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  ابتال به سرطان پستان با و بدون در افراد 72پلی مورفیسم کدون  P53 ژن ازفراوانی  عنوان: 

دکتر نسرین قاسمی فیروزآبادي ،دکترسید مصطفی شیر یزدي، دکتر فاطمه کشارزي، معصومه دهقان  نویسندگان:
  منشادي ،احورا آراسته کنی، سمانه السادات حسینی ، طاهره نذري

  شکوه رجبی فیروزآبادي  نویسنده مسئول:
  تهران شعبه کردستان و دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزددانشگاه علوم تحقیقات  وابستگی سازمانی:  
  sh.rajabi2010@gmail.com ایمیل:   
 
ي تومور، نقش مهمی در پایداري و محافظت از ژنوم دارد. تغییر پلی  به عنوان ژن سرکوب کننده P53 ژن

دهان، اندومتر، پروستات و هاي ریه،  با افزایش خطر ابتال به سرطان P53 از ژن 72در کدون Gبه  Cمورفیسم
 .کولورکتال ارتباط دارد و شاید بتوان آن را به عنوان مارکر استعداد ابتال به سرطان پستان نیز در نظر گرفت

ي شاهد ¬نمونه 83بیمار مبتال به سرطان پستان و  90ي خون محیطی  تحلیلی با بررسی نمونه –این مطالعه توصیفی
و استفاده از  DNA ، با استخراجP53 ژن 72هاي مختلف کدون  زیع فراوانی ژنوتیپدر شهر یزد انجام شده است. تو

 وارد شد و از آزمون SPSS 17 تعیین شد. اطالعات جمع آوري شده در نرم افراز (PCR)اي پلیمراز واکنش زنجیره
Chi-Square و Fisher ها استفاده شد جهت آنالیز داده. 

براي ژنوتیپ  P53 ژن 72د، در گروه شاهد توزیع ژنوتیپی پلی مورفیسم کدون سال بو 35/45میانگین سنی بیماران 
بود. توزیع ژنوتیپ در گروه  30.1 %،  44.6%، 25.3 % به ترتیب Pro/Proو Arg/Arg ،Arg/Pro هاي

 Pro/Proدرصد نمونه ها 38.9و در  Arg/Pro درصد نمونه ها 50، درArg/Arg ها درصد نمونه11,1مورد در
ها در گروه شاهد و ¬ي انواع ژنوتیپ¬و مقایسه P53 در مورد توزیع پلی مورفیسم ژن Chi-Square مونبود. آز

   P-value<0.05 (P-value=0.048) .مورد معنی دار بود
به دست آمد که این بدان معناست که  2,471تا  1,045ي اطمینان ¬بافاصله OR=1.607با استفاده از آزمون آماري

 درصد افزایش می 60در گروه مورد نسبت به شاهد، ریسک ابتال به سرطان پستان را  Arg اللنسبت به  Pro الل
یک عامل ژنتیکی مستعد کننده براي ابتال به سرطان پستان در  P53 از ژن 72دهد ، در نتیجه پلی مورفیسم کدون 

 .باشد یزد می
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