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ج

از یکی زاده می شوم و . ار کسانی هستم که سرآغاز تولد من هستندزسپاسگ
تخته سیاه زندگیم نگاشت و از دیگري جاودانه، استادي که سپیدي را بر 

.مادري که تار مویی از او بپاي من سیاه نماند

تقدیم به 
مهربانم، همسر و خاله ي پدر ه دلم، مادر،مقدس ترین واژه ها در لغت نام

.و برادرانم که در تمام طول این مسیر همراه و همگام من بوده اندعزیزم 



د

تشکر وقدر دانی
دکتر سعید و مادنی آقاي دکتر محمدبر خود الزم می دانم از زحمات بی دریغ اساتید راهنماي عزیز 

هاي ارزنده و به جاي خود محروم مراحل این پروژه مرا از راهنمایی، که در انجام تمامی اصلحسینی
.ننموده اند کمال تشکر و قدردانی را ابراز نمایم

که مرا مورد راهنمایی هاي ر  بزرگوار و مهربان آقاي دکتر مهدي هدایتی مشاوهمچنین از استاد
خردمندانه خود قرار داده اند،

اضرنی، دکترامایبتجمعلوم پزشکی اردبیل آقایان ، دکترگروه بیوشیمی بالینی دانشگاه از اساتید گرامی
الطافی که به این جانب ام، به خاطر تمام که افتخار شاگردي ایشان را داشتهنعمتی یلععلی پناه و دکتر

داشته اند،

هاگشنادمرتحمنیلوئسميریپيداهرتکد،مديگل محمساقدمحمرتکد،دازریپربکااز جناب آقاي دکتر 
،لیبدرایکشزپمولع

یخرهاشریماناویکرتکدويدمحمماهرپرتکد،مدقمهانپیلعاضررتکدمرتحمنارواد

از سرکار خانم دکتر نریمان مصفا استاد تمام وقت گروه ایمونولوژي دانشگاه شهید بهشتی،

دانشگاه شهید بهشتیاز سرکار خانم مرجان یگانه مسئول آزمایشگاه پژوهشکده غدد و متابولیسم

.اري را دارمزنهایت تشکر و سپاسگ



ه

چکیده
و ارزیابی پلی مورفیسمهاي ) D)25-Hydroxy Vitamin Dبررسی سطح سرمی ویتامین 

BsmI (rs1544410 G>A) وFokI (rs10735810 T>C) گیرنده ویتامینD در بیماران
مبتال به سرطان مدوالري تیروئید

سرطانی اثرات ضد. سرطان تیروئید شایع ترین بدخیمی غدد درون ریز می باشد:سابقه و هدف
Dپلی مورفیسم هاي مهم گیرنده ویتامین . تساهدشرا در سرطان هاي مختلف نشان داده Dویتامین 

دف تعیین ارتباط مطالعه حاضر با ه. میتواند استعداد ابتال به سرطان هاي مختلف را تحت تاثیر قرار دهد
.انجام گردیدDگیرنده ویتامین Tru9Iو FokI ،BsmIمورفیسم هاي و پلیDسطح سرمی ویتامین 

در پژوهشکده غدد و متابولیسم 94شاهدي بوده و در تابستان -مطالعه از نوع مورد:مواد و روش ها
. فرد سالم وارد مطالعه شدند40بیمار و 40تعداد . دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام گردید

DNAپروتئیناز / ژنومی نمونه ها پس از استخراج به روش نمک اشباعK با روشPCR-

Sequencing)Polymerase Chain Reaction-sequencing (سطح . مورد بررسی قرار گرفت
. با استفاده از تکنیک االیزا تعیین گردیدDسرمی ویتامین 

بین گروه تست و کنترل BsmIو FokIفراوانی ژنوتیپی و آللی مربوط به پلی مورفیسم هاي :یافته ها
45در گروه تست Ttفراوانی ژنوتیپی Tru9Iدر مورد پلی مورفیسم. تفاوت معنی داري را نشان نداد

7/8درصد و در گروه کنترل 25در گروه تست tدرصد و فراوانی آللی 5/17درصد و در گروه کنترل 
در Dمیانگین سطح سرمی ویتامین ). =006/0P(درصد بود که این تفاوت از لحاظ آماري معنی دار بود 

بدست آمد که این تفاوت از لحاظ آماري ng/ml95/18و در گروه کنترلng/ml32/23گروه تست 
).=02/0P(معنی دار بود 

بر خالف انتظار ارتباط Dنتایج حاصل از این تحقیق نشان داد سطح سرمی ویتامین :نتیجه گیري
به صورت معنی داري با افزایش Tru9Iمورفیسم با سرطان مدوالري تیروئید دارد و پلیمعکوس

.باشدریسک ابتال به سرطان مدوالري تیروئید همراه می

، پلی مورفیسمD، گیرنده ویتامین Dسرطان مدوالري تیروئید، ویتامین :واژگان کلیدي
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فهرست اختصارات

CGRP: calcitonin gene related peptide

TSH: TSH-thyroid stimulating hormone

TRH: thyrotropin releasing hormone

TPO: Thyroid peroxidase

Tg: Thyroglobulin

TR: thyroid receptor

COR: Corepressor complex

COA: Corepressor activator

RIA: radioimmunoassay

MEN2A: Multiple endocrine neoplasia type 2A

MTC: Medullary thyroid carcinoma

FMTC: Familial medullary thyroid carcinoma

HSCRD: Hirschsprung’ disease

CLA: Cutaneous lichen amyloidosis

DBP: vitamin D binding protein

EDTA: Ethylenediaminetetraacetic acid

SDS: Sodium dodecyl sulphate

HRP: Horseradish peroxidase

TMB: 3,3',5,5' tetramethyl-benzidine

SNP: Single Nucleotide Polymorphisms


