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  Bcl2 در پروموتر ژن CA مطالعه ي طول توالی تکراريعنوان: 

  سیمین همتی، منوچهر توسلینویسندگان:
  فاطمه قربانی نویسنده مسئول:

  دانشگاه اصفهانوابستگی سازمانی:  
  fatemeghorbani1366@yahoo.comایمیل:   

 
ر جهان می باشد. همانند کارسینوماهاي دیگر، سرطان سرطان پستان رایج ترین سرطان در زنان در سراس مقدمه:

پستان از بر هم کنش بین عوامل ژنتیکی ناهمگن و عوامل محیطی بوجود می آید. تجمعی از تنوعات ژنتیکی در فرآیند 
پتوز یک کارسینوژنزیز پستان نقش دارند. در میان این تنوعات ژنتیکی، بسیاري از آنها در آپوپتوز نقش ایفا می کنند. آپو

مرگ برنامه ریزي شده ي سلولی است. مهار آپوپتوز نقش مهمی در گسترش بدخیمی ها به عهده دارد. مهمترین 
می تواند سلول ها را از آپوپتوز القا شده بوسیله ي عوامل با مکانیسم  Bcl2 .می باشد Bcl2پروتئین آنتی آپوپتوتیک 

  .هاي ضد سرطان را افزایش دهدهاي مختلف عملکردي حفاظت کند و مقاومت به دارو
نشان می دهد.  Bcl2 را در پروموتر ژن CA یک ناحیه از توالی تکراري Bcl2 بررسی بیوانفورماتیکی ژن اهداف:

پلی مورفیسم و ارتباط این میکروستالیت با سرطان پستان قبال مورد مطالعه قرار نگرفته است. در این مطالعه پلی 
مورد بررسی قرار داده و ارتباط آن را با سرطان پستان در منطقه اصفهان  Bcl2ژن  را در پروموتر CA مورفیسم

 .مشخص می کنیم
ي ژنومی ازخون افراد مبتال به سرطان پستان و افراد کنترل استخراج شده و پس از طراحی DNA :روش تحقیق

وسط ژل پلی اکریل آمید بررسی تکثیر شده و نهایتا طول توالی تکراري ت PCR توسط Bcl2 پرایمر، پروموتور ژن
  .خواهد شد
در افراد مبتال به سرطان پستان  Bcl2 در پروموتور ژن CA تاکنون آلل هایی با تعداد متفاوت از تکرار یافته ها:

 .مشاهده شده است و ارتباط آن با سرطان پستان در حال بررسی می باشد
ن ژن و پی بردن به ارتباط آن با سرطان پستان، می تواند در پروموتر ای CA بررسی تعداد تکرارهاي نتیجه گیري:

 .در شناسایی افراد مستعد به سرطان پستان کمک کند و هچنین اهداف درمانی به همراه داشته باشد
 ، پلی مورفیسمBcl2 سرطان پستان، آپوپتوز، ژن کلمات کلیدي:
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