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چکیده

مقدمه: در این مطالعه اثر پرتو گاما روی آپوپتوزیس، مرگ سلولی و چرخه ی سلولی رده ی سلول های سرطانی دهانه ی 

رحم بررسی شد. 

موادوروشها: س��لول ها در محیط –MEMα حاوی 10% س��رم جنین گاوی کشت داده شدند و بعد از اینکه به تعداد 

مطلوب رس��یدند در معرض پرتو گاما با دوزهای 2 و 4 گری واقع ش��دند. مرگ س��لولی 12، 24 و 48 س��اعت بعد از شروع 

تیمار با اس��تفاده از سنجش MTT اندازه گیری شد. برای آنالیزهای فلوسایتومتری ابتدا سلول ها 12، 24 و 48 ساعت بعد 

از پرتودهی فیکس شدند و با استفاده از رنگ آمیزی پروپودیوم یدید میزان آپاپتوز و جمعیت سلولی فازهای مختلف چرخه ی 

سلولی بدست آمد. 

نتایج: س��نجش MTT افزایش مرگ س��لولی را در سلول های پرتودیده نسبت به گروه شاهد نشان داد که این افزایش 

وابسته به دوز پرتو بود. داده های بدست آمده از روش فلوسایتومتری نشان داد که پرتو گاما آپاپتوزیس را 24 و 48 ساعت بعد 

از شروع پرتودهی به طورمعناداری افزایش می دهد درحالیکه این افزایش 12 ساعت بعد از پرتودهی معنادار نبود. همچنین 

G0/ نسبت به گروه شاهد افزایش درحالیکه جمعیت سلولی فاز G2/M آنالیز فلوسایتومتری نشان داد که جمعیت سلولی فاز

G1 نسبت به گروه شاهد کاهش یافت. این تغییرات در جمعیت سلولی به دوز پرتو گاما وابسته بود. 

 G2/M سلول می شود و سلول با توقف در فاز DNA بحثونتیجهگیری: به نظر می رسد که تابش گاما باعث آسیب به

چرخه ی سلولی باعث ترمیم آسیب های قابل ترمیم می شود در نتیجه جمعیت سلولی این فاز افزایش می یابد. اّما آسیب هایی 

که سلول نمی تواند آنها را ترمیم کند منجر به آپوپتوز سلول می گردد. 

رده ی سلولی هال، پرتو گاما، آپاپتوزیس، سنجش MTT، فلوسایتومتری.کلمات کلیدی
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