PITS ،Geant4-DNA [9و ][11

ارات در مواد در گستره وسیعی از انرژی ،هندسه و ابعاد بهکار

 PARTRACمیباشللند کلله آن را بلله گسللترهی وسللیعی از

رود ] .[15-17این نرمافزار به زبان  C++و رایگللان اسللت کلله

مانند ارات انرژی باال ،فیزیک فضا و فیزیک

توسط مرکز  CERNدر سال  1998ارائه شد .این کللد مناسللب

محاسللبه خسللارتهای اولیلله

کاربردهای میکرودزیمتری و نانوارات است ] 15 ،14و  [18و

انجام شده بر  DNAتوسط الکترونهای اوژه با استفاده از کللد

در گستره ی وسیعی از انرژیها کاربرد دارد و لتللی میتوانللد

 Geant4-DNAاست که در این کار تعامل فیزیکی شبیهسازی

تعامللل الکترونهللا را در آب مللایع از  0/025 eVتللا چنللد

شده است.

مگاالکترونولت شبیهسازی کند ] .[19 ،9ایللن کلد قللادر اسللت

زمینههای مختل

پزشکی تبدیل کرده است .هد

ترابللرد ارات تللا انرژیهللای پللایین (چنللد الکترونولللت) را

 .2مواد و روشها

شبیهسازی کند .از سال  Geant4-DNA 2010برای تحقیق در

 .1.2کد مونتکارلو GEANT4

راسللتای پرتودرملللانی خللارجی ،هادروندرملللانی و مطالعللله

کدهای مختلفی برای انتقال ارات و شبیهسازی تابش در محیط

لساسیتهای تابش و درمان هدفمند با اسللتفاده از ارات آلفللا،

زیستشناختی استفاده شده است .این کدها به دو نللوع تللاریخ

بتا و بهویژه الکترونهای اوژه بهکارگرفته شده است .این کد بللا

چگللالش  CH1و ردیللابی سللاختار  TS2تقس لیم میشللوند .در

مدلهای مختل

اتمی ،خطی و لجمی شبیهسازی شده اسللت

کدهای مونتکارلو براساس  ، CHتعداد زیللادی از فرآینللدهای

].[20 ،10

برخورد با هم در یک مرلله والللد قللرار میگیرنللد .نللوع اول

میشللود .دادههللای ایللن

شبیهسازی استفاده شده اسللت .ایللن کللد تاریخملله بللرهمکنش

مقطع از نتایج تجربی و نظری گرفته شده است .بللههمین دلیللل

الکتللرون در آب را در فرآینللدهای فیزیکللی بررسللی میکنللد.

تعداد محدودی از این کللدها توسللعه داده شللده اسللت .از ایللن

نرمافزار  Geant4-DNAبا مدل  PDB4dnaاز مللدل هندسللی

کدها  [13] MOCA8 ،[12] CPA100و ] Geant4 [14برای

 DNAاز بانک اطالعاتی پللروتئین ( )PDBlibاسللتخراش شللده

مطالعلله و محاسللبه آسلیبهای مولکللولی مللورد اسللتفاده قللرار

است ] .[17این بسللته نرمافللزاری براسلاس روش مونتکللارلو

میگیرند Geant4 .لاوی تعللداد زیللادی کتابخانلله پایگللاه داده

برای شبیهسازی و انتقال ارات در مللواد طراللی شللده اسللت.

است که میتواند بهصللورت رایگللان در دسللترس کللاربر قللرار

نمونه کامل این بسته نرمافللزاری براسللاس زبللان برنامهنویسلللی

بگیرد .شبیهسازی در مقیللاس میکللرو بللرای تعیللین کمیتهللای

 ++Cاست و بهصورت رایگان در اختیار کاربران قرار داده شده

بیولوژیکی از جمله اثرات بیولللوژیکی و تخملین شکسللتهای

است .این کد توسط گللروه بزرگلی از دانشللمندان و مهندسللان

تللک و دورشللتهای مناسللب میباشللد Geant4 .یللک نرمافللزار

پشتیبانی میشود که برای ارات زیستی در مقیاس نانو و گستره

مقطع هر واکنش در داخل کد تعری

وسیعی از انللرژی کللاربرد دارد ] .[14سلله مللدل بللرای هندسلله
Condensed-History
Track-Structure

1
2

 DNAطبقهبندی میشوند ،مدل خطی ،مدل لجم و مدل اتمی

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

تعامل ارات دقیقاً شرح داده شللده اسللت .درایللن کللدها سللطح

در این تحقیق از کللد  )Geant4-10.3( Geant4-DNAبللرای

] [ DOI: 10.22052/8.6.1

اطالعات را در سطح ماکروسکوپی ارائه میدهد .نوع دوم ،TS
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] .[10برنال 1مدل اتملی را گسللترش داد و از بانللک اطالعللات

 .3.2محاسبه شکست مستقیم DNA

پروتئین ( )PDBlibبرای هندسه  DNAاستفاده کللرد .در ایللن

هر گونه تداخل فیزیکی (مانند یونیزاسللیون و برانگیختگللی) در

مدل ،اتمها توسط کرههایی با شعاع برابر با شللعاع وانللدروال

لجم  DNAبهعنوان اثر مستقیم طبقهبندی شده و ممکن است

مدلسازی شدهاند .نسخه مورد اسلتفاده در این مطالعلله مللدل

آسیب مستقیم بلله  DNAرا ایجللاد کنللد .شکسللت مسللتقیم در

 B-DNAاست که از سللاختمان  DNAاز بانللک داده پللروتئین

 Geant4-DNAشبیهسللازی شللده اسللت .بللا ارائلله طیلل

استفاده کرده است ] .[21 ،17در این پللژوهش از مللدل 1ZBB

رادیونوکلئیدها ،آسیب التمللالی بلله مللدل کرومللوزوم بررسلی

استفاده شده اسللت .الگللوریتم مللورد اسللتفاده در ایللن مطالعلله

میشود .اگر مقدار انرژی برجللا گذاشللته شللده بلیش از انللرژی

براساس یافتن نزدیکترین اتم به محللل انللرژی برجللا گذاشللته

آستانه ( 10/79الکترونولت ،کمترین انرژی یونیزاسیون آب در

شده است و برایناساس تعداد  DSBناشی از اثر مستقیم تابش

کد  )Geant4باشللد ،یللک شکسللت تکرشللتهای رخ میدهللد.

محاسللبه شللده اسللت .شللکل  1بخشلی از رشللته کرومللوزومی

هنگامیکلله دو شکسللت تکرشللتهای در دو رشللته مخللال

در

ساختهشده از فسفات-قنللد و بخللش پایلله را نشللان میدهللد و

 DNAبه فاصله  10جفللت پایلله یللا کمتللر اتفللاق بیفتللد ،یللک

شکل  2شکست تکرشللتهای و دورشللتهای را نشللان میدهللد.

شکست دورشتهای ایجاد میشود (شکل .)2

طی

الکترونهای اوژه بهکار رفته در ایللن تحقیللق از گللزارش

 [22] AAPMاستخراش شده است (جدول  .)1هندسه در ایللن
تحقیق براساس مدل هندسلله  1ZBBو از  1000000الکتللرون
بهعنوان ارات اولیلله اسللتفاده شللده اسللت .الکترونهللا بلهطور
تصادفی با توزیع یکنواخت در لجم پر از آب اطللرا

DNA

میباشد که بهعلت شباهت فراوان آن با توالی ژنومهللای انسللان

شکل ( :)1مدل ( 1ZBBکرههای قرمز پایه و کرههای آبی طوسی

در تحقیقات بهکار میرود .منبع درنظرگرفته شده بایللد لللداقل

رشتههای اول و دوم  .)DNAتوزیع یکنواخت الکترونها در حجم پر از

فاصللله از  DNAرا داشللته باشللد .چللرا کلله الکترونهللای اوژه

آب اطراف .DNA

لداکثر انرژی خود را در فاصله چند نانومتر از دست میدهند.
در این کار منبع در مرکز رشته  DNAدر نظر گرفته شده است.
سللازنده پیشفللر

فیزیللک  G4EmDNAPhysicsاسللت.

انرژی  Cut-offبللرای الکترونهللا  7/4الکترونولللت میباشللد.
الگوریتم این کار برپایه مکان اتمها میباشد که در آن براسللاس

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

تولید میشوند .مدل  1ZBBبرگرفته از ژنوم قورباغه آفریقللایی

مقدار انرژی آستانه و فاصله تولید شکست دورشللتهای ،تعللداد
شکل ( :)2طرح شکست تکرشتهای و دورشتهای.

Bernal

1
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 .3نتایج
نتللایج در شللکلهای  3تللا  10نشللان داده شللده اسللت .تعللداد

طی

مختل

هللر نوکلئیللد را نشللان میدهللد .شللکل  7مقللدار

در

شکستهای دورشتهای براساس اینکه شکسللتها مربللوط بلله

شکلهای زیر آورده شده است .در این مطالعه از تعداد زیللادی

کدام الکترون (الکترونهللای اوژه و  )CKاتفللاق افتللاده اسللت،

اره در شبیهسازی استفاده شده است .شبیهسازی بللا اسللتفاده از

تقسیمبندی شده است .جدول  1طی

ایللن رادیونوکلئیللدها را

یللک پردازنللده  3/5( Core i7گیگللاهرتز) انجللام میشللود.

نشان میدهد ].[22

شکسللت دورشللتهای ناشللی از رادیونوکلئیللدهای مختللل

شکلهای  3تا  6مقدار شکستهای دورشتهای در انرژیهای
جدول ( :)1متوسط انرژی الکترونهای اوژه گسیلشده برحسب  keVو بهره در هر واپاشی رادیونوکلئیدهای پرکاربرد در پزشکی هستهای.
111In

125I

3/51

0/0299

CK NNX

2/24

0/0388

CK NNX

10/9

0/0324

Auger NXY

0/915

0/125

CK NMX

1/44

0/127

CK MMX

0/151

0/183

CK LLX

0/264

0/219

CK LLX

2/09

0/350

Auger MXY

3/28

0/461

Auger MXY

0/835

2/59

Auger LMM

1/25

3/05

Auger LMM

0/190

3/06

Auger LMX

0/340

3/67

Auger LMX

0/0109

3/53

Auger LXY

0/0211

4/34

Auger LXY

0/103

19/1

Auger KLL

0/138

22/4

Auger KLL

0/0394

22/3

Auger KLX

0/059

26/4

Auger KLX

0/0036

25/5

Auger KXY

0/0065

30/2

Auger KXY
123I

99mTC

فرآیند

1/98

0/0334

CK NNX

2/10

0/0298

CK NNX

0/0193

0/0429

CK LLX

6/54

0/0325

Auger NXY

0/747

0/116

CK MMX

0/869

0/127

CK MMX

1/10

0/226

Auger MXY

0/156

0/213

CK LLX

0/0868

2/05

Auger LMM

1/97

0/461

Auger MXY

0/0137

2/32

Auger LMX

0/751

3/04

Auger LMM

0/0012

2/66

Auger LXY

0/202

3/66

Auger LMX

0/0126

15/3

Auger KLL

0/013

4/28

Auger LXY

0/0047

17/8

Auger KLX

0/0838

22/4

Auger KLL

0/0384

26/3

Auger KLX

0/0035

30/2

Auger KXY
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شکل ( :)3تعداد DSBها در انرژیهای طیف .123I

شکل ( :)4تعداد DSBها در انرژیهای طیف .99mTc

شکل ( :)6تعداد DSBها در انرژیهای طیف .111In

] [ DOI: 10.22052/8.6.1

شکل ( :)7مقایسه مقدار  DSBالکترون اوژه و الکترون اوژه کاسترکرونینگ در  123I ،125I ،111Inو .99mTc
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 .4بحث

درمان سللرطانها مناسللب باشللد .در کللار ارائلله شللده توسللط

در ایللن پللژوهش مقللدار شکسللتهای دورشللتهای ناشللی از

رئیسعلی و همکارانش ] [26که بهبررسللی آسللیبها بللا مللدل

رادیونوکلئیللدهای  125I ،111In ،99mTcو  123Iمحاسللبه شللد.

لجمی  DNAاشاره کرده ،نشان داده است کلله الکترونهللای

همانطور کلله از نتللایج پیداسللت ،بیشتللرین مقللدار شکسللت

اوژه کمانرژی زیر  1کیلوالکترونولللت در  123Iو  125Iموجللب

دورشتهای در الکترونهای اوژه زیر  1کیلوالکترونولت اتفللاق

شکسللتهای دورشللتهای شللدهاند .همچنللین در تحقیقللی کلله

افتاده است .این انرژیها مربوط به الیللههای  N ،Mمیباشللد.

توسط چارتون و همکارانش با استفاده از مدل دیگری از مدل

این مطلب نشان میدهد که ملؤثرترین الکترونهللای اوژه کلله

لجمللی  DNAانجللام شللده اسللت ،داللللت بللر اثرگللذاری

سهم بهسزایی در ایجاد شکست دارند ،مربوط بلله ایللن الیللهها

الکترونهای کمانرژی  125Iبا انرژی زیر  1کیلوالکترونولت در

میباشند .البته این اعداد با روشهای دیگللر مونتکللارلو و یللا

ایجاد شکستهای دورشتهای داشته است ] .[27در کللار ارائلله
111

بیشترین آسیب به DNA

روش آزمایشگاهی ممکللن اسللت کمللی تغییللر کنللد کلله ایللن

شده پیروزفر و همکارانش با In

میتواند ناشی از این باشد که عالوهبر اثر مستقیم ،اثر ناشی از

مربوط به الکترونهای اوژه کمانرژی بوده است ].[7

رادیکالهای آزاد نیز درنظرگرفته شده است .همچنللین سللطح
مقطع واکنشها در کدها میتواند اختال

در مقادیر شکسللت

 .5نتیجهگیری

بیشتری نسبت به  Geant4-DNAدارد .این تفاوت ناشللی از

رادیونوکلئیدهای گسیلنده الکترون اوژه پرداخته شده است .بللا

تفاوت در سطح مقطع یونیزاسللیون و برانگیختگللی اسللت .در

توجه به اینکه سرطان یک بیماری کشللنده در سراسللر جهللان

 MOCA8Bسلللطح مقطلللع یونیزاسلللیون  %20بیشتلللر از

است و طبق گللزارش سللازمانهای بینالمللللی در سللال 2000

 Gean4-DNAاست ،در صورتیکه سطح مقطع برانگیختگللی

تعداد افرادی مبتال به سرطان تا  2020دو برابر میشللود ]،[28

 5%بیشتر است .همچنین شکل هندسی  DNAنیللز میتوانللد

نتایج این مطالعه بههمراه سایر مطالعات میتوانللد بلله محققللان

مقدار آسیب را تحت تأثیر قرار دهد ] .[23در کللد CPA100

کمک کند تا از شبیهسازی برای طرالی پرتو درمانی مناسب با

مدل یونیزاسیون آن نزدیک به مقادیر آزمایشگاهی است ].[24

استفاده از الکترونهایی با  LETدرمقیاس نانومتری کلله قابللل

در مللدل هندسللی بللهکار رفت له توسللط فرایدلنللد آسللیبهای

مقایسه با هسته سلول هستند در درمان هدفمند استفاده کننللد.

گزارششلده بیشتر از ملدل بهکار رفتلله توسللط برنللال اسللت

الکترونهای اوژه و  CKمیتوانند موجب آسیب بلله سلللول و

] .[25 ،23اما آنچه که لللائز اهمیللت اسللت ،ایللن اسللت کلله

درنهایت مرگ سلولی شوند .بهدسللت آوردن مقللدار آسللیبها

بیشترین آسیب ایجادشده مربوط به الکترونهای کمانرژی بللا

میتواند به محققان در یللافتن روش مناسللب در ازبللین بللردن

 LETباال و برد کوتاه در مقیاس نانومتر است .این الکترونهللا

تومورهللای سللرطانی کمللک کنللد .البتلله رادیونوکلئیللدها بایللد

بهعلت اینکه دارای برد کوتللاهی هسللتند وقتللی رادیونوکلئیللد

خصوصیات واپاشی الزم و شرایط مناسب بللرای ازبللین بللردن

درنزدیکی  DNAقرار بگیرد میتواند آسیب زیادی به آن وارد

سلول تومور خاص را داشته باشند .بهویژه این رادیونوکلئیدها

کند و همین دلیل باعللث میشللود ایللن رادیونوکلئیللدها بللرای

در درمان سرطانهایی کلله متاسللتاز کوچللک و یللا تومورهللای

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

پللایینتر از  1کیلوالکترونولللت مقللدار انللرژی برجاگذاشللتهی

اسللتخراش شللده  ،Geant4-DNAبهبررسلللی آثلللار تللابش

] [ DOI: 10.22052/8.6.1
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در این پژوهش با کمک ابللزار شبیهسللازی  Geant4و بسلللته
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سلولهای عصبی و استخوانی و سرطانهایی که قابل جرالللی

رادیونوکلئیدهای مناسبی را انتخاب کنیم .پیشللرفتهای اخیللر

نیستند ،مفید خواهللد بللود .در اخللتالالت خللوشخیم درمللان

در استفاده از الکترونهای اوژه در زیستشناسی پزشکی نوید

هدفمند با این رادیونوکلئیدها میتواند جایگزین مناسبی بللرای

انتخاب گزینههای بهتر تشخیصی و درمللانی را ارائلله میدهللد.

جرالی یا درمانهللای پزشللکی در سللرطانها و یللا جللایگزین

روش جدید درمان با رادیونوکلئیدهای گسللیلنده الکترونهللای

مناسبی برای شیمیدرمانی باشد .شبیهسازی کمک می کنللد تللا

اوژه میتواند اثربخشی و ایمنی درمان هدفمند را افزایش دهد.

بررسلی

زیرا به سلللولهای سللالم آسللیب کمتللری میرسللاند .امللروزه

کنیم و درنهایت محققان تصللمیم میگیرنللد کلله بللا توجلله بلله

پتانسیل استفاده از رادیونوکلئیدهای گسیلنده الکتللرون اوژه در

شرایط بیمار کدام رادیونوکلئید مناسب خواهد بود.

درمان ،نیاز بلله گسللترش دانللش در زمینللههای زیستشناسللی

بتوانیم میزان آسیب را در رادیونوکلئیللدهای مختلل

این کد اطالعات بیشتری را درمورد تعللداد شکسللتهای

سرطان ،مهندسیزیسللتی و پرتوشللیمی دارد .ایللن پیشللرفتها

تکرشتهای و دورشتهای و انرژی و موقعیت شکستها ارائلله

منجر به رویکرد جدیللدی در مللورد درمللان میشللود و باعللث

میدهد .این کد این امکان را میدهد کلله در درمللان هدفمنللد،

افزایش کلی کارآیی درمانی میشود.

] [ Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir on 2022-11-29
] [ DOI: 10.22052/8.6.1
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