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P1-28 
DNAاستفاده از الگوي پراش اشعه ایکس براي مطالعه  سلولسالم و سرطانی استخراج شده از   ئیالقا پستان سرطان هاي   

2، عبدالعلی ذواالنواري1احمد همتا ،1*حمیده فراهانی  
 

  ، اراك 38156-8-8349گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اراك، -1
  ، اراك  38156-8-8349گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اراك،  -2

      farahanihamideh105@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی:

  چکیده
  مقدمه

هدف از ایـن مطالعـه، مقایسـه نمونـه      پیشرفت و گسترش سرطان پستان درگیر با انواع مختلفی از مکانیسم ها از جمله ایجاد تغییرات در ساختار ماده وراثتی سلول است. بنابراین
DNA    .سالم و سرطانی با استفاده از الگوي پراش اشعه ایکس است  

  مواد و روش ها
 خـرد  روش از سـلول  تهیـه  جهـت  هاي تیمار خورانـده شـد.  ه به گرو DMBAکارسینوژن  از میلی گرم dawley  Sprague،10 ستان در رت هاي نژادسرطان پبراي القا 

ه تهیـ  Philips PW 3710مـارك    XRDنمونه ها توسـط دسـتگاه    Xپراش پرتوي الگوهاي و سالم و سرطانی از رت استخراج شد  DNAسپس شد.  استفاده تومور کردن
  و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  نتایج  
سالم سه قلـه در زوایـاي مختلـف دیـده شـد کـه در آن        DNAسالم و سرطانی بلورشدگی محرز شد. در الگوي پراش اشعه ایکس  DNAبا مشاهده الگوي پراش اشعه ایکس 

سرطانی قله ها در زوایاي مذکور با شدت کمتري مشـاهده شـده انـد کـه ایـن       DNAمربوط به ارتفاع پیکها با افزایش زاویه براگ افزایش یافته و در الگوي پراش اشعه ایکس 
  کاهش شدت، حضور بلورکهاي کوچکتر را پیشنهاد می کند.

    بحث و نتیجه گیري
سـرطانی بـه    DNAنـدازه بلورکهـاي   شکسـته شـده و ا   DNAبرخی از پیونـدهاي موجـود در سـاختمان    سرطانی به نظر می رسد که  DNAبا مقایسه الگوي پراش اشعه ایکس 

  سالم تقلیل می یابد که در واقع نشان دهنده یک نقص بلوري در بلور رشد یافته است. DNAحدود دو سوم بلورکهاي 
 DNA ،Dimethylbenz anthracene-7 and 12الگوي پراش اشعه ایکس، سرطان پستان،  واژگان کلیدي:
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