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 در بیماران مبتال به سرطان پستان مقاوم به تاموکسیفن (CNAs)ها هاي ژنارزیابی تغییرات تعداد نسخه
  ، 3، حمید عطاریان4، عبدالعلی ابراهیمی1، رضا میرفخرایی3، حمید رضوانی2، سید محمد حسین قادریان1نویسندگان: ساناز طبرستانی
  9، اذن اهللا آذرگشب8، افشین رخشا7، ناصر کمالیان6وي، حسین افشین عل3، مجتبی قدیانی5جهانگیر رافت

  . گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1
  . مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی2
  . گروه هماتولوژي انکولوژي، بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی3
  . گروه پاتولوژي، بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی4
  . انستیتو کانسر، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران5
  . بخش پاتولوژي، بیمارستان دي6
  . گروه پاتولوژي، بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران7
  رستان شهدا، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. گروه رادیوتراپی انکولوژي، بیما8
  . گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی9

sanaztf@gmail.com 
تاموکسـیفن باعـث کـاهش     مثبت هستند. در زنان مبتال به سرطان پستان با گیرنـده اسـتروژن مثبـت، درمـان بـا      (ER)% موارد سرطان پستان، گیرنده استروژن 70حدود  مقدمه:

دهد. بنابراین الزم است بیومارکرهایی شناسایی شوند تا بتوان افراد مقـاوم بـه تاموکسـیفن    درصد بیماران، عود مجدد بیماري رخ می 40تا  30شود، اما متاسفانه در خطر عود می
هـاي چنـدین ژن مـوثر در ایجـاد و پیشـرفت سـرطان       العه ارزیابی ارتباط میـان تعـداد نسـخه   هاي درمانی جایگزین استفاده نمود. هدف از این مطرا شناسایی کرد و از استراتژي

  پستان و میزان پاسخ به تاموکسیفن بود.
ان بـا  بیمار گروه شاهد انجام گرفت. گروه مـورد شـامل بیمـارانی بـود کـه در مـدت درمـ        85بیمار گروه مورد و  85شاهدي، شامل  -مطالعه به صورت مورديمواد و روشها: 

تکنیـک   هـا عـود نکـرده بـود. بـا اسـتفاده از      سال درمـان بـا تاموکسـیفن، سـرطان در آن     5تاموکسیفن، سرطان در آنها عود کرده بود. گروه شاهد شامل بیمارانی بود که پس از 
MLPA  در دو گروه شناسایی و مقایسه شد.   هاي چندین ژنتغییرات تعداد نسخه  
= CCND1 )006/0ژن  amplificationدرصد بیماران گروه شاهد شیمی درمانی برپایه آنتراسایکلین دریافـت کـرده بودنـد.     73روه مورد و درصد بیماران گ 76یافته ها: 

p و ژن (TOP2A )022/0=p  تـر بـود. در ارزیـابی چنـد متغیـري،     اي در گـروه مـورد، نسـبت بـه گـروه شـاهد، فـراوان       مالحظـه   ) به طور قابـل amplification اي هـ ژن
CCND1 )01/0 =p و (TOP2A )041/0=p.پیش بینی کننده مستقل عود باقی ماندند (  

و  ممکن است به عنوان یک بیومارکر    پاسخ دهـی بـه درمـان هورمـونی بـه کـار رود       CCND1ژن  amplificationدهد که هاي این مطالعه نشان مییافتهنتیجه گیري: 
amplification  ژنTOP2A ها مطرح باشد.    ان یک بیومارکر موثر در        پیش آگهی و احتماال پیش بینی کننده پاسخ دهی به آنتراسیکلینممکن است به عنو  

 MLPAسرطان پستان، تاموکسیفن ، لغات کلیدي: 
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