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چکیده

مقدمه: امروزه جهت س��رکوب لنفوس��یت ها در راس��تای پیش��گیری از بیماری پیوند علیه میزبان )GVHD(از 

دستگاه های کبالت60 استفاده می شود. با توجه به مشکالت سورس کبالت از جمله کهنه شدن و مشکالت مربوط به 

تعویض آن و نیز خطرات حفاظتیش، به دنبال جایگزینی شتابدهنده خطی هستیم اما از آنجا که طیف اشعه ایکس در 

مقایسه با طیف خطی گاما پیوسته می باشد. دوز تابشی مورد نیاز باید به طور دقیق تعیین شود. 

موادوروشها: ابتدا خون وریدی افراد راست دست با گروه خون o+ در محدوده سنی 20 تا 40 سال با استفاده 

از هپارین گرفته می شود و پس از رقیق شدن با بافر هنکز روی فایکول منتقل می شود تا سلول های تک هسته ای از آن 

جدا ش��ود. س��پس سلول ها سانتریفیوژ شده و پس از دو بار شستشو کشت داده می شوند. سپس نمونه های سلولی را 

در لوله های دردار استریل تحت تابش بیم اشعه شتابدهنده قرار میدهیم. سپس پاسخ تکثیری را با روش MTT البته 

با در نظرگرفتن نمونه کنترل مورد بررسی قرار می دهیم. در این روش نمونه ها پس از پرتوگیری به میکروپلیت استریل 

96 خانه ای ته گرد انتقال یافته و به مدت 24 و48 و72 ساعت در انکوباتور مرطوب حاوی دی اکسید کربن5% ودمای 

37 درجه سانتی گراد کشت داده می شوند. در روش MTT تغییر رنگ زرد به بنفش اساس تمایز بین سلول های زنده 

و مرده می باش��د و مقدار دانسیته نوری هر چاهک مشخص کننده میزان این تبدیل رنگ ناشی از فعالیت دهیدروژناز 

میتوکندریهای سلول های زنده است. 

نتایج: نتایج به دست آمده از میانگین درصد حیات سلول ها و درصد ممانعت از تکثیر سلول های لنفوسیتی پس 

از پرتوگیری با اشعه ایکس و تحریک میتوژنی بررسی می شود و دوز بهینه تابش بدست می آید. 

بحثونتیجهگیری: به طور کلی با توجه به دو نکته حایز اهمیت که همواره در انجام پرتودهی خون و فراورده های 

آن مطرح می باش��د یعنی: 1-تعیین مقدار دوز مناس��ب س��رکوب لنفوسیتها بدون آس��یب به سایر سلول های خونی و 

2-طراحی شیوه مناسب پرتودهی می توان گفت شتابدهنده برای این دو منظور و در نهایت به کارگیری در مراکز درمانی 

از جمله پیوند مغز اس��تخوان جایگزین بسیار مناسبی اس��ت و الزمه این به کارگیری، دانستن دقیق بیم اشعه ایکس 

تابشی مناسب است که هدف اصلی این تحقیق به دست آوردن آن می باشد..
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