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 چكیده 

زن در دنیا یک نفر در  سرطان پستان شایع ترین بدخیمی در میان زنان بوده و تقریبا از هر زمینه و هدف :

 تشکیل براي تلومراز بیان که حمایت میکند مفهوم از اینطول عمر به آن مبتال می شود.مشاهدات اخیر 

پشت سر هم   مینی ستالیتیک مورد پلیمورفیسم  در سال  .انسانی ضروري است تومور هاي سلول

 تاثیر گذار است و hTERTبیان که در گزارش شده است  MNS16A، به نام  hTERT در ژن تکراري

 A ژنوتیپ حاکی از دخالت که  است  تکراريسر هم  پشت  توالی هاي وابسته به تعداد پروموتر آنفعالیت 

16MNS به سرطان  با خطر ابتال ستالیتمینی هدف از این مطالعه بررسی ارتباط پلیمورفیسم این  .دارد

 پستان در استان اردبیل می باشد.

زن  بیمار زن مبتال به سرطان پستان و   DNAنمونه به منظور انجام این تحقیق مواد و روش ها:

 ژندر  MNS16Aسالم مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) استان اردبیل استخراج و پلیمورفیسم 

hTERT  توسط تکنیک واکنش زنجیره اي پلیمراز)PCR( اطالعات بدست آمده  با استفاده از  مورد آنالیز و

 ، مورد تحلیل آماري قرار گرفت.  (SPSS)نرم افزار 

زمون من ویتنی براي مقایسه توزیع فراوانی سه ژنوتیپ مختلف لیل ناپارامتري بودن داده ها از آبه د نتایج:

MNS16A در ژنhTERT  فراوانی .استفاده شد SS،SL و LL60/56 با برایر بیماران گروه در پلیمورفیسم 

پراکنش ژنوتیپ  .بود درصد 56/21و 49/24 ، 98/50  با برابر کنترل گروه در و درصد 52/24و 86/18،

گروه  نشان داد که اختالف آماري معنی داري بین دو ها و میزان شیوع الل ها در گروه بیماران و گروه کنترل

 ).P >0.05وجود ندارد.(

فاکتور مستعد کننده اي براي  hTERT ژندر  MNS16Aنتیجه گیري:نتایج مطالعه نشان داد که پلی مورفیسم 

 نمی باشد.در استان اردبیل ابتال به سرطان پستان 

 مپلیمورفیس ،MNS16A ، hTERT سرطان پستان، واژگان کلیدي:
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1پستانسرطان  -

 آن به عمر طول در نفر یک دنیا در زن  هر از تقریبا و بوده زنان میان در بدخیمی ترین شایع پستان سرطان

 داراي شوند می مبتال پستان سرطان به که زنانی از  -%که دهد می نشان مطالعات.شود می مبتال

 با ارتباط در یافته انجام هاي بررسی.هستند تخمدان سرطان یا و پستان سرطان به ابتال خانوادگی ي تاریخچه

 است داده نشان, زودهنگام شروع پیرامون خانوادگی مطالعات نیز و غیرژنتیکی و ژنتیکی مختلف تاثیر عوامل

 germline از ناشی ژنتیکی استعداد این که کند می عمل غالب صفت یک عنوان به پستان سرطان که

mutations ي کننده ترمیم ژنهاي و تومور سرکوبگر ژنهاي در کننده غیرفعال DNA به منجر باشد که می 

 کنترل تقسیم به منجر نتیجه در و سلولی سیکل هاي Checkpoint و ها انکوژن در موتاسیون میزان افزایش

 ).گردد( می سلولها ي نشده

 تاریخچه سرطان پستان ��-

 شده اشاره آن به تاریخی مکتوبات برخی در و شد داده تشخیص انسان در باستان دوران از پستان سرطان

 شده درمان و مشاهده باستان مصر در بار نخستین براي پستان سرطان تاریخی نظر از رسد می بنظر و است

 چه در پستان سرطان بیماري تشخیص و ابتال مورد نخستین گفت نتوان مستند و دقیق طور به شاید.باشد

 سال به بیماري، یک عنوان به آن به اشاره و پستان سرطان از اطالع حال این با اما بوده کجا در و شخصی

 .)41(گردد می باز باستان مصریان هاي نوشته دست در و میالد از پیش 1600
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