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  مقدمھ

  

در اب�تال اف�راد ب�ھ س�رطان پروس�تات محیط�ی نق�ش مھم�ی  فاکتورھ�ایورمونھ�ای آن�دروژنی و ھمچن�ین عواملی چون ژنتی�ک، ھ

ثری در اف�زایش خط�ر اب�تال اف�راد ب�ھ س��رطان اف�زایش بی�ان ژنھ�ای ک�د کنن�ده ھورمونھ�ای اس�تروئیدی عام�ل م�و ب�ازی م�ی کنن�د.

میباشد کھ نقش مھمی در ھیدروکس�یلھ ک�ردن و تجزی�ھ اینگون�ھ CYP17 نھا، ژنژیکی از این دستھ  محسوب میگردد.پروستات 

ن�ھ تنھ�ا نق�ش مھم�ی در پیش�گیری ای�ن بیم�اری در اف�راد دارد بلک�ھ ب�ا توج�ھ ب�ھ س�ابقھ  CYP17آنزیمھا بازی میکند. ژنوتیپھ�ای 

) و A1آل�ل T (وتی�د جابج�ائی در ی�ک نوکلئ معرفی گ�ردد.میتواند بھ عنوان فاکتور خطر  ژنتیکی و ھمچنین فاکتورھای محیطی

ای��ن ژن باع��ث ایج��اد جایگ��اه ب��رش توس��ط آنزیمھ��ا و در نتیج��ھ اف��زایش خط��ر اب��تال ب��ھ  ۵ʹدر بخ��ش   A2) (آل��ل Cتب��دیل آن ب��ھ 

ھمچن�ین تعی�ین نق�ش پل�ی و  CYP17ھدف از ای�ن تحقی�ق بررس�ی می�زان و ان�واع موتاس�یون در ژن سرطان پروستات میگردد. 

نف�ر ش�خص س�الم ب�ھ  ١٠٠نفر بیم�ار و  ١٠٠ بود. برای این منظور بیماران مبتال بھ سرطان پروستاتمورفیسم ھای این ژن در 

ب��ر روی ای��ن تع��داد اف��راد  PCR-RFLP تکنی��ک  .م��ورد بررس��ی ق��رار گرفتن��د عن��وان کنت��رل در ب��ین جمعی��ت ش��مال ھن��د ب��ود

 م�اری ق�رار گرف�ت.آمورد تجزیھ و تحلی�ل (SPSS version 16)  راسپس مطالعات انجام شده توسط نرم افزصورت گرفت و 

مطالعات انجام شده نشان میدھد کھ افزایش قاب�ل مالحظھ�ای در خط�ر اب�تال ب�ھ س�رطان پروس�تات در افرادیک�ھ ی�ک کپ�ی از آل�ل 

A2 را داشتند وج�ود دارد  (OR; 1.80; 95% CI; 0.99-3.29, P=0.05)  و ای�ن خط�ر در افرادیک�ھ دو آل�ل ازA2  را حم�ل

  (OR; 2.81; 95% CI; 1.06-7.40, P=0.03) .بھ مراتب بیشتر میباشدمیکنند 
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