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 پروستات سرطان به مبتال بیماران تومور بافت های نمونه در MIR-200 خانواده بیان تغییرات بررسی
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 موجود اولیه غربالگری آزمون .است مردان در سالمت کننده تهدید بیماریهای ترین شایع از یکی پروستات، سرطان :اهداف و مقدمه

 هنگام زود تشخیص لذا باشد، نمی برخوردار کافی اختصاصیت از که است (PSA) پروستات اختصاصی ژن آنتی سرمی سطح تعیین شامل

 و تشخیص جهت متعددی بیومارکرهای مولکولی، های تکنیک ظهور با امروزه .میرود شمار به پزشکان ایه چالش از یکی بیماری این

 که باشد می mir-200a, mir-200b,mir-200c,mir-429, mir-141 شامل mir-200 خانواده .اند شده معرفی بیماریها درمان

 مبتال بیماران بافتهای در mir-200 خانواده اعضای بیان تغییرات بررسی مطالعه، این انجام از هدف .دارند نقش سرطانها متعدد مراحل در

  .باشد می نرمال بافت با مقایسه در پروستات سرطان به

 با گیری نمونه .گرفت قرار بررسی مورد )نرمال بافت 30 و تومور بافت 30 ( پروستات بافت از نمونه 60 مطالعه این در :اجرا روش

 کیازول محلول از استفاده با microRNA استخراج .شد انجام سال 49 - 83 سنی محدوده بیماران از نژاد یهاشم بیمارستان همکاری

 Real Time تکنیک از استفاده با miR-200 خانواده اعضای بیان تغییرات بررسی به cDNA سنتز از پس .شد انجام دستی صورت به

PCRافزار نرم توسط حاصل نتایج آنالیز سپس پرداختیم REST میرهای بیان تغییر مطالعه این در :ها یافته .گرفت قرار بررسی موردmir-

200a,mir-200b,mir-200c و mir-429 در بیان کاهش ولی نشد مشاهده نرمال و تومور بافت در mir-141 بودیم شاهد را (P 

0.035) . 

 ژنها بیان الگوی بررسی از توان می پروستات، سرطان صیتشخی های تست دقت بردن باال و هنگام زود تشخیص منظور به :گیری نتیجه

 گونه این توان می حاصل نتایج به توجه با .کرد استفاده رایج معمول های تست کنار در پروستات سرطان با مرتبط های microRNA و

 بررسی و دارد بیومارکر یک عنوان به پروستات سرطان درمان و تشخیص جهت باالیی پتانسیل دارای mir-141 که کرد گیری نتیجه

 .میطلبد را پالسما و سرم مانند بیماران های نمونه سایر در بیشتر های
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