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 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 زیست شناسی :رشته

 ژنتیک: گرایش

 :عنوان

زیر واحد کاتالیتیک آنزیم  mRNAبررسی سطح سرمی 
در بیماران مبتال به سرطان معده در  (hTERT)تلومراز 

 استان اردبیل

 :استاد راهنما

 دکرت سید سعید حسینی اصل

 :استاد مشاور

 دکرت مسعود ملکی
 

 :نگارش

 مها اخوان آق قلعه
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 معده سرطان 1-1-الف

 آن طبیعي ظرفیت. است گوارش لوله خبش گشادترین معده     

 زیرا نیست ثابت معده شكل و موقعیت .باشد مي لیرت یك حدود

 فشار معده، حمتویات میزان بدن، حالت به زیادي حد تا

 معده باالي انتهاي. است وابسته معدي تونوس و جماور احشاي

 آن پابیين وانتهاي میشود كشیده دیافراگم مست به مري توسط

  .است متحرك ناحدودي دورازدهه به اتصال علت به

 نامشخص دالیل به معده ومريسرطان مركز بروز میزان      

 درطبقات معده سرطان اند یافته اخريكاهش سال 60 درطي

 مناطق از كه مهاجراني. شایعرتاست پایني اقتصادي –اجتماعي

 استعداد اند، كرده سفر پایني باشیوع نواحي باالبه باشیوع

 فرزندان در گرفتاري ریسك ويل اند منوده حفظ را قبلي ابتالي

 نشان یافته این. بود خواهد جدید اسكان حمل مجعیت شبیه آا

 نشان پایني سنني از كه حمیطي عامل یك احتماالf كه میدهد

 حتت را شخص پایني سنني از كه حمیطي عامل یك احتماالf كه میدهد

 مهه از وبیش است معده سرطان اجياد مسئول دهد مي قرار تاثري

 مورد غذایي برنامه در موجود سرطان كننده مستعد عوامل

 .اند قرارگرفته توجه

 جهان سرتاسر در بسیاری افراد مرگ باعث بیماری این     

 و  است زنان دوبرابر مردان در بیماری این شیوع و شود می

 در سرطان این.گردد می حمسوب جهان در شایع سرطان چهارمین


