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 چکیده:

ابش هنگام ت D-Lysineو  L-Lysineهای هدف از این تحقیق بررسیییی رفتار اسییییدآمینه  هدف: 

ی این دو مولکول و رهای انرژی پذیرفته شییده به وسییی هها و رسییم نموداپرتوهای گاما کم انرژی به آن

شییوند  اسیییدهای آمینه به دو گروه گرگرد و راسییتگرد تقسیییم می باشیید.ی این دو مولکول میمقایسییه

شییوند. در بدن موجودات بیان می Dهای راسییتگرد با حرف اول و گروه Lهای گرگرد با حرف اول گروه

سیدهای آمینه شتیم که با در زنده ا صد دا سازی ق شبیه  ستگرد وجود ندارند  از این رو با انجام این  ی را

سیدآمینه الیزین بررسی  سیدآمینه  تأثیر پرتو را بر روی ا نظرگرفتن عامل تابش گاما بر روی این دو نوع ا

 کنیم  تا برای این پرسش یک پاسخ احتمالی بیابیم.  

ا بر روی مبا تأثیرات پرتو گاو بررسی هرگه بهتر این تحقیق باید به منظور تح یل  شناسی پژوهش:روش

نرم  ی شبیه سازی بازمینه دردرک بهتر روند شبیه سازی باید  به منظور  بافت آشنایی داشت  همچنین

افزاید  مهارت کافی در عامل دیگری که به ارزش تحقیق می مهارت کافی داشت. Geant4_DNAافزار 

به منظور  سازی است.های حاصل از این شبیهخروجی افزار و تح یلمکشی نتایج از این نری بیرونزمینه

 سازی  باید به سیستم عامل لینوکس تس ط کافی داشت.تح یل درست نتایج خروجی از شبیه

های های انرژی پذیرفته شده توسط مولکولجدولتوان با ترسیم های این پژوهش را مییافته :هایافته

ی انرژی ارهای مقایسهنمود های مخت ف پرتو گاما و پرتو ایکس  همچنین رسممورد مطالعه برحسب انرژی

ن ی ایو مقایسه Poly-Lysineو  L-Lysine  D-Lysineمولکول های شده و انرژی تابشی در جذب

 نمودارها با یکدیگر جستجو کرد.

کنند  مورد  بسیار مشابه به هم عمل می گندجز در   D-Lysineو  L-Lysineمولکول   گیری:نتیجه

دگار یک جذب انرژی ناگهانی می شود  این جذب انرژی به  L-Lysineمولکول  30eVاما در انرژی 

دلیل انتقال انرژی زیاد توسط پرتوهای گامای تماسی با این مولکول نیست  ب که این جذب انرژی به دلیل 

  رسد.عدد می 21عدد به  9است که به یکباره از  افزایش ناگهانی تعداد پرتوهای گاما

کند  یعنی تعداد باریکه نسبت به دو مولکول دیگر انرژی بیشتری را جذب می Poly-Lysineمولکول 

توان های گاما و ایکس برخوردی با این مولکول  نسبت به دو مولک و دیگر افزایش گشمگیری دارد. می

 .سطع مقطع برخورد این مولک ول نسبت به دو مولکول دیگر نسبت داددلیل این امر را به زیادتر بودن 

 . D-lysine  Geant4-DNA  L-lysine  Poly-lysine Zwitterion های کلیدی:واژه



 

 مقدمه و هدف -1

 
 فصل هدف 1-1

که ابتدا م نام گذاری شده  قصد داری "و هدف مقدمه"در این فصل از پایان نامه که با عنوان    

. پس از آن مقدماتی ی تکامل آن را مورد بحث قرار دهیمدر مورد پیدایش پرتوزایی و نحوه ک یاتی

دالیل اشتیاق دانشمندان به تحقیق و  خواهد شد. شناسی تابش و اهمیت آن ذکردر مورد زیست

 .خواهیم پرداخت گسترش این حوزه از ع م پس از دوران جنگ جهانی

 دهیممیز را مورد مطالعه قرار کاهای مخت ف و مفاهیم مربوط به دات تاریخچه  یذکر ک یاز پس    

پس از آن مفهوم پرتوزایی را توضیح  که یکی از مبناهای موجود برای تحقیق در این زمینه است.

گاما و پرتو ایکس   در بخش بعدی اثرات پرتوشودداده میو در مورد معیارهای سنجش آن توضیح 

. در بخش نهایی با ذکر اثرات خواهیم داد های زنده و مواد جاذب مورد بررسی قرارافترا بر روی ب

ها ی جاذب داشته و تفاوتتشریح آثار این برخوردها با مادهپرتو مستقیم و غیر مستقیم سعی در 

 .دهیممیرا در این دو نوع از برخورد مورد بحث قرار 

نامه ایی موجود برای درک بهتر روند اجرایی پایانفصیییل از تحقیق به بیان مباحث پایهاین    

که مطالب در عین سادگی با تمامیت الزم جهت کنیم می   همچنین سعیشودمیاختصاص داده 

 پیشبرد اهداف موجود در تحقیق معرفی شوند.

 
 چشم انداز تاریخی 1-1

ا آمیخته شده است ره ممکاربردهای فن آورانه و پزشکی تابش و پرتوزایی گندان در زندگی روز   

توان این واقعیت را  مبنی بر این که از لحاظ تاریخی  کل ع م تابش  ع می بسیار که به آسانی می

از سوی  "فذ پرتو جدید نا "صدمین سال اعالم کشف  1995جدید است را نادیده گرفت. سال 
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جم ه کشف پرتوزایی ی یافته های گند ماه پس از اعالم این کشف  از بود. تاریخچه 1رونتگن

های ب ندی ای کوتاه گامتواند در دورهط ب است که ع م می  گواهی بر این م2طبیعی توسط بکرل

بردارد. متأسفانه مع ومات مربوط به آثار زیست شناختی تابش یوننده و پرتوزایی پس از گذشت 

شبرد ایده ها در پین کشف شدند و این امر به سبب ضعف مطالعات و تگگند دهه از گزارش رون

 .(1381)آلرن   این زمینه بود

نه  رونتگن آزمایش1895در خالل سیییال     یههایی را در زمی های ی تخ  له  ی الکتریکی در لو

ای خالی از هوا انجام می داد  که به تیره شییدن صییفحات عکاسییی که در آن حوالی قرار شیییشییه

 پرتوزایی بود.داشت پی برد. این کشف اساس ع م فیزیک پرتو و 

  1896فوریه  24هانری بکرل پس از تحقیق در این زمینه اولین مقاله از گهار مقاله خود را در    

ستان ارائه داد  این مقاله  سی و پرتوهای نافذ بود. او همچنین در دربارهبه فرهنگ سان  18ی ف وئور

 "های جدید از اورانیوم ف زیگسییییل تابش"ن زمینه را با عنوان در ای مقاله  گهارمین 1896مه 

هفته به  12این امر پس از  ده بود که به کشفی نایل آمده است.ارائه داد که وی طی آن مدعی ش

 (Rossi et al. 1995 )معروف شد. "پرتوزایی  "ی کار به نام گیری نهایی رسید و ثمرهنتیجه

نمونه اولیه دستگاه پرتو ایکس  و اشعه ایکس در پزشکی گندان بدیهی بود کهکاربرد پرتوزایی    

ساخته شد  پس از اختراع دستگاه پرتو ایکس قابل حمل  1896برای کاربردهای پزشکی در سال 

سال  سی در  1898در  سا شخیص جراحات در ارتش بریتانیا  تحولی ا ستگاه برای ت و کمک این د

 پزشکی نظامی پدید آمد.

د که گیل در مونترال به کشییف هایی نایل آمدن دانشییگاه مکو دیگر همکارانش در  3رادرفورد   

 برای ع وم تابشی شد.ها ترین بنیانبعدها تبدیل به یکی از اص ی

این  های پرتوزای طبیعی بود. )های ناشییی از گشییمهدادن تابشیکی از این کشییفیات نشییان   

شده بود ساخته  سه نوع پرتو مخت ف  شمه از  ال ه در اثر اعم. ذراتی با جرم زیاد و نفوذ کم ک(گ

شدند  شتر از میدان الکتریکی منحرف می  )آلفا(  ذراتی با جرم کمتر از آلفا که قدرت نفوذشان بی

)بتا( و ذراتی که تحت میدان الکتریکی منحرف  ندتحت میدان الکتریکی انحراف میافتآلفا بود و 

شتر از دو ذره ی قبل بود آنو نفوذ  ندشدنمی ی تواناییش در ا وجود همه)گاما(  رادرفورد بها بی

                                                                                                                               
 Wilhelm Rontgen.1 

 Henri Becquerel.2 

 Ernest Rutherford.3 
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در انجمن  1933پیشیییگامی ع م از خطا مصیییون نبود  زیرا که او در سیییخنرانی خود در سیییال 

 پنداشت و معتقدمقدار مییاتم را گیزی ببریتانیایی پیشبرد ع وم  انرژی ناشی از شکسته شدن 

سی از تبدیل این اتم شد  ها انتظار منبع قدرتی بود که هر ک شته با  .)آلرن گویی می کندیاوهرا دا

1381). 

1کوریرا باید از کشف رادیوم توسط پیر ع وم تابشی ی اولیهفصل ک یدی و مهم در تاریخچه   

                                                                                                                               
1. Pierre Curie 

2. Marie Curie     



 

سط ماری 2کوریو ماری  شف پ ونیم تو سرش  موفقیتی بزرگ آغاز کرد  ک کوری پس از مرگ هم

 در ع وم تابشی است.

های شییکه ای در خیابانرالبته ذکر این نکته الزم اسییت که مرگ پیرکوری بر اثر تصییادف با د   

کوری و هم دخترش قربانی کشف خود شده دارد که هم ماریاین موضوع حقیقت پاریس بود  اما 

خون درگذشیییتند. این امر بر اثر پرتوگیری هنگام جداسیییازی رادیوم و و بر اثر ابتال به سیییرطان

 پولونیوم بر آنها عارض شد.

ی تابش و پرتوزایی  هکوری در زمینت گشمگیر از زمان رونتگن تا ماریبا وجود تمامی اکتشافا   

شناسی تابش از وضعیت خوبی برخوردار نبود  این امر به جز انجام آزمایشات کوگک زیست اوضاع

ی تأثیر مطالعات خود دربارهگزارشی از شناختی پرتو گسیل شده از رادیوم و ثار زیستدر مورد آ

شناسی تابش وجود ی زیست دیگری در زمینه حال رشد گیز های در پرتوها بر روی بچه قورباغه

 .نداشت

-یکه پرتوهای گسی ی از رادیوم بر روی بچه قورباغه های در حال رشد ناهنجاردریافت کوری پیر   

که نشد  حتی هنگامی ها توجه گندانیآورد  ولی متأسفانه به این یافتههای شدیدی به وجود می 

کوششی در ت دادند های اولیه دگار ضایعات پوستی شدند و انگشتان خود را از دسرادیولوژیست

های زنده به عمل نیامد. این امر در در مورد اثرات تابش بر روی سیستم مند جهت بررسی نظام

ورد تودهی ایکس هنگام برخار گزارشی مبنی بر آثار سرطانی پرببرای اولینکه هنگامی 1902سال 

بش یوننده را مند اثرات زیست شناختی تای الزم برای بررسی نظامبا پوست منتشر شد نیز انگیزه

 به دانشمندان نداد.

های  در روند بررسییی 1922تا  1920اهمیت بیوفیزیک تابش به عنوان ع می کمّی در سییال های 

 کمّی آثار تابش آشکار شد.

ها می باشد. نوشتار آن 4و مارکوس 3این زمینه مربوط به پاکترین تحقیقات در یکی از اساسی   

ها بتنی بر ترمیم و بهبود این یاختهپسییتانداران و روش هایی مپیرامون کشییت کمّی یاخته های 

هایی که تا با پیشیینهاد مدل برای ترمیم بافت این سییبک از تحقیقات (.Puck et al. 1955) بود

یکی از موفقیت های   1960در سییال  2و سییاتون 3رفته اند  توسییط الکایند ی نابودی پیشمرح ه

 .(Elkind et al. 1960) تابش بودشناسی ی زیستدر زمینه گشمگیر

                                                                                                                               
1. Mortimer M. Elkind 
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سط رونت با وجود    ستین اثرات پرتوزایی تو شف نخ سی اختالف زمانی زیاد از دوران ک گن تا برر

تو توسیط الکایند و سیاتون  امروزه مطالعات در این زمینه شیناسیی پرنخسیتین مطالعات زیسیت

از اهمیت و تأثیرات افزایش گشییمگیری داشییته و نتایج این تحقیقات روز به روز در زندگی بشییر 

فاسیییی تری برخوردار می شیییود.شیییگرف یان این ت عات در زمینهبا ب ی ر از سییییر تکامل مطال

ست شر  ما زی سی پرتو و نقش آن در زندگی ب شدیم که زمینهدشنا شتاق  ایی هر ر این تحقیق م

  اما مهم را مورد مطالعه و تحقیق قرار دهیم. گند کوگک

 

 یکاهای مربوط به تحقیق 1-2

ه پس های هم عالمت کونی یوع بارهای الکتریکی همه: عبارت اسیت از مجمپرتوگیری ایکس 

سط فوتون ها در ی الکتروناز توقف کامل همه شده تو صری حجمهای آزاد  ی از هوا که دارای عن

 .(1381)آلرن  جرم مشخصی است 

 (1-1)                                                                                                 𝑥 =
Δ𝖰

Δ𝑚
 

Q𝜟مجموع بارهای الکتریکی یون های هم عالمت : 

m𝜟حجم انتخابیدر : جرم هوای موجود 

 قدار انرژی دریافتی توسط مولکولمز جذب شده در یک مولکول یعنی منظور از د شده:ز جذب د

نشان می دهیم و واحد آن برحسب یکاهای انرژی  Dجذبی را با مقدار دز  بر واحد جرم آن مولکول.

و...  rad ،Gy  ،erg/g ز می توان به. از یکاهای موجود برای بیان دو جرم می تواند مخت ف باشد

 کرد.اشاره 

(1-2 )                                                                                                 𝐷 =
Δ𝐸𝐷

Δ𝑚
 

 : Δ𝐸𝐷 انرژی دریافتی توسط مولکول 

 : Δ𝑚  جرم مولکول یا جسم پذیرنده انرژی 

 

                                                                                                                               
2. H. Sutton 
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 زیکاهای بیان د 1-2-1

شد برای بیان     شده توسط جسم یا مولکول  گند واحد وجود مقدار دز همانطور که ذکر  جذب 

 کنیم.ها را معرفی مید که در اینجا آندار

ز جذبی رای گزارش مقدار دترین یکا باین واحد اص ی باشد.می4گری واحد بین الم  ی بیان دز    

 شود:گری به صورت زیر تعریف میواحد باشد.می SIبوده و از جدیدترین واحدهای بین الم  ی 

1 Gy = 1 
J

Kg 
(3-1                                                                                                     )  

باشد  ارگ واحد بیان انرژی در می گرمو  ارگاین واحد برگرفته از دو واحد  :2گ بر گرمار   

ر حسب سانتیمتر  جرم بر دستگاهی است که در آن طول ب cgsمی باشد  دستگاه  cgsدستگاه 

واحد آن را به روش زیر معرفی و زمان بر حسب ثانیه است. برای شناخت بهتر این حسب گرم 

 کنیم:می

(1-4)                                                                           erg = 10−7 J = 100 

nJ1 

رفت زجذبی به کار میترین یکای اندازه گیری دان اص یبه عنو 1972این یکا تا قبل از سال  :3راد   

 باشد:میو تعریف آن به صورت زیر 

1 rad = 100 erg/g                                                                                          (5-1) 

-(6                                                                           J/kg 01.0=  01Gy.0rad =  1

)1 

 

 در جذب شده دز که است کمیتی شودمی داده نشان Hیا  (DE) با که معادل دز :Hز معادل د

 یکسان دز  یک دردیگر  عبارت به کند.می گیریاندازه آن بیولوژیکی اثرات به توجه با را بافت

 پرتو نوع برحسب اثرات ب که بود  نخواهد یکسان هرگز پرتوهای یونساز  ک یه بیولوژیکی اثرات

 یابند.می و ضعف شدت

                                                                                                                               
1. Gray (Gy) 

2. erg/g 

3. Rad 
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(7-1)                                                                                                H = D × QF 

ستگی به یکای دز     شده یکای دز معادل ب شدهداگر یکای  .داردجذب  شد در  گری ز جذب  با

باشیید  در  رادز جذب شییده باشیید. همچنین اگر یکای دمی5ز معادل سیییورتصییورت یکای داین

 شود.می 6صورت یکای دوز معادل رماین

QF  یاRW ضرایب فاکتور کیفیت در جدول  نامیم.را فاکتور کیفیت تابش یا عامل وزنی تابش می

 گنجانده شده است. 1-1

 ز معادل یکاهای د 1-2-2

این نام  .ز معادل انتخاب شدبه عنوان یکای اص ی بیان د 1977این یکا در سال (:  Sv )سیورت  

سیورت شی  رالف  شکی اتری صورت زیر  به افتخار فیزیکدان پز ست. تعریف آن به  شده ا انتخاب 

  است.

1)-(8                                                                                     RW × 1−kg⋅Sv = 1 J 1 

 

 

 (.ICRP 2007) فاکتور کیفیت برای تابش های مختلف 1-1جدول 

 RWفاکتور کیفیت  ی انرژینوع تابش و محدوده

 1 هاها، تمامی انرژیفوتون

 1 هاها، تمامی انرژیها و میونالکترون

 2 های باردارها و پایونپروتون

-های شکافت، هستهذرات آلفا، پاره

 های سنگین

20 

ها یا استفاده از روابط زیر برای نوترون هانوترون

 شود.تعیین می

                    MeV 1 < 𝐄𝐧        𝐞−[𝐋𝐧(𝐄𝐧)]𝟐/𝟔2.18 +5 .2=   RW 

                                                                                                                               
1. Sivert (Sv) 
2. Roentgen equivalent man (Rem) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sievert#Calculating_protection_dose_quantities
https://en.wikipedia.org/wiki/Sievert#Calculating_protection_dose_quantities
https://en.wikipedia.org/wiki/Sievert#Calculating_protection_dose_quantities
https://en.wikipedia.org/wiki/Sievert#Calculating_protection_dose_quantities
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MeV 50 ≤ 𝐄𝐧  ≤ MeV 1            𝐞−[𝐋𝐧(𝟐𝐄𝐧)]𝟐/𝟔+ 17 5=   RW 

                 MeV 50 > 𝐄𝐧       𝐞−[𝐋𝐧(𝐄𝐧)]𝟐/𝟔25.3+ 5 .2=   RW 

      Rem :  و تعریف آن به صورت زیر است: بوده گیری دز معادلاندازهیکی از واحدهای 

 (1-9                                    )                                      1 rem = 100 erg/g = 0.01 Sv  

 

 )RBE( 7تأثیرگذاری نسبی زیست شناسی 3-1

شده    سبت دز جذب  ست از ن ستاندارد عبارت ا  معموالً پرتوهای گامای )ی یک تابش مرجع ا

Co60)  تابش فرودی( برای دسییتیابی به همان تأثیرگذاری  ی تابش موردنظربه دز جذب شییده(

 زیستی:

(1-10                                                )                                                     RBE = 
𝐷𝑅

𝐷𝑋
  

سی     شنا ست  سبی زی سایر در کارهای تجر معموالًتأثیرگذاری ن سی تابش و  شنا ست  بی زی

 های مربوطه به کار می رود.زمینه

 پرتوزایی 1-4

انگیخته خودی یا وبهتواند به صورت خودها که میها و گسیل ذرات از آنبه تغییر ساختار هسته   

اگر در این واپاشی گسیل ذراتی گون گاما یا ایکس مد نظر  شود.ها گفته میواپاشی هسته  باشد

که گسیییل گاما و ایکس را در پی دارد. اگر پس از   گوییمبه این نوع واپاشییی پرتوزایی می  دباشیی

ستهتب ستهدیل ه سته ی اولیه )مادر( به ه شد  این ه سته ی ثانویه پایدار نبا ی ثانویه )دختر( ه

ست گند شود و به هسته یا هسته اربار پیاپی دگممکن ا شی  شود.های دواپا  ختر دیگری تبدیل 

 نامیم.ای میهواپاشی را واپاشی زنجیر در این صورت

 ثابت واپاشی 1-4-1

                                                                                                                               
1. Relative biological effectiveness (RBE)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Sievert#Calculating_protection_dose_quantities
https://en.wikipedia.org/wiki/Sievert#Calculating_protection_dose_quantities
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سته شخصمکه همانطور    شی هر ویژه ه ست احتمال واپا سب ا شی با زمان متنا ستعد واپا ی م

ستقیم می صورت م سبت آن به  ست و ن شد. به منظور تبدیل ا ضریبی را به با ساوی  سب به ت تنا

 دهیم.نشان می 𝛌کنیم که آن را با عنوان ضریب ثابت تناسب وارد معادله می

(1-11)                                                                                        dt 𝛌   =P(dt) 

 در اینجا:

P(dt)  :احتمال واپاشی 

𝛌  ثابت واپاشی : 

dt : است. تغییرات زمانی 

 قانون واپاشی رادیواکتیو 1-4-2

 dtدر داخل نمونه موجود باشد  پس از گذشت  tزمان  ی پرتوزا درهسته Nاگر فرض کنیم که    

صورت این تعداد واپاشیده شده با تعداد اولیه متناسب ایندر .عدد از آنها واپاشیده شوند dNتعداد 

 .(Krane 1988همان ضریب واپاشی است )ضریب تناسب خواهند بود  

 توان آن را بیان نمود:ریاضی بیان کنیم به صورت زیر می اگر شرایط را به زبان

(1-12)
( 𝑑𝑁

𝑑𝑡⁄   )

𝑁
                                                                                               -  =𝛌  

 ذرات است: ریب منفی بیانگر واپاشیض

سیم که به قانونای میرابطهی باال به با انتگرال گیری از رابطه شی رادیور شهور نمایی واپا اکتیو م

 است.

N(t) = N0 e
−λt                                                                                             (13-

1) 

 است. = t 0ی هسته ها در ی تعداد اولیهدهندهگیری است که نشانانتگرال ثابت   N0که در اینجا

سته:   عبارت اسییت از مدت زمان الزم برای واپاشییی نیمی از هسییته ها که آن را با نیمه عمر ه

 دهیم.نشان می t1/2  T1/2 یا
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  𝑇1/2= 
𝑙𝑛2

𝜆
≃

0.694

𝜆
                                                                                        (-1

14)    

 

 فعالیت چشمه یا اکتیویته  1-5

شی گشمه را در یک زمان    ست که نرخ واپا شی یک گشمه ا  اکتیویته عیاری برای توصیف واپا

پاشییی با ثابت وا پرتوزا در هایعبارت دیگر حاصییل ضییرب تعداد هسییته دهد. بهمعین نشییان می

 ی واپاشی در گشمه( است.نشان دهندهعالمت منفی )

A = 
𝑑𝑁

𝑑𝑡
 = -𝛌N                                                                                              (15-1)  

گیریم در ثانیه در نظر میتعریف یکا فعالیت گشمه را به ازای یک برای بیان بهتر اکتیویته و   

 (1394)حسینی.  یویته  متناسب با معکوس زمان استنتیجه بُعد اکت

 یکاهای اکتیویته 1-5-1

اسیت. یک بکرل برابر اسیت با  یک گشیمه پرتوزا )اکتیویته(  بکرلبرای بیان فعالیت  SIیکای    

 یک فروپاشی در مدت زمان یک ثانیه.

(16-1)                                                                          1-s 1=  
1 فروپاشی 

 1 ثانیه 
 1Bq =  1 

 باشد.( میCiوری فیزیکدان فرانسوی  کوری )کتر بیان اکتیویته به افتخار پیریکای قدیمی

1 Ci = 3.7×1010 Bq = 37 GBq                                                                   )1-17( 

 

 واپاشی گامازا 1-6

شد    سته  همانطور که ذکر  شی ه صورت خودها میواپا صورت واانگیخته  خودیبهتواند به  و به 

ستهدر ه صورت بگیرد. شی ه ستهنگام واپا سته ی دختر تبدیل میی مادر به ه به نوع شود و ب

 تواند بتای مثبت  بتای منفی  آلفا  نوترینو یا آنتی نوترینو و... باشد.محصوالت واپاشی میواپاشی 
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ی دختر در حالت برانگیخته قرار دارد و برای اینکه اشی هسته ای معموالً هستهپس از انجام واپ   

گسیل کند تا به های ب ندتروهایی از جنس گاما یا با طول موجیا پرت به حالت پایدار برسد باید پرتو

 حالت پایدار برسد.

سته ایزومریهای حالت شبه پایدارنیز میرا حالت هاه شاخص باالی های  شان  (m)گویند و با  ن

سته می  Agدهند و مثالً حالت ایزومری ه
صورت  110  Agرا ب

110
 

 
 
m   یاAg 

110m شان . دهندمی ن

 کنند.تغییری نمی (A)( و عدد جرمی zیک از اعداد اتمی )در فرآیندهای واپاشی گاما  هیچ

 (18-1                   )                                                                   𝑋 +  γ𝑍
𝐴*                  𝑋𝑍

𝐴  

و  روندحالت برانگیخته میه  بβیا واپاشی  αکه پس از واپاشی ها در اینجا گند نمونه از هسته   

های یکی از مهم ترین گشمه گردند نام برده شده است.حالت پایه انرژی برمیهب γسرس با گسیل 

Co27ی ها گشمهتولید گاما در آزمایشگاه
ی گسیل گاما از آن تشریح نحوهباشد که در زیر به می 60

 پردازیم.می

𝐼.  Co27
60           Ni∗

28
60 +β−+ ʋ−                                                                       (19-1)  

     Ni∗
28
E1 هایپی دو فوتون گاما به انرژیدرهم با گسیل پی 60 = 1.33Mevو E2 =

1.17Mev به حالتNi 
 

Co27ی گسی ی گاما دراحتمال و انرژی ذره 1-1در شکل برمی گردد. 60
60 

  نشان داده شده است.

 

 

 

 .( Cember and Johnson 2009) 60گسیل ذرات از چشمه ی کبالت  1-1شکل 

 Rnهسییته ی    
 

Eγبا گسیییل یک فوتون گاما به انرژی  222 = 0.186MeV اش به حالت پایه

 نشان داده شده است. 2-1  در شکل احتمال گسیل گاما و انرژی آن نماید.گذار می

𝐼𝐼. Ra88
 226           Rn∗

86
222 +𝛼                                                                            (20-1)  
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 .(Cember and Johnson 2009) 226گسیل ذرات از چشمه ی رادیوم  2-1شکل 

 

Cs55یکی دیگر از منابع پرتوزای گاما که در فیزیک و پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد     
137 

 دهد.یصورت زیر ابتدا واپاشی بتازا و سرس گسیل گاما را انجام مباشد که به می

𝐼𝐼𝐼.  Cs55
137            Ba∗

56
137 +β−+ʋ−                                                                  (21-1)  

 Baهسته ی 
Eγبا گسیل یک فوتون گاما به انرژی  137 = 0.662Mev اش گذار به حالت پایه

 احتمال گسیل گاما و انرژی آن نشان داده شده است. 3-1شکل در  نماید.می

 

 .(Cember and Johnson 2009) 137گسیل ذرات از چشمه سزیم  3-1شکل 
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 فرآیند تبدیل داخلی  1-6-1

ی  ی نام دارد. در این فرآیند هستهنماید  تبدیل داخرقابت می γفرآیندی که اغ ب با گسیل    

رون با جذب کند. الکتمی های مداری اتم منتقلانرژی خود را به یکی از الکترون مازادبرانگیخته  

شود. انرژی جنبشی الکترون خارج شده از مدارهای اتمی  برابر است با تفاضل انرژی از اتم خارج می

 .(B)انرژی آزاد شده هسته و انرژی بستگی الکترون به اتم 

   Te =  Δ𝐸 − 𝐵                                                                                           (22-1)  

کنند بنابراین با فرآیند بتازا تفاوت دارد. در تغییری نمی Zو A یک از اعداد در این فرآیند هیچ   

ژی جنبشی انر Teبا اختالف انرژی حالت برانگیخته و حالت پایه هسته و  برابر است Δ𝐸رابطه فوق  

رند تهای داخ ی که به هسته نزدیکالیهباشد. معموالً خروج الکترون از الکترون تبدیل داخ ی می

ی پر های باالیهای الیهن الیه )حفره( را یکی از الکترونافتد. جای خالی الکترون در ایاتفاق می

  با xشود. گاهی این فوتون پرتوفوتون پرتو ایکس از اتم خارج می کند و اختالف انرژی بصورتمی

شود. الکترون رج میهای مداری برهم کنش انجام داده و الکترون دیگری از اتم خایکی از الکترون

 . (1395)سردار آبادی  نامیممیخارج شده را الکترون اوژه 

اتمی خارج  هایداخ ی که در فرآیند داخ ی از الیه کنیم که الکترون تبدیلدیگر اعالم می یکبار   

شود تفاوت دارد و تبدیل داخ ی ند واپاشی بتازا از هسته گسیل میشود  با الکترونی که در فرآیمی

های های واپاشی بتازا و هم الکترونها  هم الکترونرد. بعضی از هستهبا واپاشی بتازا اختالف دا

 کنند.تبدیل داخ ی گسیل می

 نمودار انرژی فوتون 1-6-2

توان از شکل زیر برای درک شهودی تفاوت ها میهتر انرژی و طول موج فوتونبه منظور درک ب   

ستهپرت شأ ه ستفاده  ای دارند با پرتوهای ایکس که دارایوهای گاما که من ستند ا شأ اتمی ه من

مرئی را مشیییاهده کرد. در این ی طول موج نور همچنین در این شیییکل می توان گسیییتره کرد.

جذب  یای مشییاهدهبر  ) .keV) 260.-10 از فوتون هایی با انرژی کم و در حدود سییازیشییبیه

 استفاده کرده ایم که در فصل دوم DSBو  SSB ی شکست هایانرژی توسط مولکول و مشاهده

 باره صحبت خواهیم کرد.به تفضیل در این
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 (.13۸6کلهر ) آن هابررسی فوتون ها با طول موج های مختلف و پیکربندی محدوده ی  4-1شکل 

 

 

 

 

 مقدماتی بر تأثیر پرتو بر روی بافت  1-7

توان ی تأثیر پرتو بر روی بافت را میهمانطور که در بخش گشم انداز تاریخی ذکر کردیم  مقدمه   

ها و نتایج پاک و با استفاده از روش انست. این دو دانشمندهای الکایند و ساتون دمرهون تالش

های پستانداران در مقایسه با سایر جانداران دادند متوسط دز مرگبار در س ولمارکوس که نشان 

-جایی در داخل کروموزوم xهای حساس به تابش در حدود دو برابر کمتر است و همچنین محل

 Puck)ها باعث آسیب و شکست کروموزوم می شود باشد که آسیب به آنپستانداران می 8های

and Marcus 1956  )های پستانداران رشد یافته پاسخ تابش س ول "ت خود را با عنوان تحقیقا

در سال  "ی همستر گینی های زنده ماندهدر س ول  Xترمیم آسیب اشعه _به وسی ه ی کشت

های همستر ها در تحقیق خود با تابش پرتو ایکس با انرژی مشخص به س ولآن گاپ کردند. 1960

که با دریافتند ها توسط س ولکشنده فتی ز دریاحسب میزان دبر بقا و ترسیم نمودار فاکتور گینی

                                                                                                                               
1. Chromosomes 
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بقا بر حسب دز جذب  منحنی کند ها برخورد میبا س ولکه پرتو ایکس  ز جذبی هنگامیافزایش د

ها فاکتور بقا برحسب میزان دز دریافتی کشنده در این منحنی کند.صورت خطی افت میبه  شده 

س ول  دو برخورد پرتو ایکس با س ول و سه برخورد پرتو ایکس با برای یک برخورد پرتو ایکس با 

ها با س ول است ی مجموع این برخوردنشان دهنده S س ول ترسیم شده است  که در اینجا نمودار

ی نشان دهنده 5-1شکل  .(Elkind and Sutton 1960دهد )که افتی تقریباً خطی را نشان می

را نشان می  پرتو ایکس به س ول حین برخورد ز جذبی توسط س ولبا میزان دی فاکتور بقا رابطه

 دهد.

 

 در همستر چینی Hela cellی کلنی های خوشهز دریافتی توسط سلولحسب دبقا برروند فاکتور بررسی  5-1شکل 

(Elkind and Sutton 1960). 

شمند همچنین در تح    سری س ول 9یقات خود ک نیقاین دو دان ستر گینی را  79V-1های  هم

ز پرتوی فرودی در هر مرح ه دادند و با توجه به مدت زمان و دقرار  Xدر معرض تابش اشییعه ی 

                                                                                                                               
1. Colony 

2. Organism  
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سری ک نی سیدند به نتایج مهمی دراینعکس برداری کرده و  1از  Elkind and Sutton )باره ر

1960). 

یکدیگر  که به 2رگانسیییمادو یا گند  هم پیوسییتنارتباط یا به شییناسییی ک نی ازک نی: در زیسییت

 .(Jackson 1977تشکیل شده است )

 یکدیگر بر  یرشاناز اعضاست که با تأث پیچیده و زنده یسامانه یک یمعنابه یسمارگانارگانیسم: 

سازگار ضم یطبا مح یامکان   کنندیکلّ آن موجود زنده )جاندار( را فراهم م یداریبقا و پا ینو ت

(2008 Hine.) 

باشیید ی همسییتر میهای ریههایی در انتهای سیی ول: رشییته سیی ولV79-1سیی ول های سییری 

(1978 Liskay and Prescott.) 

ها و مدت زمان های مخت ف زرا در د V79-1روند تغییرات س ول های ک نی سری  6-1 شکل   

اند با ک نی به صورت لکه نشان داده شده بینیم س ول هایدهد. همانطور که در شکل مینشان می

میر ومیزان مرگ  Rad1083و سرس به  Rad542توجه به شکل با افزایش شدت پرتو از صفر به 

 .(Elkind and Sutton 1960) ها به شدت افزایش میابدس ول

 ترین آنها به ند  از مهمدستمان هستدر  شدت
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Abstract 

Research Aim: studying L-lysine and D-lysine amino acids behaviors 

while exposed to low energy gamma radiations and finally plotting received 

energy diagram and making comparison for these two amino acids.  

Amino acids categorized to left-handed (L-lysine) and right-handed form 

(L-lysine).   

In living spices there is no right-handed amino acid. For this reason, we 

tried to understand possible effects of gamma radiation on both of these 

amino acids by performing simulations. 
Research method: To do better analysis on these investigations first 

gamma radiation effects on tissue should be known. Also, to have a better 

understanding on simulation process, skills on Geant4-DNA are required. 

Other necessities on this research are skills in data extraction and analyze 
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of simulation data and also skills on Linux OS. 

Findings:  Results of this study can be analyzed by plotting accepted energy 

of molecules vs. gamma and X radiations energies. Also plotted graphs of 

accepted vs. radiated energy in L-Lysine, D-Lysine and Poly-Lysine in the 

other hand let’s to analyze recorded data. 

Conclusion:   Except a few cases L-Lysine and D-Lysine molecules behave 

similar but at 30eV energy L-Lysine undergone a sudden absorption of 

energy. In this case clue is not among high energy transfer by gamma rays 

which were in contact with molecules but the main reason is sudden 

increase in number of rays from 9 to 21. 

Poly-Lysine in comparison to the other two lysins absorb more energy. It 

means number of incident gamma and X rays increased significantly in 

contrast to the other two molecules. Reason of this could be higher incident 

cross section of Poly-Lysine than other two lysins. 

 

Keywords: L-Lysine, D-Lysine, Geant4-DNA, Poly-lysine, Zwitterion. 
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