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:چکیده

شایعترین سرطان در بین زنان می باشد. بیومارکرهایی که هنوز سرطان پستان : مقدمه

پیش آگهی و پاسخ به درمان دارند. در بافت سرطانی بیان می شوند نقش مهمی درتشخیص،

 دربرخی از آنها بیان شوند ولی ر بافت نرمال بیضه بیان میغالبا دایی بیضه -انیهاي سرطژن

فظت شونده از سیستم ابیضه یک مکان مح چون. گزارش شده استنیز ها سرطان ی ازانواع

مناسبی  می توان از آنها به عنوان اهدافها در تومور این ژندر صورت بیان باشد، ایمنی می

  استفاده کرد. پستان  سرطان براي ایمونوتراپی

مجاور نمونه  40نمونه توموري،  40نمونه شامل 95تعداد پس از اخذ : روش بررسی

. سپس انجام گرفتاز آنها RNAاستخراج نمونه از بانک زیستی، نمونه نرمال  15و  تومور

RNA  هاي استخراج شدهDNase Treatment   شده و از روي آنهاcDNA  و با ساخته شد

Real-Timeوش ر PCRیان ژنهاي ، بARMC3, TPTE,TTK    به همراهACTB  کنترل)

  .مورد بررسی قرار گرفتداخلی) 

را  ARMC3رونوشت مجاور توموربافت   %25,6و از بافت توموري  %43,6:نتیجه

کاهش بیان   %46,2در ونمونه هاي تومور افزایش بیاناز %41در ARMC3بیان کردند.

. این بود بدون تغییراز نمونه هاي توموري  %12,8همچنین بیان این ژن در   .داشته است

مجاور توموربافت   %8,1از بافت توموري و  %21,6تغییرات از لحاظ آماري معنی دار بودند. 

%58,5در ونمونه هاي تومور افزایش بیاناز  %34,1در  TPTEرا بیان کردند. TPTEرونوشت

.بود بدون تغییراز نمونه هاي توموري  %7,3همچنین بیان این ژن در .کاهش بیان داشته است

مجاور بافت   %20و از بافت توموري  %50این تغییرات در هر سه گروه معنی دار بودند.

  %50در ونمونه هاي تومور افزایش بیان %45در  TTKرا بیان کردند. TTKرونوشت تومور

که  بود بدون تغییراز نمونه هاي توموري  %5ان این ژن در  . همچنین بیکاهش بیان داشته است

الزم به ذکر است که هیچ نمونه نرمالی در گروههاي افزایش و کاهش بیان معنی دار بودند. 

  را بیان کردند. ACTBها ژن ژنهاي مورد بررسی را بیان نکرد و نیز تمامی نمونه

مجاور نسبت به ي در نمونه توموري داراي بیان باالتراین ژنهااز انجایی که بحث:

نیز از انجا که در نمونه نرمال هیچ بیانی نداشتند حائز اهمیت می باشند. بوده و تومور
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تومور ممکن است با مرحله سرطانی شدن همچنین بیان برخی از این ژنها در بافت مجاور 

نکوژنیک و اپی ژنتیک به این دلیل باشد که این بافتها تحت تاثیر تغییرات ا و شایدمرتبط 

کاندیدي به عنوان بتوان از این ژنها با توجه به این نکات شاید سرطان پستان قرار می گیرند.

  . پستان در نظر گرفتبراي سرطان  زیستی مناسب هايمارکرجهت 

بیضه ایی، مارکر زیستی، ایمونوتراپی -هاي سرطانیسرطان پستان، ژن کلمات کلیدي:


