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    چکیده

کریپتـاز معکـوس مـی باشـد     ستان شایعترین سرطان در زنان جهان بوده و یک سوم سرطان ها را تشکیل می دهد. آنزیم تلومراز یک ریبو نوکلئوپروتئین با فعالیت ترانس سرطان پ

در رده ي سـلول سـرطانی و تومورهـاي مختلـف      (hTERT) م تکثیر زیر واحد کاتالیتیکی این آنـزی . را به انتهاي کروموزومها اضافه می کند TTAGGGکه توالیهاي تکراري 

نمونـه تومـور پارافینـه ي     50  مواد وروشـها: در سرطان پستان اولیه مورد مطالعه قرار گرفت.  hTERTانسانی نشان داده شده است. بنابر این در پژوهش حاضر، ازدیاد نسخ ژن 

بـا روش دسـتی    نمونه هـا   DNAغیر مبتال، از بخش پاتولوژي بیمارستان امام خمینی (ره) استان اردبیل تهیه شد و نمونه بافت پارافینه ي بیماران 50بیماران مبتال به سرطان پستان و 

مقایسـه نتـایج حاصـل از دو گـروه مـورد       یافته هـا: مورد بررسی قرار گرفت.   PCR  (Real time) فنل کلروفرم استخراج گردید، سپس ازدیاد ژن مورد نظر با روش کمی 

را در بیمـاران مبـتال بـه     hTERTاین مطالعـه نظیـر اکثـر مطالعـات ، افـزایش ازدیـاد نسـخ ژن         بحث و نتیجه گیري:. نشان دادبرابر  71/2را  hTERTازدیاد نسخ ژن مطالعه، 

 ردبیل مطرح باشد.  مبتال به سرطان اولیه در استان ا سرطان پستان نسبت به گروه کنترل نشان داد، که می تواند به عنوان پیش آگهی در بیماران

    hTERTسرطان پستان، تلومراز، ژنواژه هاي کلیدي: 
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Abstract 

Breast cancer is the most common cancer in the world’s women and makes up one- third of cancers. Telomerase 

enzyme is a ribonucleoprotein with  reverse transcriptase activity that adds TTAGGG repeated sequences to the ends 

of the chromosomes. Reproduction of the catalytic subunit of the enzyme (hTERT) in cancer cell lines and different 

human tumors is shown. So, in tht present investigation, the amplification of the hTERT gene in primary breast 

cancer was studied. Materials and Methods : Fifty paraffin-embedded tumor samples from breast cancer patients 

and 50 paraffin tissue samples from healthy patients was provided from Ardabil Imam Khomeini Hospital’s 

Pathology section and DNA samples were manually extracted with phenol-chloroform based method. Then the 

amplification of the desired gene was evaluated by quantiative (Real- Time) PCR. Results: Comparing the results of 

the two geoups revealed 2.71 fold increasing of the hTERT gene copy number. Discussion and conclusion: 

Corresponding many studies, our result indicated the increased amplification of hTERT gene in breast cancer 

patients compared to the control group which could be considered as prognosis factor for the primary breast cancer 

patients in Ardabil.  
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