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  عوامل موثر در پرتودرمانی سلولهاي سرطانی پستان عنوان: 

  پریناز محنتی، منا فاضل، بهزاد برادران ، جلیل پیرایش اسالمیان نویسندگان:
  پریناز محنتی  نویسنده مسئول:

    یزیک پزشکیعضو هیئت علمی ( دانشیار) گروه فوابستگی سازمانی:  
  parinazmehnati@yahoo.com ایمیل:   

 
: پاسخ سلولهاي سرطانی به پرتودرمانی وابسته به میزان حساسیت هر سلول به پرتوها و فاکتورهاي موثر مقدمه

درکاهش سلول سرطانی بعد از پرتودرمانی است. در این مطالعه میزان بقاي سلولهاي سرطانی پستان و عوامل تاثیرگذار 
 .ر چگونگی پاسخ دهی سلولها بعد از رادیوتراپی بررسی گردیدد

در شرایط  (سلول هاي اپیتلیالی سرطان پستان انسان) MCF-7 در این تحقیق سلول هاي مواد و روشها:
استاندارد کشت داده شد. میزان حساسیت سلولی با مقایسه توانایی کلنی زایی و میزان مرگ اپوپتوزي بعد از پرتودهی با 

در  p53, Bcl-2با گروه کنترل بررسی گردید. مکانیسم پاسخگویی با بررسی تغییرات مقادیر پروتئین هاي 60بالت ک
 .سلولها قبل و بعد از پرتودهی مشخص گردید

نشان داد که مقدار دز  60تفاوت میزان بقا در سلولهاي پرتودیده با افزایش مقدار دز پرتوهاي گاماي کبالت  :نتایج
گري،  6درصد مقدار اولیه میگردد. میزان مرگ اپوپتوزي در دز  37گري باعث کاهش جمعیت سلولی به  سانتی 220
ساعت بعد از پرتوگیري بوده است. در سلولهاي پرتو دیده افزایش  72و  24درصد به ترتیب در  22/36و  11/25

 24ید. با افزایش دزپرتوي و زمان از در مقایسه با سلول هاي کنترل مشاهده گرد p53 و Bcl-2میزان پروتئین هاي 
  .افزایش می یابد p53 کاهش ولی Bcl-2ساعت مقدار  72به 

نشاندهنده حساسیت متوسط این سلول به پرتو و افزایش مرگ  MCF-7: نتایج کلنی زایی در سلول نتیجه گیري
بعنوان فاکتورهاي  p53 ي و افزایشبعنوان پروتیین ضد اپوپتوز Bcl-2اپوپتوزي با افزایش دز و زمان میباشد. کاهش 

 .مطرح گردید MCF-7 موثر براي چگونگی پاسخ به پرتودرمانی در سلول
 ، سلولهاي سرطانی پستان، پرتودرمانیp53 Bcl-2 کلمات کلیدي: پروتئین هاي
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