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 تقدیر و تشکر

، سید سعید حسینی اصل با تشکر از زحمات بی شائبھ و الطاف بی پایان اساتید گرانقدرم ، آقای دکتر 
، بھ عنوان استاد مشاور، کھ با رھنمودھای خود محمد رضا رضوی بھ عنوان استاد راھنما و آقای دکتر 

 .ندصحیح ترین راه و علمی ترین جاده ھا را در پیش روی من قرار داد

 

دکتر مأذنی و خانم مھندس وتشکرات بی پایان خود را ازاساتید ارجمند ، آقای دکتر ارزنلو و آقای 
مھندس برزگر ، سروی  آقازاده ، فتحی ، محمدی ، درستکار، و آقایانو دوستان عزیزم خانمھا  اخوان

 . ، نوروزی کھ دوستانھ مرا در این راه یاری نمودند ؛ ابراز می دارم
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 پدر و مادر عزیزم 

بھ راستی کھ چون ھمیشھ ، تحسین برانگیز است انتخاب زیبای خداوند ؛ کھ سفیران مھر و محبت خود 
ودیعھ دارانی کھ بی تمنا و خالصانھ . را بر عرصۀ بیرحم گیتی ، چھ رئوفانھ و مدبرانھ ، برگزیده است 

 .مانت الھی تقدیم می کنند، تمام ھستی و قلب و روح خود را ، بھ فدای ا

چنین روح بلند مرتبھ و ایثار بیکران ، تنھا در وجود مادر و پدر نھفتھ شده است ؛ و من نیز اولین ثمره 
تالش و تکاپویم را بھ پاس قدردانی از زحمات لحظھ بھ لحظھ پدر عزیزم و مادر بی نظیرم ، بھ پیشگاه 

 . قبول درگاھشان باشدارجمندشان تقدیم می دارم ؛ با امید اینکھ م

 آتوسا و پریسا ی عزیزم

 .حکایتھاست کھ پرستوھا پیام آور بر حق خوشیھا و شادکامگی ھا در تمامی روزگارانند

دکتر پریسا و خانم  دکتر آتوسا شایستھ است خالصانھ ترین سپاسھا را بھ پیشگاه دوخواھر عزیزم ، خانم
یم  بوده اند ، تقدیم دارم ؛ کھ ھمیشھ یاریگر و نجات ، کھ دو پرستوی شادی بخش دوران زندگ شیرزاد

 .بخش من از سختی ھا بوده اند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و 

 

 فھرست مطالب

 صفحھ                عنوان                                                                                    

 1 ........................................................................................................... چکیده

 کلیات: فصل اول 

 5 ................................................................................................... تلومر – 1-2

 12 ................................................................................................ تلومراز -1-3

 13 .................................................................... مجموعھ عملکردھای تلومراز -1-4

 hTR ........................................................................ 13ساختار زیر واحد  -1-4-1

 hTERT .................................................... 16ساختار زیر واحد کاتالیتیکی   -1-4-2

 hTR ........................................................... 19پروتئینھای متصل شونده بھ  -1-4-3

 hTERT ...................................................... 20پروتئینھای متصل شونده بھ  -1-4-4

 21 ...................................................................................... فعالیت تلومراز -1-5

 21 ............................................... ماندھی آنو ساز hTERTمحل جایگاه ژن  -1-5-1

 hTERT .............................................................. 22خصوصیات پروموتر  -1-5-2

 hTERT   ......................................................................... 23تنظیم بیان ژن  -1-6

 hTERT ....................................................... 23فعالسازی رونویسی از ژن  -1-6-1

1-6-1-1- c-myc ......................................................................................... 23 

1-6-1-2 - Sp1 ........................................................................................... 24 

 25 ..................................................................................... استروژن – 1-6-1-3

 25 ................................................................................... پروژسترون -1-6-1-4

 hTERT ............................................................ 26 مھار رونویسی از ژن  -1-6-2

1-6-2-1- Mad1 ......................................................................................... 26 

1-6-2-2- P53 ............................................................................................ 26 

1-6-2-3- pRb , E2F .................................................................................. 27 

 hTR ................................................................................ 28تنظیم بیان ژن  -1-7



 ز 

 

 28 ................................................... از طریق رونویسی hTRتنظیم بیان ژن  -1-7-1

 29 ............................... از طریق مسیر عالمت دھی سلولی hTRتنظیم بیان ژن  -1-7-2

 29 .................................................. از طریق متیالسیون  hTRتنظیم بیان ژن -1-7-3

 29 ........................... از طریق شکل گیری مجدد کروماتین  hTR تنظیم بیان ژن -1-7-4

 مروري بر تحقیقات گذشتھ : فصل دوم 

 32 .................................................................................................. پیشینھ -2-1

 مواد و روشھا: فصل سوم

 34 ........................................................................ جامعۀ آماری و حجم نمونھ -3-1

 34 ..................................................................................... جامعھ آماري -3-1-1

 34 ........................................................................................ حجم نمونھ  -3-1-2

 34 ............................................................................................. مواد الزم -3-2

 DNA ............................................................. 34مواد الزم برای استخراج  -3-2-1

 35 ........................ وموریاز بافت ت RNAو   DNAمواد الزم برای استخراج   -3-2-2

 Polymerase Chain Reaction )PCR( ................. 35مواد الزم برای انجام  - 3-2-3

 PCR ........................................................................ 35مخلوط واکنش  -3-2-3-1

 38 ......................................... )آگاروز( DNAمواد الزم برای الکتروفورز  -3-2-3-2

 39 .................................... توموری  RNAاز  cDNAمواد الزم برای ساخت  -3-2-4

 Real Time PCR ................................................. 39مواد الزم برای انجام  -3-2-5

 40 .................................................................................... ل مورد نیازوسای -3-3

 40 ................................ وسایل مورد نیاز جھت جمع اوری و نگھداری نمونھ ھا -3-3-1

 DNA , RNA ............................................... 41وسایل الزم جھت استخراج  -3-3-2

 Real Time-PCR ......................... 41و  PCRوسائل الزم جھت انجام واکنش  -3-3-3

 41 .................................................... وسایل الزم برای شکست بافت توموری -3-3-4

 42 ........................................... اگاروز وسایل الزم جھت تھیھ ژل الکتروفورز -3-3-5

 42 .......................................................................... دستگاھھای مورد استفاده -3-4



 ح 

 

 42 ............................................................................................. روش کار -3-5

 Rnase .............................................. 42 ( DEPC – treated)تھیھ اب فاقد  -3-5-1

 43 ................................................................................. جمع آوری نمونھ -3-5-2

 43 ...................................................................... از خون DNAاستخراج  -3-5-3

 44 ..................... (Polymerase Chain Reaction)واکنش زنجیره ای پلیمراز  -3-5-4

3-5-5- PCR............................................................................................... 44 

 45 ........................................ بر روی ژل آگاروز PCRول الکتروفورز محص -3-5-6

 46 ............................................................ روش بستن تانک و قالبگیری ژل -3-5-7

 46 ................................... از نمونۀ توموری بیماران RNAو  DNAاستخراج  -3-5-8

 cDNA............................................................................. 48روش سنتز  -3-5-9

 Real Time- PCR .......................................................... 48روش انجام  -3-5-10

 49 .............................................................................. محاسبۀ اماری داده ھا -3-6

 نتایج: فصل چھارم 

 51 .................................................................................................. نتایج :  4-1

 53 ................................................................................ ی داده ھانتایج آمار:  4-2

 56 .......... نتایج آماری ارتباط بیان ژنھا و اطالعات پاتولوژیکی بیماران مورد مطالعھ:  4-3

 بحث و نتیجھ گیری: فصل پنجم 

 67 ........................................................................................ بحث و نتیجھ گیري 

 71 ................................................................................................ فھرست منابع

 83 .............................................................................................. چکیدۀ انگلیسی

 

 

 

 

 



 ط 

 

 فھرست جداول

 Promoter hTERT .................................. 36:شرایط دمایی جھت تکثیر:  1 -3جدول 

 hTERT   برای ژن PCR   والی الیگونوکلئوتیدھای مورد استفاده دربررسیھای ت:   -2-3جدول 

promoter .................................................................................................. 36 

 hTERT  Promoter  (f3-1 , r3-1) ............ 37 شرایط دمایی جھت تکثیر:  -3-3جدول 

 hTERT  Promoter ........... 37  (f3-2 , r3-2)شرایط دمایی جھت تکثیر  :  -4-3جدول 

 β – actin37  برای ژن PCRرد استفاده دربررسیھایتوالی الیگونوکلئوتیدھای مو:  5-3جدول 

 β – actin ............................................. 38شرایط دمایی جھت تکثیرژن :  6-3جدول 

 -Real Timeدر بررسیھای   primers, probesتوالی الیگونوکلئوتیدھای مورد استفاده :   7-3جدول 

PCR   برای ژنGAPDH ............................................................................. 39 

 -Real Timeدر بررسیھای   primers, probesتوالی الیگونوکلئوتیدھای مورد استفاده :  8-3جدول 

PCR   برای ژنhTERT ............................................................................... 40 

 -Real Timeدر بررسیھای   primers, probesتوالی الیگونوکلئوتیدھای مورد استفاده :  9-3جدول 

PCR   برای ژنc-myc ................................................................................. 40 

در بیماران  c-mycو ژن   hTERTارتباط بیان داده ھای بیان ژن P-Valueجدول :  1-4جدول 
 55 ................................................................................................. مطالعھمورد 

 و درجھ سرطانی در بیماران hTERTارتباط میان تغییرات بیان ژن  P-Valueجدول :  2 -4جدول 

 56 ................................................................................................. مورد مطالعھ

و درجھ سرطانی در بیماران   c-mycارتباط میان تغییرات بیان ژن  P-Valueجدول :  3 -4جدول 
 56 ................................................................................................. مورد مطالعھ

و مرحلھ بیماری در بیماران مورد  hTERTارتباط میان بیان ژن  P-Valueجدول :  4 -4جدول 
 57 ............................................................................................................  مطالعھ

و مرحلۀ بیماری در بیماران مورد  c-mycارتباط میان بیان ژن  P-Valueجدول :  5 -4جدول 
 57 ............................................................................................................  مطالعھ

در بیماران مورد مطالعھ  ALNو  hTERT ارتباط میان بیان ژن  P-Valueجدول :  6 -4جدول 
 ................................................................................................................. 58 

 58 در بیماران مورد مطالعھ  ALNو  c-myc میان بیان ژن ارتباط  P-Valueجدول :  7 -4جدول 

در بیماران  hTERTو  c-mycارتباط میان تغییرات بیان ژن ھای  P-Valueجدول :   8 -4جدول 
 59 ................................................................................................. مورد مطالعھ

 

 



10 

 

 : چکیده 

سرطان سینھ ، شایعترین سرطان در میان زنان می باشد؛ و در این سلولھای سرطانی نیز مانند دیگر 
پلیمراز  DNAتلومراز، یک آنزیم . ھای سرطانی ، آنزیم تلومراز بیان باالیی حاصل می کندسلول

می باشد کھ توالی تلومری انتھای کروموزومھا راسنتز می کند و باعث تکثیر       RNAوابستھ بھ 
 . نامحدود سلولھا می شود

خود، بعنوان الگوی سنتز  RNAتلومراز ، یک آنزیم رونوشت بردار معکوس می باشد کھ از توالی 
پروتئین کاتالیتیکی بھ نام : آنزیم تلومراز از دو جزء تشکیل شده است . توالی تلومر، استفاده می کند

hTERT  و توالیRNA  بھ نامhTERC . 

 c-myc بطوریکھ ھر . ، یک انکوژن شناختھ شده است کھ تکثیر و رشد سلول را افزایش می دھد
این .ن و یا در بیان آن ، باعث طیف وسیعی از سرطانھای انسانی می شودگونھ تغییر در ساختار آ

اثر می  hTERTمتصل شده بر بیان ژن حاوی آن از جملھ ژن  E-boxپروتئین بھ جایگاھھایی بھ نام 
 . گذارد

بیمار مبتال بھ سرطان سینھ در بیمارستان دی تھران نمونھ  44در این آزمایش از :  مواد و روشھا
از لحاظ پلی مورفیسم بررسی  hTERT، پروموتر ژن  PCRسپس با استفاده از تکنیک . شدبرداری 

اندازه گرفتھ  c-mycو  hTERT، میزان بیان ژنھای  Real- Time PCRھمچنین با تکنیک . شد
 . شد

اما با توجھ بھ نتایج اعالم شده در . دیده نشد hTERTپلی مورفیسم مؤثری در ، پروموتر ژن :  نتایج
گر چھ .حاصل شد c-mycو  hTERTخشھای بعدی، ارتباطات معنی داری میان بیان دو ژن ب

 .ارتباطات معنی داری میان بیان این دو ژن و داده ھای پاتولوژیکی بدست نیامد

با استناد بر نتایج حاصل از این آزمایش ، می توان راھکارھای مناسبی را برای کاھش میزان :  بحث
 .الیت تلومراز طرح ریزی کردو فع hTERTبیان ژن 

 hTERT  ،c-mycسرطان سینھ، تلومراز، : واژه ھای کلیدی 
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 :کلیات : -1-1

در  Edwin Smithسرطان سینھ از دوران باستان مورد توجھ بوده است و برای اولین بار توسط 

در این نوشتھ ،تومور  .اغذ ھای پاپیروس نگاشتھ شده استسال قبل از میالد مسیح برروی ک 2500

این توده بعنوان مھمترین تومور بدخیم مھاجم پستان  .بعنوان توده ی سرد و سخت معرفی شده است

این تومور با اثر تھاجمی  .شناختھ شده است کھ از سلولھای اپیتلیوم پارانشیمی پستانی نشات می گیرد

می شود و تمایل زیادی برای ایجاد متاستاز در جایگاھھای دوراز منشآ     بھ بافتھای مجاور شناختھ 

. تخمدان، پوست و مغز می باشد کبد،  سرطان دارد کھ معمولترین این جایگاھھا شامل استخوانھا، ریھ،

 در یکی از روشھا مطابق :  سرطان سینھ بھ دو صورت طبقھ بندی می شود  در مطالعات پزشکی،

TNM می شود  دستھ بندی)T : ،اندازه تومورN :  ،وجود متاستاز در غدد لنفاویM : فاصلھ متاستاز

و در روش دیگر بر اساس سوابق تاریخی بیماری دستھ بندی می شود کھ بر ) از بافت منشآ سرطان

 ).99( اساس پارامترھای تشکیل غده، پلی مورفیسم ھستھ و وقایع میتوزی طبفھ بندی می شود

جراحان روشھای درمانی جدیدی را  .دوران باستان در صدد التیام مبتالیان بوده اند پزشکان از ھمان

پیشنھاد می کردند و اناتومیستھا نیز با تعاریف ماھرانھ ی خود از ساختار فیزیولوژی بدن، اطالعات 

با پیشفت مداوم علم در قرن بیستم و گسترش شیمی . بسیار ارزنذه ای را بھ ھنر درمان افزودند

رمانی، رادیو درمانی و بسیاری روشھای پزشکی،دستاوردھای ارزشمندی در مسیر کنترل و درمان د

 ).2(سرطان سینھ حاصل شد 

سرطانھای % 22امروزه سرطان سینھ جزء شایعترین سرطانھا میان زنان جھان می باشد کھ شامل 

ینھ یا زیستن در مناطقی با یک تفاوت بارز در میزان ابتالی افراد بھ سرطان س. زنان جھان می باشد

 ریسک باالی ابتال بھ سرطان سینھ یا زیستن در مناطقی با ریسک پایین ابتال بھ سرطان سینھ می باشد

تعداد افراد مبتال بھ این بیماری بخصوص در کشورھای صنعتی شده از جملھ کشورھای  ).86(

% 16مریکای شمالی و اروپا کھ بطوریکھ ا ،) 57( امریکای شمالی و اروپای غربی بسیار باالست

ولی ریسک . مبتالیان بھ سرطان سینھ را نیز در بر می گیرند% 60جمعیت جھان را شامل می شوند،

 ).86(افریقا و امریکای جنوبی بسیار پایین می باشد  ابتال بھ سرطان سینھ در کشورھای شرق دور،


