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 در مبتالیان سرطان تیروئید در استان آذربایجان شرقی p53بررسی جھش ھای ژن 
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 چکیده:

توان&د رخ دھ&د. در  ترین ب&دخیمی سیس&تم ان&دوکرینی اس&ت. س&رطان تیروئی&د در ھ&ر س&ن و ج&نس می سرطان تیروئید ش&ایع      

باش&د.  س&ال می ٤٠زی&ر س&نین  حال حاضر س&رطان تیروئی&د شش&مین س&رطان معم&ول زن&ان و دوم&ین س&رطان معم&ول در زن&ان

ھ&ای  شیوع این سرطان در بسیاری از مناطق جھان طی سھ دھھ گذش&تھ اف&زایش چش&مگیری نش&ان داده اس&ت. از مھمت&رین ژن

باش&&&د. ک&&&ھ در تنظ&&&یم و توق&&&ف چرخ&&&ھ س&&&لولی و اپوتپ&&&وز نق&&&ش مھم&&&ی دارد.  می p53س&&&رکوبگر درگی&&&ر در س&&&رطان، ژن 

شود. ھدف از این  ی انسان دیده می ھا درصد بدخیمی ٥٠شوند، در بیش از  می p53شدن ژن  ھایی کھ سبب غیرفعال موتاسیون

ش&&رقی ب&&ود. در ای&&ن  یجاندر بیم&&اران مب&&تال ب&&ھ س&&رطان تیروئی&&د در جمعی&&ت اس&&تان آذربا p53تحقی&&ق، تعی&&ین جھ&&ش ھ&&ای ژن 

و از انواع فولیکوالر آدنوم&ا، پ&اپیالری، فولیک&والر،  بیمار مبتال بھ سرطان تیروئید در گروھھای سنی مختلف ٦٠مطالعھ از 

تکثی&&ر و ت&&والی ی&&ابی  p53از باف&&ت، اگ&&زون ھ&&ای پ&&نج ت&&ا ھش&&ت ژن  DNAم&&ورد انتخ&&اب و پ&&س از اس&&تخراج  ٣٠م&&دوالری 

درصد تغییرات را در بیماران نش&ان میدھ&د ک&ھ مرب&وط ب&ھ جھ&ش ھ&ا و پل&ی مورفیس&م ھ&ای  ١٣/١٣ گردید. نتایج حاصل وجود

ھرک&&&دام در یک&&&ی از  Codon215(AGT>ATT)و  Codon216(GTG>GTA)ت&&&ک نوکلئوتی&&&دی م&&&ی باش&&&د. جھ&&&ش در

ز مبتالی&&ان در اینت&&رون ھف&&ت ب&&ھ ط&&ور پیوس&&تھ در دو م&&ورد دیگ&&ر ا 14201T>Gو 14181C>Tبیم&&اران و دو پل&&ی مورفیس&&م 

را در منطقھ روشن ساختھ و مسیر را برای مطالع&ات بع&دی  p53شناسایی گردید.  این نتایج تا حدی وضعیت جھش ھای ژن 

  فراھم می سازد.
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