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چکیده
برهمکنش الکترونهای کمانرژی با ترکیبات مولکولی هیدراته شده اهمیت بسیار زیادی در فرآیندهای رادیوبیولوژیکی ازجملههه پرتودرمههانی دارد.
مطالعه حاضر به بررسی اثر الکترونهای ثانویه ( )70 eVتولید شده از تابش پرتو گاما و پرتو ایکس در پرتودرمانی بر مولکول تتراهایدروفوران در
بخش استخوانبندی  DNAمیپردازد .با استفاده از ابزار  Geant4-DNAانرژیهای انباشت شده روی مولکول هدف بهدست آمدند و آثار مستقیم
تابش مورد بررسی قرار گرفتند .با استفاده از محاسبات  DFTانرژیهای الزم جهت تولید کاتیونهای محتمل ناشههی از بههرهمکنش الکترونهههای
کمانرژی با مولکول هدف محاسبه گردیدند .نتایج  DFTو مقایسه آن با میزان انرژی انباشت شده روی مولکول توسط باریکههه الکترونههی نشههان
میدهد که الکترونهای کمانرژی قادر هستند پایداری مولکول را از بین ببرند و باعث تجزیه مولکولی و شکست حلقه مولکول تتراهایههدروفوران
شوند .وجود پیوندهای هیدروژنی آب-تتراهایدروفوران این شکست را ایجاد میکنند.
کلیدواژگان :آسیب پرتویی ،تتراهایدروفوران ،یونش الکترونی.DFT ،Geant4-DNA ،DNA backbone ،

همانطور کههه مههیدانیم در رادیولههوژی و در درمههان بعزههی از

الکترونهای ثانویه انههرژی دههود را در بردوردهههای متههوالی از

بیماریها از تابشهای پرانرژی مانند پرتو ایکس و پرتههو گامهها

دست میدهند ] [1و میتوانند بهنوبههه دههود سههبب تخریههب و

استفاده می شود .هنگامی که تابش پرانرژی به یک بافههت زنههده

آسیب رسیدن و شکست رشتهای سادتار قند -فسفاتDNA 1

تابانده میشود ،ذرات ثانویه زیادی تولیههد میشههوند .مهمتههرین

که سادتاری شبیه ستون فقرات دارد و رشته بلندی را تشههکیل

آنها الکترونهای کمانرژی با انرژی کمتر از  100الکترون ولت

میدههد و همچنههین آسههیب چهههار بههاز نوکلتوتیههدی آدنههین،2

هسهههتند.این الکترونهههها را الکترونههههای ثانویهههه مینامنهههد.
Sugar-phosphate
Adenine

1
2
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تیمین ،1سیتوزین 2و گوانین 3که توسط پیوندهای کوواالنسی به

برای بررسی اثههر محههیط آبههی بههر روی تجزیههه مولکههولی،

بدنه  DNAمتصههل شههدهاند ،شههوند .ایههن آسههیب میتوانههد یهها

آزمایشهایی با تکنیکهای مختله

ازجملههه اسپکتروسههکوپی

بهصهورت مستقیهم بهواسهطهه یونیهههزاسیون و یهها بهصهههورت

جرمی بر روی دوشههای دالک و هیدراته شده بیومولکولها

غیر مستقیم بهواسطه تولید رادیکالهایی مانند  OH.در محههیط

چه در حالت کاتیونی و چه در حالت آنیههونی صههورت گرفتههه

آبی صورت گیرد ] .[2-5تخریب چهار مولکههول نوکلتوتیههدی

است [ .]13-18به این ترتیب که اثههر حههالل بههر روی تجزیههه

بهواسههطه تههابش الکترونههی سههبب شکسههته شههدن پیونههدهای

مولکول با اندازهگیری شدت یونهای حاصل از تجزیه مولکول

کوواالنسی بین مولکولها و همچنین پیوند بین این مولکولههها

بر اثر بردورد الکترونها اندازهگیری میشود .نتایج حاصههل از

و سادتار اسکلتی  DNAمیشود که بهنوبه دود میتواند منجر

این تحقیقات نشان میدهههد بهها اینکههه محههیط آب نقههش یههک

بههه بیماریهههایی ماننههد سههرطان شههود .ایههن آسههیب از طری ه

محافظ را ایفا میکند و با توزیع انرژی آزاد مازاد سبب کههاهش

فرآیندهایی بههه نامهههای "واپاشههی مولکههولی بهواسههطه جههذب

تجزیه مولکولی میشود ولی کانالهای جدیههدی را در تجزیههه

الکترون" ،"4برانگیختگی الکترونی "5و همچنین "یونیزاسههیون

مولکول نیز بهوجود میآورد ].[18

تجزیهای "6صورت میگیرد ].[7, 6

در مطالعه حاضر ما تصمیم گههرفتیم تهها بهها اسههتفاده از کههد

 RNAبههه الکترونهههای کمانههرژی ،آزمایشهههایی بههر روی

کمانرژی در محدوده انرژی  70الکترون ولت بر روی مولکههول

نوکلتوتیدهای  DNAو گروههای قنههد -فسههفات انجههام شههده

تتراهایدروفوران (THF) 7بپردازیم و انرژیهای انباشههت شههده

اسههت ] .[8-11آزمایشههها نشههان دادهانههد کههه بخههش قنههد

از برهمکنش الکترون با مولکول  THFرا بهدست آوریههم .الزم

دیاکسیریبوز مهمترین قسمت برای الکترونها جهههت ایجههاد

است در این جا به این نکته اشاره کنیم که علت انتخاب باریکه

شکست در رشته پلیمری  DNAو  RNAاست ] .[12بههمین

الکترونی  70 eVبهدلیههل پژوهشههی اسههت کههه قههبالً انجههام

دلیل مطالعه بر روی گروههای قند -فسفات از اهمیههت بههاالیی

دادهایههم ] .[18کاتیونهههای حاصههل از ایههن پههژوهش توسههط

بردوردار است .بههمین منظور آزمایشهههای بسهیاری در فههاز

اسپ کترومتر جرمی ثبت شدند .به این ترتیههب قههادر هسههتیم تهها

گازی بر روی اجزای سازنده مولکولهای بزرگ ماننههد DNA

مقایسه دقی تری با کاتیونهای محتمل پبشبینههی شههده توسههط

و یا پروتتینها انجام گرفته است .اما نکتههه حههاهز اهمیههت ایههن

محاسبات  DFTداشته باشیم .بهها اسههتفاده از محاسههبات DFT

است که در فاز گازی بسیاری از ویژگیهای ذاتههی مولکولههها

احتمال تولید کاتیونهای محتمل به واسطه انرژیهای انباشههت

مخفی میماند .بههمین دلیل برای تشخیک اثههر محههیط واقعههی

مولکههول  THFرا محاسههبه

(آب) بههر روی مولکولهههای زیسههتی بهدصههو

پیونههدهای

هیدروژنی ،نحوه آزمایش و محاسبات باید تغییر کند.

شده بههر روی پیونههدهای مختله

میکنیم .با این روش در صورتیکه به نتایج تجربی تأیید شههده
ناشی از آسیب مولکولی توسط الکترونهای کمانرژی دسترسی
داشته باشیم ،میتوانیم تقریههب دههوبی از درصههد ایمنههی روش

1

Thymine
Cytosine
3
Guanine
4
Dissociative electron attachment
5
Electron excitation
6
Dissociative ionization
2

پرتودرمانی و همچنین درصد آسیب مولکول در گستره انههرژی

Tetrahydrofuran

7
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تابانده شههده بهدسههت آوریههم .شبیهسههازی در کنههار محاسههبات

یک ماده جدید به نههام مولکههول  THFکههه بههه فیزیههک DNA

 ،DFTنتایج را با دقت باالتری اراهه میدهند.

اض ههافه ش ههده ،میباشههد .بنههابراین از م ههال مرتب ههط (م ههال
 )ICSDو از فیزیک لیستی که به این منظههور طههراحی شههده

 .2مواد و روشها
 .1.2ماده هدف
تتراهایدروفوران ) (C4H8Oمعمههوالً بهههعنوان سههادهترین مههدل
مولکولی دیاکسی ریبوز بهههکار بههرده میشههود کههه گروههههای
فسفات را در  DNAبههم مربههوم میسههازد .تتراهایههدروفوران
یک اتر مدور با یک اتم اکسیژن و چهار واحد  CH2است کههه
در پنج گوشه حلقه قرار گرفتهاند (شکل  .)1این مولکول قههادر
است یک مدل ساده جهت بررسی سازوکارهای ممکن ناشی از
برهمکنش الکترون-مولکول در تجزیه و شکست  DNAفراهم
سازد.

بود ،استفهاده گهردید .در این فیزیک لیست تکتههک فرآینههدها
بازفهرادهوانی شهدهاند .فیزیههک لیسههت مههورد استفههاده بههه
شهرح زیر طههراحی شههده اسههت :بههرای مههاده آب مایههع از
 Classical Geant4-DNA Modelsو برای مههواد سههازندهی
مولکول  DNAاز  PTB Modelsاستفاده شد .سپس شیتی از
 G4DNAModelInterfaceبرای هر کدام از برهمکنشهههای
یونیزاسیون ،برانگیختگی و بردورد االسههتیک سههادته شههد .در
ادامههه  G4DNAModelبههرای G4DNAModelInterface

مرتبط ثبت گردید .برای مدلهای آب مایع نههام ذره میبایسههت
به تابع  RegisterModelاضافه شود ولی برای مدلهای مههواد
مشابه  DNAو  Vacuumبه پارامتر دیگری نیاز نبود .در پایان
شهههههههیء  G4DNAProcessesسهههههههادته شهههههههد و
 G4DNAModelInterfaceمربوطهههه در آن ثبهههت گردیهههد.
 G4DNAModelInterfaceماننههد  G4VEModelکالسههیک

شکل ( :)1ساختار مولکولی تتراهایدروفوران.

عمل میکند .الزم به ذکر است که برای این مواد جدید DNA

که در این مقاله مولکول  THFاست ،فرآیندهایی که بهواسههطه

 .2.2کد مونتکارلوی شبیهسازی

برهمکنش ذرات الکترون با مولکول  THFاز انرژی  12 eVتا

برای شبیهسههازی از ابههزار  Geant4-DNAو نسههخه  10-5آن

 1 KeVصههورت میگیههرد ،شههامل فرآینههدهای یونیزاسههیون،

استفاده شده است .این ابزار متن باز و رایگان بوده و براسههاس

برانگیختگی و بردورد االستیک در دسترس است .مقدار برش

زبان  C++طراحی شده است ] .[19در این پههژوهش از بسههته

برای همه ذرات در این فیزیک 1 nm ،درنظر گرفته شده است.

 G4EmDNAPhysicsاسههتفاده شهههده اسههت .فرآینهههدها و

بهها آب در فیزیههک  DNAدر دسههترس بههود و در ایههن نسههخه

مدلهای موجود در  Geant4-DNAاین اجازه را میدهند کههه

همانطور که اشاره شهد ،فیزیههک بههرهمکنش پرتوهههایی ماننههد

گام به گام برهمکنش ذرات در آب مایع و چنههد مههادهی دیگههر

الکترون با ماده  THFهم اضافه شده است .الزم به ذکر اسههت

سازندهی  DNAتا مرتبه الکترون ولت را ردیابی کنههیم .هههدف

که از قابلیت محاسبات شیمیایی  Geant4-DNAاستفاده نشده

اصلی این مقاله شبیهسازی و یافتن انرژی انباشت شده بر روی

است و فقط آثار مستقیم آن مورد بررسی قرار گرفته است.
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 .1.2.2هندسه هدف زیستی
در شبیهسازی انجام شده ،کرهای به ابعاد هسته سلول زیستی با

نظر یه تابع چگالی ترکیههب شههد و در نرمافهزار Gaussian 16

شعاع  2/93میکرومتر که همان شعاع میانگین شههعاع هسههتهای

محاسهههبه گردیهههد .در ایهههن مطالعهههه سهههادتار مولکهههولی

موجود است ] [20و با ماده " "G4_WATERپر شده ،درنظر

تتراهایدروفوران بهصورت کوانتوم مکانیکی توصی

میشههود.

گرفته میشود .سپس مولکول  THFدرون استوانههایی به ابعاد

در حالیکه اثهر محیط مایهع بهعنههوان یههک پیوستههار درنظههر

رشتههای ( DNAقطر  2/3و ارتفاع  3/4نانومتر) که مطاب بهها

گرفته شده که برهمکنش آن بهها سادتهههار مولکهههولی بهواسههطه

ابعاد مدل اتمی یک نوع مولکول  B-DNAاز کتابخانههه PDB

گذردهی محیط مایع است [ .]31 ،30ابتههدا سههادتار مولکههولی

که شامل  10جفت باز است ،قرار میگیرد و این استوانهها نیههز

تتراهایهدروفه ههوران و کاتیههههونهای محتمهههل و حاصهههل از

بهههطور تصههادفی در محههیط توزیههع میگردنههد .پههس از توزیههع

بره ههمکنش ایههن مولک ههول بهها باریک ههه الکت ههرونی بهوسههیله

تصادفی استوانهها در محیط ،ذرات الکترون تکانرژی با انرژی

نرمافهزار  Avogadroترسیهم و بهها روش  DFTو در سطههح

 70 eVبهصورت تصادفی درون هسته سلول تابیههده میشههوند.

محاسههباتی  B3LYP/aug-cc-pVDZبهینهسههازی شههدند .در

انتخاب فیزیک  G4EmDNAPhysicsقادر است بههرهمکنش

گام بعههدی ،اثههر محههیط آبههی و بههرهمکنش آن بهها سههادتارهای

الکترونها را با ماده آب و نیههز مولکههول  THFردیههابی کههرده،

مولکولی مدنظر قرار گرفت و پارامترهههایی چههون سههادتارهای

یونیزاسههیون و برانگیختگههی رد داده شههده در مولکولههها را

بهینه ،فرکانسهای ارتعاشی و انرژی آزاد سیسههتم بهها احتسههاب

مشخک نماید ] . [21-29در این پههژوهش تنههها آثههار مسههتقیم

مقدار انرژی نقطه صفر بهدسههت آمههد .ایههن محاسههبات امکههان

تابش بررسی دواهد شد.

بررسههی میههزان پیشههرفت واکنشهههای شههیمیایی سههادتار
تتراهایدروفوران در محیط آب را فراهم میکند.

 .3.2محاسبات تئوری انرژی آشکارس ازی کاتیونه ای
جهت محاسبه انرژی الزم برای تولید کاتیونهای محتمل بر اثر

با استفاده از ابزار  Geant4-DNAانرژیهای انباشت شده بههر

برهمکنش الکترون با مولکول  THFدر محیط آبههی و بررسههی

روی مولکول هدف به واسطه برهمکنش بهها الکتههرون محاسههبه

تأثیرات شیمیایی ناشی از فرآیندهای مستقیم فیزیکی که همههان

شدند .در جدول  1انرژیهای منتقل شده از باریکههه الکترونههی

انرژیهای انباشت منتهی به یونیزاسیون میباشد ،روش پیوستار

پس از عبههور از محههیط آبههی و بههرهمکنش بهها مولکههول THF

قطبیپذیر ) (PCMبرای توصی

اثر محیهط آبهی با محهاسبات

نمایش داده شدهاند .مقادیر برحسب الکترون ولت میباشند.

جدول ( :)1انرژیهای انباشت شده بر روی مولکول  THFتوسط باریکه الکترونی پس از برهمکنش.
22/25

22/14

18/19

16/28

15/97

15/11

با توجه به اینکه  Geant4-DNAقادر به تشخیک میههزان
تخریب وارد بر مولکول هههدف بههه واسههطه تولیههد کاتیونهههای

13/60

13/57

12/99

12/31

9/74

)E (eV

سادتار مولکولی پردادتیم .نتهایج حاصهل از محاسههبات DFT

در جدول  2نمایش داده شدهاند.

حاصل از این انرژیهای منتقههل شههده بههه مولکههول نمیباشههد،

در ستهههون اول از سههمت چههت کاتیهههونهایی انتخهههاب

بههمین دلیههل بهها اسههتفاده از روش  DFTبههه بررسههی بیشههتر

شهدهاند که در پژوهش قبلی ما از بیشترین شهدت ممکههن در
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حاصههل از اسپکتههرومتر جههرمی ناشههی از بههرهمکنش

 C4H7O+وجهود دارد .با توجهه به اینکه میههزان انههرژی الزم

الکترونهای کمانرژی با مولکول  THFبردوردار هستند ].[18

 4/61 eVبرای آشکار شدن کاتیون مورد نظههر کمتههر از مسههیر

سههتون دوم جههرم مولکههولی کاتیونهههای مههورد نظههر را نشههان

اول است ،پس بهنظر میرسد که فرآیند مورد نظر مسیر دوم را

میدهد .در ستون سوم نتایج حاصل از محاسههبات  DFTقههرار

برای تولید کاتیون  C4H7O+انتخههاب کنههد .در جههرم  ،42سههه

داده شدهاند .در ایههن سههتون محتمههلترین واکنشهههای ممکههن

احتمال برای تولید کههاتیون  C3H6+وجهود دارد .مسههیر اول بهها

بهدست آمدهاند .اگر به این ستون دقت کنیم ،متوجه میشههویم

انرژی آشکارسازی  1/64 eVمحتملترین مسیر ممکههن بههرای

که در جرم  71احتمال وقوع دو واکههنش بههرای تولیههد کههاتیون

تولید کاتیون مورد نظر است.

طی

جدول ( :)2انرژیهای آشکارسازی کاتیونهای حاصل از تجزیه مولکول  THFدر محیط آبی.
انرژی آشکار شدن )(eV
-

6/92
-

11/53

+

8

4

4

8

4

+

4

C H O →C H O +H
4

7
+

+

C H O → C H + CH O
2

2/31

2

6
+

8

4

4

8

3

CH
3

42

C H O → C H + CO + H
+

7/60

6

+

6

CHO

4

+

3

4

7

71

+

8

+

CHO
8

+

C H O→C H O +H+e
7

1/64

4

+

C H O →C H +C+H O
2

6

8

3

+

4/66

4

+

+

C H O → C H + CH O
5

3

8

3

+

6/80
2/41

C H O→C H O +e

72

8
+

4/61

4/54

واکنشهای محتمل

جرم مولکولی )(amu

کاتیون

4

+

C H O → C H + CH O + H
2

3

5
+

8

3

C H O → C H + CH O + CH
2

8

2

+

41

4

+

C H O →C H O +C H +H
C H O →C H O +C H

44

1/34

4

3

2

+

4

2

8

4

+

4

2

8

4

+

27
43

2

3

4

+

3

5

CH

3
+

CH
2

CHO
3

+

2

CHO
4

2

در جرم  41نیز دو مسیر ممکن جهت تولید کاتیون C3H5+

بهتر در جدول  3نتایج بهدست آمده از چند گروه کاری را کههه

نشان داده شده است که با توجه به پایین بههودن میههزان انههرژی

در فاز گازی با تکنیکهای مختلفی کار کردهاند ،قرار دادهایههم.

الزم برای آشکار شدن کاتیون مهورد نظههر از مسههیر اول یعنههی

مراجع در توضیحات جدول اراهه شدهاند.

واکنشها نشان میدهند کههه از جههرم  42بههه بعههد ،کاتیونهههای

میدهد که آب اثر محافظتی دارد و با توزیع مجدد انرژی منجر

حاصل ناشی از شکست حلقه مولکول میباشند.

به ضعی

شدن تجزیه مولکههول  THFمیشههود ،ولههی مقایسههه

اگر نتایج این محاسبات را که میزان انرژیهای الزم جهههت

نتایج حاصل در فاز گازی و محیط آبی در این مقالههه بهههدوبی

تولیههد کاتیونهههای محتمههل بههر اثههر بههرهمکنش الکترونهههای

نشان میدهد که محیط آبی یعنی پیوند هیدروژنی بین مولکههول

کمانرژی با مولکول  THFدر محیط آبی است را با نتایج میزان

 THFو آب بهطور قابل توجهی قادر است پایداری پیونههدهای

انرژیهای الزم جهههت تولیههد همههین کاتیونههها در فههاز گههازی

کوواالنسی موجود در حلقه مولکول را تحت تأثیر قههرار دهههد.

مقایسه کنیم ،متوجه میشویم که در محههیط آبههی کاتیونههها در

بهنظر میرسد که با اتصال مولکول آب به مولکول  THFاز راه

سطح انرژیهای بسیار پایینتری تولید میشوند .برای مقایسههه

پیوند هیدروژنی ،الکترون از اربیتههال  HOMOمولکههول THF
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جابهجا می شود .نتایج حاصههل از ایههن تحقیه و پژوهشهههای

 .4نتیجهگیری

دیگر ] [35نشان میدهند که آب میتواند اثههر کاتههالیزوری بههر

این پژوهش با کمک ابزار  Geant4-DNAو محاسبات DFT

روی انرژی آشکارسازی کاتیونههها داشههته باشههد و بهها تجزیههه

به بررسی تخریب مولکههول  THFتحههت تههابش الکترونهههای

کاتیون مادر و ایجاد کاتیونهای ثانویه باعث تخریههب سههادتار

کمانههرژی  70 eVپردادههت .بهها اسههتفاده از Geant4-DNA

حلقه  THFشود .بهنظر میرسد که نقش کاتالیستی آب و نقش

انرژیهای انباشت شده بر روی مولکول هدف و با محاسههبات

محافظتی آن دو فرآینههدی هسههتند کههه بهها یکههدیگر در رقابههت

 DFTانرژیهای الزم جهت آشکار و تولید شههدن کاتیونهههای

میباشند.

حاصل از برهمکنش  THFو الکترون بهدست آمدنههد .مقایسههه

جدول ( :)3انرژی آشکار شدن (برحسب  )eVکاتیونهای حاصل از
برهمکنش الکترونهای کمانرژی در فاز گازی توسط سه گروه Mayer

] [32با تکنیک یونیزاسیون فوتونی ) ،(PIگروه  [33] Gallegosبا
تکنیک یونیزاسیون الکترونی ) (EIو گروه  Collinبا تکنیک یونیزاسیون
الکترونی ].[34
Collin and
Conde
capras

Gallegos
and Kiser

9/55

9/45 ± 0/15

9/45 ± 0/010

72

10/44

11/1 ± 0/2

10/0 ± 0/1

71

12/15 ± 0/10

45

11/0 ± 0/1

44

11/87

12/8 ± 0/2

10/9 ± 0/2

43

11/54

12/7 ± 0/2

10/65 ± 0/20

42

13/72

15/5 ± 0/3

12/7 ± 0/2

41

15/2 ± 0/3

12/9 ± 0/2

40

18/7 ± 0/6

14/9 ± 0/2

39

23/5 ± 0/2

38

25 ± 1

37

11/85 ± 0/10

31

12/5 ± 0/2

29

15/8 ± 0/2

مولکول هدف و انرژی الزم جهت تولیههد کاتیونهههای محتمههل
نشان میدهد که الکترونهای ثانویههه قههادر بههه تخریههب حلقههه
مولکول و درنتیجه شکسههت  DNAهسههتند .ازطرفههی مقایسههه

Mayer et al

12/27

بزرگی انرژیهای انباشت شده از باریکه الکترونی بر روی کل

کاتیون
Amu

نتایج بهدست آمده برای انرژی الزم جهههت تولیههد کاتیونهههای
محتمل در دو فاز گازی و آبی نشان میدهد که با اینکه محیط
آبی قادر است نقش یههک محههافظ را بههرای مولکههول  THFدر
تجزیه مولکولی داشته باشد اما ازطرفی پیونههد هیههدروژنی بههین
مولکول آب و مولکول  THFباعث میشود تهها آب بهصههورت
یک کاتالیست عمل کند و سبب تخریب حلقه مولکههول شههود.
پژوهش ادیر میتواند به ما کمک کند تا در روشهای درمههانی
با استفاده از پرتوها جوانب مختل

را درنظر بگیریم.

 .5تشکر و قدردانی
بر دود الزم میدانم از پروفسور پاول که در دانشگاه اینسبروک

16/1 ± 0/3

13/3 ± 0/1

27

17/3 ± 0/3

14/9 ± 0/2

26

15/6 ± 0/1

16

فراهم کردند ،تشکر و قدردانی نمایم.

16/0 ± 0/3

15

19/5 ± 0/5

14
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12/5 ± 0/2
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