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اثر پرتوهای یونیزه کننده بر سلولهای اندوتلیال قلب وعروق
روح اله نوری نژاد
مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
) این مقاله در مجموعه سمینارهای تحصیالت تکمیلی بیوفیزیک در نیمسال دوم  95-96ارائه گردید (

چکیده
مقدمه :پرتوهای یونیزه کننده به دو روش مستقیم و غیر مستقیم بر مولکول های زیستی بر همکنش دارند.در روش مستقیم پرتوهای
یونیزه کننده با داشتن انرژی کافی طی برخورد مستقیم با مولکول های زیستی از جمله ( DNAبه عنوان بانک اطالعاتی سلول) سبب
تخریب آن می شوند.در روش غیر مستقیم ،پرتوهای یونیزه کننده با تعامل با اتم ها ،سبب پرتاب شدن یک یا چند الکترون از مدار های
آنها به خارج اتم شده و در نهایت سبب شارژ یا یونیزاسیون آنها می گردند.اتم ها یا مولکول های یونیزه شده با دریافت الکترون های
شارش شده در محیط به رادیکال های آزاد تبدیل می شوند .رادیکال های آزاد میل ترکیبی باالیی با سایر مولکول از جمله مولکول های
زیستی دارند.
روش ها :تمام حیوانات مورد استفاده در این تجربه براساس پروتکل مراقبت از حیوانات ،تائید شده توسط کمیته حمایت از حیوانات
 UCLAنگهداری شده اند .موش های ماده نژاد ) C57BL/6به مدت  01-01هفته( مورد آزمایش قرار گرفته اند.
بحث و نتیجه :پرتوهای یونیزه کننده با اثرات مسقیم خود ،مولکول های آلی از جمله DNAرا تخریب می کنند.اما آنچه دارای اهمیت
است اثر غیر مستقیم این پرتو ها است .رادیکال های آزاد حاصل  ،با اثر بر مولکول های آلی خصوصاً  DNAو ایجاد ساختار های پایدار
غیر معمول مواردی همچون موتاسیون،بیان غیر متعارف ژن ها ،و همچنین اختالل در سیگنال های سلولی ،سیالیت و ترابری غشا
ساختمان پروتئین ها،عملکردهای سلولی و در نهایت فعالیت های جانداران را تحت تاثیر قرار می دهند.
استنتاج :اثرات مستقیم و یا غیر مستقیم پرتوهای یونیزه کننده بر سلول ها از جمله سلول های آندوتلیال قلب و عروق که طی فرایند
های تشخیص و درمان بیماری ها و  ...در نهایت سبب اختالالت عملکرد ی ،ساختاری،پیر شدن و یا مرگ سلولی می شوند.
کلید واژه :یونیزه کننده،سیگنال،رادیکال آزاد،آندوتلیال
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