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 تشکر و قدردانی

حمد و سپاس مخصوص خدایی است که جهان را پر از نشانه 

بردن به عظمت خودش و توفیق مطالعه ی پدیده آفرید برای پی 

های علمی را با توجه به درک محدود ما بر ما عنایت فرمود. 

بر یک پایان بنگارم بر خود الزم می دانم که  اکنون که باید آغازی

جناب آقای دکتر سعید حسینی اصل و جناب آقای محترم  تید از اسا

بخاطر راهنمایی های ارزنده شان در  دکتر مهدی پورقاسمیان 

 همچنین راستای انجام این پروژه نهایت تقدیر و تشکر را نمایم. 

علی نعمتی و جناب  جناب آقای دکتر  د گرامی اتیاز زحمات اس

نهایت  شان بخاطر کمک های ارزشمند آقای دکتر ایرج فیضی  

 .سپاس و قدر دانی را دارم
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 ختنکه جان را فکرت آموآبنام 

خدای را بسی سپاس که از روی کرم، پدر و مادری فداکار نصیبم 

تا در سایه ی درخت پر بار وجودشان بیاسایم و از ریشه ی  ساخته

واز سایه ی وجودشان در راه کسب دین و  آنها شاخ و برگ گیرم

 دانش بهره گیرم.

والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی 

چرا که این دو موجود مقدس پس از پروردگار،  ودنماست بر ب

ودر این وادی پر فراز و  دستم را گرفتند مایه هستی ام بوده اند،

 نشیب زندگی ، چگونه راه رفتن را به من آموختند.

  آموزگارانی که برایم زندگی و انسان بودن را معنا کردند.

 حال این برگ سبزی است تحفه ی درویش تقدیم به آستان

 آنان.....

 تقدیم به همسرم

 .که در سایه همیاری و همدلی او به این منظور نائل شدم

 تقدیم به برادرم

و تکیه گاه ه   که همواره در طول تحصیل متحمل زحماتم بود 

من در مواجهه با مشکالت، و وجودش مایه دلگرمی من می 

 .باشد
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با عوامل  یکیو اطالعات پاتولوژ hTERTسطح سرمی  انیارتباط م یبررس

 6871-79طی سال های  لیمستعد کننده به سرطان پستان در استان اردب

 چکیده

سزطاى ضایع در جْاى است کِ حذٍد یک سَم اس کل سزطاى ّای سزطاى پستاى دٍهیي ساتقِ ٍ ّذف: 

، ّذف اس ایي دارد یطیافشا ینتٌظ یسزطاً یتلَهزاس در سلَلْا یٌکِتاتَجِ تِ ا سًاى را تطکیل هی دّذ.

تا عٌَاى هْوتزیي جشء تلَهزاس تِ  hTERTتزرسی ارتثاط تیي سطح سزهی  هَردی ضاّذیهطالعِ 

 اطالعات پاتَلَصیکی ٍ عَاهل هستعذ کٌٌذُ تِ سزطاى پستاى است.

ًفز سالن تِ طَر  53ًفز اس تاًَاى هثتال تِ سزطاى پستاى)هَارد تاسُ ضٌاختِ ضذُ( ٍ  53هَاد ٍ رٍش ّا:

سی سی( اس آًْا  4ًوًَِ خَى ٍریذی )تِ هقذار تصادفی اًتخاب ضذُ، پس اس تکویل پزسطٌاهِ ّا، 

تا استفادُ اس رٍش  cDNAاستخزاج ضذ ٍ تعذ اس سٌتش  mRNAگزفتِ ضذُ ٍ پس اس جذاساسی سزم، 

Real Time PCR  سطح سزهیhTERT ُدادُ ّا در ًزم افشار  گیزی ضذرا اًذاس ٍSPSS  ِ46ًسخ 

 هَرد تجشیِ ٍ تحلیل قزار گزفت.

ٍ در گزٍُ تیواراى  96/3در گزٍُ ضاّذ  hTERTهیاًگیي سطح سزهی ًتایج هطالعِ ًطاى داد  یافتِ ّا:

سي هٌارک ٍ هیشاى تا   hTERTسطح سزهی داری هیاى آًْا ٍجَد داضت. هیاى کِ ارتثاط هعٌی تَد ;/::

ارتثاط هعٌا دار ٍجَد داضت اها تا سایز اطالعات پاتَلَصیکی ٍ عَاهل هستعذ کٌٌذُ ارتثاط  HER-2تیاى 

کالثاس، تزگز، سیة   هصزف سَسیس،هعٌی دار یافت ًطذ. ّوچٌیي هطالعِ ًطاى داد تا افشایص ٍسى ٍ 

افشٍدُ ٍ تا افشایص هیشاى فعالیت فیشیکی هٌظن ٍ افشایص  hTERT سهیٌی، پیتشا، ًَضاتِ، ضیزیٌی تز هیشاى

 هصزف ًاى، هاست، سثشیجات، هیَُ، ضیز، هاّی، هزغ ،حثَتات ٍ تزضی اس هیشاى آى کاستِ هی ضَد.

، HER-2سال، هیشاى تاالتز تیاى  35ًتایج حاصل اس هطالعِ ًطاى داد سي هٌارک پاییي تز اس  ًتیجِ گیزی:

فیشیکی کن ٍ  هصزف تزخی هَاد غذایی هی تَاًذ  تا پیص آگْی تذتز در سزطاى پستاى هیشاى فعالیت 

 ّوزاُ تاضذ. 

  ، عَاهل هستعذ کٌٌذhTERTُ: سزطاى پستاى، ٍاصُ ّای کلیذی
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 فهرست عالئم اختصاری

hTERT: Human telomerase reverse transcriptase 

DNA: deoxy Ribonucleic Acid 

TERC: Telomerase RNA component 

RNA: Ribo Nucloiec Acid 

HRT: Hormone  replacement therapy 

HER-2/neu: Human epidermal growth factor receptor 2 

TRF1: Telomeric repeat binding factor 1 

 

TRF2: Telomeric repeat binding factor 2 

THN2: TRF1-interacting nuclear factor 

POT1: Protection of telomerase 

TOP: TIN2 organizing protein 

RAP1: Repressor-activator protein 1 

mRNA: Micro Ribo nucloiec Acid 

OCP:  oral  Contraceptive 

BMI: Body Mass Index 

DCIS: Ductal Carcinoma In Situ 

LCIS: Lobular Carcinoma In Situ 

FNA: Fine needle aspiration 

qRT-PCR: Real-time reverse transcription-PCR    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


