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هاًوراری ًای کسومٍزومی هاغی از ثعػعع
• پارگی ًای دو رغجي ای مورس بي هاًوراری ًای کسومٍزومی می غٍد.
• هاًوراری ًای کسومٍزومی لابو معاًرى در مجاـاز:
 -1اطيب ًای کسومٍزومی:
– هاغی از ثابظ گيسي در مساحو اوليي اهجسـاز ،پيظ از ًماهورطازی کسومٍزوم ًا )(G1
– ايراد غکضجگی در يک رغجة ثوٌای کسوماثين
– در مسحلي طوجش  ،DNAاين رغجي ًمساى با غکضت ايراد غرى ًماهورطازی می غٍد.
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هاًوراری ًای کسومٍزومی هاغی از ثعػعع
 -2اطيب ًای کسوماثيری:
– هاغی از ثابظ گيسي در مساحو پاياهی اهجسـاز ،پص از ًماهورطازی (G2) DNA
– ايراد غکضجگی در ًس يک از کسوماثيرًا برون اهکي کسوماثير دٍاًسی يا حرالو در ًمان
مکان ژهجيکي اطيب ببيور.
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پارگی ًای رغجي  DNAو هاًوراری ًای کسومٍزومی
• مٍلنٍل  DNAاز دو زهريسة پلي هٍهلئٍثيري ثعنيو غرى اطت هي بازًاي
منمو ان با پيٍهر ًيرروژهي بي ًم مجؽلور.
• لور  +ـضفات  +بازًاي الي ازتدار ← DNA
• لور = دزوکضی ريبٍز
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پارگی ًای رغجي  DNAو هاًوراری ًای کسومٍزومی
• بازًای الی ازت دار
– بازًای ثک حلكي ای (پسيميرين ًا)
• طيجٍزين
• ثيمين

– بازًای دو حلكي ای (پٍرين ًا)
• ادهين
• گٍاهين

• C≡G ، A=T
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پارگی ًای رغجي  DNAو هاًوراری ًای کسومٍزومی
• اطنلت زهريسة پليهٍهلئٍثيري
از لور و ـضفات ثعکيو غرى اطت
هي بي ظٍر مجواوب ثنسار ميغٍهر
و بازًاي الي ازتدار بي طمت
دادو اين زهريسى امجراد ياـجياهر.
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اخس پسثٍ بس اطيرًاي هٍهلئيم
• اگس پيٍهر بين لور -ـضفات غنضجي غٍد غنضجگي در رغجي ايراد ميغٍد.
• اگس بين لور -باز غنضجي غٍد باز در محلٍل ازاد ميغٍد ولي زهريسى غنضجي
هميغٍد.
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اخس پسثٍ بس اطيرًاي هٍهلئيم
• غنضجگي رغجي اؼلي ًمساى با زرا غرن دو رغجة مٍلنٍل  DNAدر ؼٍرثي ايراد ميغٍد
هي غنضجگي در ًس يم از دو رغجي همجس از  5واحر هٍهلئٍثير با ًم ـاؼلي داغجي باغر .ذراثي
با  LETباال لادر بي ايراد غنضجگي دورغجياي ًضجور.
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اخس پسثٍ بس اطيرًاي هٍهلئيم
• پسثٍ  Xبا دوز باال باغح:
• غنضجن پيٍهرًاي ًيرروژهي
• غنضجي غرن زهريسى
• پيرايظ اثؽال غسضي

SSB
DSB
با طايس مٍلنٍلًاي DNA
با مٍلنٍل پسوثئين

• دگسگٍهي در رغجي لور و ـضفات
• ثؾييس يم باز (داميوي غرن باز)
• از بين رـجن يم باز
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اخس پسثٍ بس اطيرًاي هٍهلئيم
•

مٍلنٍل  DNAثم رغجياي هضبت بي پسثٍ حضاسثس از مٍلنٍل  DNAدو
رغجياي اطت.

•

بازًاي پسيميرين حضاسثس از بازًاي پٍرين ًضجور.

•

در ميان بازًاي پسيميرين باز ثيمين حضاسثس از بكيي اطت.
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پارگی رغجي DNA
• ًماهعٍرکي پيظ از اين گػفجي غر اهسژي پسثًٍای يٍهيشان بي ظٍر يکوٍادت در
محيط زاذب واگزار همی غٍد اما در ظٍل مضيس پسثٍ ،ذرات بارداری ماهور
الکػجسون در مٍرد پسثًٍای ايکص و گاما و در مٍرد هٍثسون ًا ،پسوثٍن ًا و ذرات
الفا بي حسکت در می ايور.
• مجذؽؽان غيمی ثعػعع از اؼعالحاثی بي هام ”اطپٍر )” ، “(spursبالب
) “(Blobsو ”مضيسًای کٍثاى ) “(short tracksاطجفادى می کوور.
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پارگی رغجي DNA
• يک اطپٍر دارای اهسژی ثا حر  100 eVاطت و بي ظٍر مجٍطط  3زفت يٍن
ايراد می کور.
• پسثًٍای ايکص و گاما %95
واگزاری اهسژيعان بي ؼٍرت
اطپٍر با لعسی حرود 4nm
کي دو بسابس لعس مٍلکٍل
 DNAاطت ،می باغر.
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پارگی رغجي DNA
• بالب ًا بسای پسثًٍای ايکص و گاما کمجس روی می دًر ،لعس اهٌا حرود 7nm
اطت و بي ظٍر مجٍطط حاوی  12زفت يٍن می باغر با اهسژي در حرود -100
. 500eV
• از اهرا کي طايش اطپٍر ًا و بالب ًا معابي  DNAدو رغجي ای اطت در ؼٍرت
لسار گسـجن بس اين مٍلکٍل ،حملي چور زاهبي راديکال ًا اثفاؽ می اـجر.
• در چوين غسايعی احجمال پيرايظ اهٍاع اطيب ًا از زملي اطيب باز و DSB
می باغر.
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پارگی رغجي DNA
• با مػين بٍدن اهرازى يک اطپٍر و ـاؼلي هفٍذ  OH°اطيب چور زاهبي می
ثٍاهر بين حرالو  20زفت باز پذظ غٍد.
• در مٍرد پسثًٍای يٍهيشان مجساکم (هٍثسون ًا ،ذرات الفا) بيعجس بالب ًا ثٍلير می
غٍهر ← اطيب ًا از هظس کمی مجفاوت با اطيب ًای اغػي  Xو گاما اطت ←
ثسميم معکو ثس اطت.
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اهرازى گيسي پارگی ًای رغجي DNA
• روش ًای مذجلفی بسای اهرازى گيسي  DSBوزٍد دارد کي بس اطاس زراطازی
 DNAاز طلٍل ثابظ ديرى ؼٍرت می پزيسد.
– )Pulse Field Gel Electrophoresis (PFGE
– )Single Cell Gel Electrophoresis (Comet assay
0 10 25 50 75 100 Gy

Control

10 Gy
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اهرازى گيسي پارگی ًای رغجي DNA
• دزی از پسثٍ کي بي ظٍر مجٍطط ضمن ايراد يک رويراد کعورى در طلٍل %37
طلٍل ًا را بالی می گزارد  D0هاميرى می غٍد.
ً
مػمٍال بين  1و  2 Gyاطت
• بسای طلٍل ًای پضجاهرارانD0 ،
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اهرازى گيسي پارگی ًای رغجي DNA
• ميشان اطيب ًای مذجلؿ هاغی از ثابظ  1ثا  2گسی پسثٍ در ًس طلٍل:
– اطيب بازًا < 1000
–  SSBحرود 1000
–  DSBحرود 40

• رويراد مسگ طلٍل با پارگی ًای ثک رغجي  DNAمجواطب هيضت اما با پارگی
ًای دو رغجي  DNAارثباط بٌجسی دارد.
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مدال ًايػػي از اطيب ًای هاغی از ثعػعع
• اطيب ًای کعورى:
– اطيب ًای کسومٍزومی
• کسومٍزوم حلكي )(ring
• دی طوجسيک )(dicentric

– اطيب ًای کسوماثيری
• پو اهاـاز

• اطيب ًای ؽيس کعورى
– زابرايػػي ًای مجكارن )(G1
– حزؼ ًای کٍچک
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مدال ًايػػي از اطيب ًای هاغی از ثعػعع
– اطيب ًای کسومٍزومی
• کسومٍزوم حلكي )(ring

• دی طوجسيک ) :(dicentricثبادل بين دو کسومٍزوم زراگاهي

acentric
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مدال ًايػػي از اطيب ًای هاغی از ثعػعع
– اطيب ًای کسوماثيری
• پو اهاـاز :در اهاـاز ،با حسکت دو مرمٍغي کسومٍزومی بي لعب ًای مكابو بذظ کسوماثين بين دو
طاهجسومس بي ظسـين کعيرى و ماهع از زرايػػي اهٌا و ثعکيو دو طلٍل ددجس زرير می غٍد.
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مدال ًايػػي از اطيب ًای هاغی از ثعػعع
• اطيب ًای ؽيس کعورى
– زابرايػػي ًای مجكارن ) :(G1يک غکضت در دو کسومٍزوم ًماهورطازی هکسدى.

– حزؼ ًای کٍچک ) :(G1دو غکضت در يک بازوی کسومٍزوم.
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هاًوراری ًای کسومٍزومی در لوفٍطيت ًای اهضان
• از بسرطی هاًوراری ًای کسومٍزومی در لوفٍطيت ًای اهضان بي غوٍان غادػ
بيٍلٍژيکی ) (biomarkerاطجفادى می غٍد.
• موحوی پاطخ-دز = موحوی
هاًوراری ًای ايراد غرى
در هجيري ثابظ پسثٍ
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هاًوراری ًای کسومٍزومی در لوفٍطيت ًای اهضان
• لضمت دعی ← دو غکضت هاغی از يک ذرة باردار )(εαD
• مسبع دز← دو غکضت هاغی از دو ذرة باردار مجفاوت )(εαD2
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هاًوراری ًای کسومٍزومی در لوفٍطيت ًای اهضان
• هاًوراری ًای هامجكارن (دی طوجسيک) ← مسگ طلٍل ًای بويادين در ميجٍز
بػري ← ← اطيب ًای هاپايرار (ثػراد اطيب ًا با گزغت زمان پص از ثابظ
گيسي کاًظ می يابر)

• اطيب ًای مجكارن ؽيسکعورى (زابرايػػي) ← غرم ثٍاهايػػي مسگ طلٍل در ميجٍز
بػری ← اهجكال اطيب بي هضو بػر ← ← اطيب ًای پايرار (اطيب ًای با
دوام ثا طال ًا پص از ثابظ گيسي)
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هکات کليري
• بوابساين ً
ؼسـا بسرطی اطيب ًای پايرارماهور زابرايػػي ،ثؽٍيس والػی ثسی از ميشان
دز درياـجی می دًر.
• کمجسين دز لابو ثعذيػ با اين روش (25 rad) 0.25 Gy ،اطت.
• ـساواهی اطيب ًای هاغی از ثعػعع ،ثابع دعی درزة دو از دز اطت.
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اخار کعورى زودرس
•

اخار کعورى زودرس بي مسگ ًايػػي هضبت دادى می غٍد کي ظي چور ًفجي پص از
ثابظ گيسي ثعػعع با غرت باال روی می دًر.

•

بالـاؼلي پص از ثابظ گيسي غالئم اوليي ظاًس می غٍهر و بسای دورى زماهی
کٍثاًی دوام می اورهر ،اين غالئم اوليي بيماری را طوررم ثعػعػی پسودرومال
) (Prodromal Radiation Syndromeمی هامور.
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اخار کعورى زودرس
•

غالئم اؼلی طوررم ثعػعػی پسودرومال ،بی اغجٌايػػي ،ثٌٍع ،اطجفساغ و
دضجگی پزيسي اطان اطت.

•

اطٌال ـٍری ،ثب يا کاًظ ـعار دٍن هعاهي ثابظ گيسي ـٍؽ کعورى اطت.

•

زمان هٌايػػي بكا و چگٍهگی ردراد مسگ بي ميشان دز درياـجی بضجگی دارد.
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اخار کعورى زودرس
•

طي روش مرشا بسای ردراد مسگ هاغی از پسثٍگيسي وزٍد دارد:
–
–
–

طوررم مؾشی غسولی
طوررم طیضجم گٍارغی
طوررم دٍهضاز
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طوررم مؾشی غسولی
– در دزًای بضيار باال مجراوز از  ،100 Gyمسگ ظی  24ثا  48طاغت پص
از ثابظ گيسي رخ می دًر.
مسگ هاغی از ـسوريذجگی طيضجم غؽبی و للبی غسولی اطت.
ظی چور دليكي ثٌٍع و اطجفساغ غرير مجػالب ان بسوز هاًماًوگی حسکات،
غرم لابليت کوجسل غضالت ،ادجالل در ثوفص ،اطٌال ،ثعوذ ،حملي للبی و
مؾشی ،اؽما و ً
هٌايجا مسگ روی می دًر.
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طوررم طيضجم گٍارغی
– ثابظ گیسی کو برن با بیظ از  10 Gyاغػي گاما یا مػادل ان هٍثسون
ً
مػمٍال در بیعجس پضجاهراران بي بسوز غالئمی با ویژگی ًای طوررم گٍارغی
مورس می غٍد.
مسگ ظی  3ثا  10روز اثفاؽ می اـجر کي ًمساى با اطٌال دٍهی غرير و
ثذسيب مذاط طيضجم گٍارش اطت.
مسگ در هجيري از بين رـجن کامو طلٍل ًای پسز رودى روی می دًر.
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طوررم طيضجم دٍهضاز يا مسگ مؾش اطجذٍان
– در مكاديس کمجس دز ،حرود  3ثا  8 Gyمسگ چور ًفجي پص از ثابظ گيسي
روی می دًر کي هاغی از اخس ثعػعع بس اهرام ًای دٍهضاز اطت.
مسگ در هجيري کاًظ طلٍل ًای بويادين يک باـت دٍد ثررير کوورة
بحساهی مدو اپیجلیٍم رودى و یا طلٍل ًای دٍن در گسدش روی می دًر.
در اين حالت طلٍل ًای پيظ طاز ـػال از هظس ميجٍزی با ثعػعع غكيم
می غٍهر و در هجيري ثٍلير گلبٍل ًای لسمش بالؼ ،گلبٍل ًای طفير بالؼ و
پالکت ًا کاًظ می يابر.
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طوررم دٍهضاز
•
•

الزم بي ذکس اطت کي درياـت ثا دز  2 Gyدر ًيچ حيٍاهی مورس بي مسگ همی
غٍد.
اما درياـت دز حرود  8 Gyمورس بي مسگ ثمام اهٌا غر.
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طوررم دٍهضاز
•
•

در ـاؼلي اين دو دز با اـشايظ دز ،مسگ و ميس حيٍاهات بي طسغت اـشايظ می
يابر.
در اين مٍرد  LD50 = 5.3 Gyاطت.
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طوررم دٍهضاز
•
•

•
•

در اهضان ،غالئم اطيب ًماثٍلٍژيک ثٍطػي می يابر و روهر ثسميم ان هضبت بي
ديگس پضجاهراران بضيار کورثس اطت.
در اهضان للي بسوز مسگ هاغی از اطيب ًای ًماثٍلٍژيک ،حرود  30روز پص از
ثابظ گيسي روی می دًر.
اما روهر مسگ و ميس ثا  60روز ادامي می يابر.
بوابساين ثذمين ًای  LD50بسای مسگ طيضجم دٍهضاز در اهضان بي ؼٍرت
 LD50/60بيان می غٍد.
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طوررم دٍهضاز
•

•
•

اين مفٌٍم بسای حيٍاهات  LD50/30در هظس گسـجي می غٍد زيسا للي بسوز مسگ
و ميس اهٌا بين  10ثا  15روز پص از ثابظ گيسي روی می دًر و ثا  30روز کامو
می غٍد.
مجػالب ثابظ گیسی یک ـاؼلي زماهی ـالر غالئم بالیوی وزٍد دارد کي « دورى
هٌفجي» هامیرى می غٍد.
این هامگزاری هامواطب اطت زیسا ظی این دورى مٌمجسین غٍالب ثابظ گیسی از
ثعػعع در حال ثٍطػي اطت کي مورس بي اخار کعورى می غٍد.
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دز کعورى مجٍطط و پيٍهر مؾش اطجذٍان
•
•
•
•

ً
بسای اـسادی کي با دز کمجس از  8 Gyثابظ ديرى اهر احجماال با پسطجاری و
مسالبت دليق و اطجفادى از ظيفي از اهجی بيٍثيک ًا غاهص زهرى ماهرن اـشايظ
می يابر.
ً
زيسا با چوين مٍازين حفاظجی می ثٍان  LD50را ثكسيبا دو بسابس کسد .بوابساین
در چوین مٍاردی ،پیٍهر مؾش اطجذٍان ضسوری هیضت.
بي واطعي ثابظ گيسي با دزی حرود  10 Gyمسگ هاغی از طوررم گٍارغی
پيظ می اير بوابساين پيٍهر مؾش اطجذٍان ثاخيسي هرارد.
محرودى دزی کي پیٍهر مؾش اطجذٍان مفیر والع می غٍد بضیار کٍچک اطت دز
مؤخس پيٍهر مؾش اطجذٍان حرود  8ثا  10 Gyاطت.
36

