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چکیده
ساااه ه و هدف دربارة ميزان بيان نشتتتانگر ) High molecular weight cytokeratin (HMWCKدر هيپرپيزی
شو شيم پروستتتات ) Benign prostatic hyperplasia (BPHوآدنوکاستتينومای پروستتتات اطيعات ضتتدونضي تتی
گزار شتده است .هد از اين ماالهه تهيين ميزان بيان نشانگر  HMWCKدر  BPHو آدنوکارسينومای پروستات
با شاشصهای آسيبشناسی و بافتی در غدد پروستات با رو ايمونوهيستوشيمی است.
مواد و روشها اين ماالهة توصتتيفی -تحليلی روی  13نمونه غدد شو شيم  BPHو آدنوکاستتينومای پروستتتات
انجام شتده استت .پس از بابتکردن نمونهها در فرمالين ،پاستاژ بافتی و مضا گيری انجام شتد .سپس ،اسييدها با
هماتوکليستن واووزين رنگآميزی و نمونههای بدشيمی را پاتولوژيست بر پاية گليسون اسکور طبضهبندی کرد .بيان
نشتتتانگر  HMWCKبا رو ايمونوهيستتتتوشتتتيمی را دو نفر (دو ستتتوکور) انجام دادند .دادهها با آزمون کای دو
تجزيهوتحليل شد.
یافتهها از  13نمونة مورد ماالهه  83مورد هيپرپيزی شو شيم پروستتتات ( )BPHو  31مورد آدنوکارستتينومای
پروستتتتات بود .از  83نمونه  86 BPHمورد از نظر نشتتتانگر  HMWCKمثبت و ستتته نمونه منفی بود .از  31نمونة
آدنوکارستينومای پروستتات  32نمونه از نظر بيان نشانگر  HMWCKمنفی و يك مورد مثبت بود .بيشتر نمونههای
بتدشيم در گليستتتون استتتکور بتاش قرارداشتتتت .از نظر آماری ارتباط مهناداری بين نوع نمونة شو شيم  BPHو
آدنوکارسينومای پروستات با نشانگر  HMWCKمشاهده شد (.)p<6/667
نتيجهگيری بيان نشتانگر  HMWCKدر تشتييص دقي و افتراقی بافت شو شيم از آدنوکارسينومای پروستات،
همچنين پيشآگهی بيماری کمكکننده و مفيد شواهد بود.

کلیدواژهها:
يتتمتتونتتوهتتيستتتتتتوشتتتيتتمتتی،
آدنوکتارستتتينومای پروستتتتات،
هيپرپيزی شو شيم پروستات،
.HMWCK

مقدمه
غدة پروستتتات يکی از مهمترين غدد در جنس مذکر استتت که

در ميانستتالگی عموماد درگير هيپرپيزی شو
) )prostatic hyperplasia (BPHمیشود .در پيری  BPHيکی
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گلمحمدی و همکاران

يکی از اين رو ها ،به کارگيری رو ايمونوهيستتتوشيمی
در تشتتتييص استتتت که با استتتتفاده از بيان نشتتتانگر high
) molecular weight cytokeratin (HMWCKممکن میشود.
پايه و استاس بررستی بيان اين نشانگر  HMWCKواکنشهای
آنتی ژن و آنتیبادی استتتت که تا حدی زيادی در تشتتتييص
زودهنگام و دقي مؤبر استتت ،چون تومورهای شو شيم غدة
پروستتتتات  BPHحاوی ستتتلولهای بازال استتتت که عمدتاد با
نشتتتتانتگتتر  HMWCKدر رنتتگ آمتتيتتزی اشتتتصتتتتاصتتتی
ايمونوهيستتتتوشتتتيمی رنتتگ قهوهای میگيرد .بتتدينترتيتتب،
نتمتونتته هتتای شتو شتيتم ( )benign glandرا از بتتدشيم
( )cancerous glandتا حد زيادی متمايز میکند [.]75-76
گزار هايی نيز وجود دارد که نشتتتان میدهد در به تتتی
ستترطانهای پروستتتات ،بهطور نادر ،ستتلولهای قاعدهای ايجاد
میشتتود [ ]73که در اين حالت نشتتانگر  HMWCKدر چنين
بافتهايی مثبت میشتتتود .بههمين دليل استتتت که در مورد
ميزان بيان اين نشانگر در تومورهای بدشيم پروستات از نواحی
ميتلف جهان اطيعات ضتدونضي تی گزار شتده است [،78
 .]72گزار های جديد بررستتی اين نشتتانگر را در پيشآگهی
مثبتتت و مهم قلمتتداد می کنتتد [ .]71 ،71از طرفی ،در مورد
ميزان بيان اين نشانگر  HMWCKدر  BPHو آدنوکارسينومای
پروستات از ايران گزارشی نشده است .لذا ،اين ماالهه طراحی
شتتتد تا ميزان بيان نشتتتانگر  HMWCKدر غدة شو شيم و
آدنوکتارستتتينومتای پروستتتتات در شتتتهر اصتتتفهان بهرو
ايمونوهيستوشيمی بررسی شود.

از مهمترين بيماریهای دستتتگا ه ادراری و تناستتلی در جنس
مذکر استتتت که مشتتتکيت بالينی متهددی از جمله انستتتداد
پيشابراه را درپیدارد [.]7
در گارگ و همکاران [ ]5روی  318بيمار مبتي به بيماری
پروستتتات مراجههکننده به مراکز درمانی نشتتان میهد که در
 542نفر از بيمتتاران  14/3درصتتتد از  BPHنوع هيپرپيزی و
 55/1در صد بدشيم بوده است.
از طرفی ،يکی از ويژگیهای بافت غدة پروستتات اين است
کته بتا افزايش ستتتن ميزان بتدشيمی در آن افزايش میيتابد.
شتتتاي ترين شتتتکتل بدشيمی در اين غده آدنوکارستتتينومای
پروستات است [ .]3سرطان پروستات دومين عامل مرگ ناشی
از سترطان در جنس مذکر محسوب میشود .از ويژگی سرطان
پروستتتات تهاجم و متاستتتاز به اع تتای مجاور غدة پروستتتات،
اسکلت محوری بدن (ستون مهرهها) ،سيستم عصبی مرکزی و
حتی بافتهای دوردست مانند حل است [.]2 ،8
گزار هتتا نشتتتتان می دهتتد کتته تشتتتييص  BPHاز
آدنوکاستينومای پروستات با رو های مهمول آزمايشگاهی گاه
مشتکيت تشتييصتی بههمراه دارد .اين مستتهله شود ناشی از
ويژگی اين غتتده استتتتت کتته می توان بتته وجود آدنوم هتتا،
هتيپرتروفی هتتای شو شيم ،آتروفی هتتا و هيپرپيزی هتتای
ستتتلول های بازال و آتيپيکی در اين غده اشتتتاره کرد [.]1 ،1
بهعيوه ،بررستتیهای ميکروستتکوپی و ايمونوهيستتتوشتتيمی
 Kryvenkoنشتتتتان می دهتتد کتته تکثير در غتتدد کوچتتك
شتتبهپروستتتات ( small cell-like glandular proliferation of
 )prostateايجادشتتده ضتتايههای بدشيم بهحستتابنمیآيد .در
نتيجه بررستتیهای آستتيبشتتناستتی دقي تری میطلبد که در
فرايند بافتی و پاتولوژی بايد بهآن توجه داشت [.]4
پايه و استتتاس تشتتتييص ستتترطان پروستتتتات از جمله
آدنوکتارستتتينومتای پروستتتتات و تمايز آن از غدد شو شيم
بررستی ستيتولوژی ،آرشيتکت ( )architectو تصاوير پاتولوژی
است که در فرايند هيستولوژی بهد از نمونهبرداری يا برداشتن
غدة پروستتات از بافت تهيه میشود [ .]1بهمنظور کاهش شاا
و ارتضتای دقتت ضتتتروری و شزم بهنظر میرستتتد که در کنار
رو های مهمول تشتييص بافتشتناسی و آسيبشناسی غدة
پروستتات از بيان نشتانگرهای استتتفاده شتتود که در تشييص
زودهنگتام و افتراقی (بتافت شو شيم از بدشيم) کمكکننده
باشتتد .گزار های جديد اهميت اين موضتتوع را بيشتتتر نشتتان
میدهد ،زيرا آدنوکارستتينومای غدة پروستتتات با استتکورهای
پتايينتر از  1نيز بته بتافتتهتای مجتاور هجوم میبرد و ايجاد
متاستاز میکند که از نظر بالينی و پيشآگهی مهم است [.]3

مواد و روشها
اين ماالهه از نوع توصيفی -تحليلی است که بهصورت مضاهی
روی  13نمونة مراجههکننده به بيمارستتتانهای شتتهر اصفهان
در ستتالهای 7333تا  7332انجام شتتده استتت .پس از عمل
جراحی و برداشتتتتن غدة پروستتتتات ،نمونهها در فرمالين 76
درصتتتد بتابت شتتتد .بهد از پاستتتاژ بافتی ،نمونهها در پارافين
قتالتبگيری و در مراحل بهدی رو های مهمول بافتی مضاط
 2ميکرونی از تمتام نمونهها تهيه شتتتد [ .]56-74ستتتپس ،با
هماتوکسيلين و اووزين ( )H/Eاسييدها رنگآميزی و مضاط از
نظر وجود هيپرپيزی ندوشر و بدشيمی با ميکروستتکون نوری
بررستتتی شتتتتد .نمونتته هتتای بتتدشيم بر مبنتتای gleason
 grading(Score) systemتضستتيم شتتد .در اين تضستتيمبندی
مضاط بر استتاس آرشتتيتکت بافتی و ميکروستتکوپی به استتکور
گليستتتونهای  7تا  3تضستتتيم شتتتد .توضتتتي اينکه هر چه
استکورگليسون از مضاط تهيهشده کمتر باشد ،به بافت طبيهی
نزديكتر استتت .در مضابل ،هر چه گليستتون استتکور در بافت
676
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بدشيم پروستتات بيشتتر باشتتد ،قدرت تهاجمی بافت بيشتر و
پيش آگهی آن کمتر استتتت .در پتايان از مضاط تهيهشتتتده با
ميکروستکون نوری  Advance motic plus 2تصوير گرفته شد
[.]55 ،57
بررستتی بيان نشتتانگر  HMWCKبهترتيب ذيل در مضاط
نمونهها انجام شتد .مراحل انجام کار ايمونوهيستتوشيمی برای
نشانگر  HMWCKطب دستور کيت ( Dako Cytomationدما
و غلظتهای آنتیبادی ميصتتوص نشتتانگر  )HMWCKانجام
گرفتت کته بتهطور شيصتتته بتهترتيتب زير انجام شتتتد .برای
متتاستتتك زدايی محتتل شتتتاشص هتتای آنتی ژنی نمونتته هتتا از
ميکروويووبافرستيترات با درجه حرارت  766درجة سانتیگراد
بتهمدت  56دقيضه استتتتفاده شتتتد .برای مهار فهاليت اندوژناز
پراکستيداز بهمدت  36دقيضه در محلول  3درصتتد آباکسيژنه
قرار داده و مجدداد سته بار با بافر فستفات سالين شمها شستشو
داده شد [.]57
بتا آنتیبتتادی اوليتة (Primary Specific monocholonal

یافتهها
نتايج دموگرافيکی و آسيبشناسی و درجهبندی گليسون
از  13نمونتة مورد ماتالهه که به بيمارستتتتانهای شتتتهر
اصتفهان مراجهه کرده بودند پس از بررسی بافتی ،سيتولوژی و
آسيب شناسی  83مورد شو شيم ( )BPHتشييص داده شد.
ميانگين ستن بيمارانی که به بيماری شو شيم غدة پروستات
مبتي بودنتد  11/15±76/78بود .حداقل ستتتن  33و حداکثر
سن  11سال بود .از  83نمونة هيپرپيزی شو شيم پروستات
( 31 )BPHنمونتته از نوع هيپرپيزی نتتدوشر بود .دو نمونتته
عيوهبر هيپرپيزی نتدوشر دارای التهاب مزمن بود .چهار نمونه
از نوع هيپرپيزی کوچك آتيپيکال آستتينار و يك نمونه از نوع
آتروفی پروستات بود 31 .مورد بدشيم (شامل  33نمونه از نوع
آدنوکارستتينومای پروستتتات و ستته نمونة ترکيبی از هر دو نوع
بتتافتتت هيپرپيزی (شو شيم) و ستتتلول هتتای بتتدشيم) بود.
ميانگين ستتتن بيماران مبتي به آدنوکارستتتينومای پروستتتتات
 14/13±73/83بود .حداقل ستن  36و حداکثر ستتن  42سال
بود .بر مبنای درجهبندی ( )scoreگليستتتون نمونههای بدشيم
پروستتتات (آدنوکارستتينومای پروستتتات) بهترتيب زير بود :پنج
مورد در گليسون اسکور  ،5+5=8پنج نمونه در اسکور ،7+5=3
هجده نمونه در  ،3+5=2شتتتش نمونه در استتتکور ،3+3=1و دو
مورد در اسکور ( 2+8=3جدول .)7
نتتايج نشتتتانگر  HMWCKدر نمونتههتتای  BPHو آدنوم
کاستينومای پروستتات بهترتيب زير است .از  83نمونه ابتي به
 BPHدر 86مورد نشتانگر  HMWCKدر سلولهای بازال غدد
شو شيم پروستتات مشتيص شد .سيتوپيسم سلولهايی که
اين نشتتانگر در آنها بيان شتتده بود رنگ قهوهای بهشود گرفته
بود (شتتتکتل  7و  .)5در ستتته نمونة شو شيم اين نشتتتانگر
 HMWCKمشتاهده نشد که يکی از نمونهها مربوط به بيماری
بود کته دچار آتروفی پروستتتتات بود .دو نمونة ديگر مربوط به
بيماری بود که با التهاب غدة پروستتتتات همراه بودند .در اکثر
نمونتههتای آدنوکارستتتينومای غدة پروستتتتات بيان نشتتتانگر
 HMWCKمنفی و تنهتا در يك نمونه مثبت بود .در تمام غدد
ستالم که کنترل مثبت استتفاده شتد بيان نشتتانگر HMWCK
مثبتت بود (شتتتکل  7و  .)5بين نوع نمونة شو شيم  BPHو
نمونة بدشيم آدنوکار ستتتينومای پروستتتتات و بيان نشتتتانگر
 HMWCKاز نظر آمتاری ارتبتا ط مهناداری مشتتتاهده شتتتد
(.)p<6/667
بين بيتان بتاشی نشتتتانگر  HMWCKدر بافت هيپرپيزی
شو شيم غتتدة پروستتتتتتات نستتتبتتت بتته بتتافتتت بتتدشيم
آدنوکارسينومای غدة پرستات ارتباط مهناداری مشاهده شد.

anti HMWCK) HMWCK 34B12 antibody DAKO

بهنستتبت  26/7رقي و ستتپس استتتفاده شتتد ،يهنی ،از غلظت
جديد درستتشتده روی شمها چکانده وستته بار با بافر فسفات
ستالين ( )PBSشتستتشتوداده شد .سپس ،از آنتیبادی بانوية
biotinylated secondary antibody and Vectastain Elite
) ABC kit (BioGenexاستتتتفاده شتتتد .از استتتترپتوآويدين

متصتتتلبه  HRPکه قادر استتتت دی آمينوبنزيدين ( )DABرا
اکسيد کند ،برای رنگآميزی سلولهای غدة پروستات استفاده
و با ميکروستکون نوری بررسی و تصوير گرفته شد .سلولهايی
که کمتر از  7درصتتد رنگ گرفته بود منفی و ستتلولهايی که
بيش از  2درصتتد رنگ قهوهای بهشود گرفته بود مثبت قلمداد
شتتتد .بدينترتيب ،استتتييدها با توجه به درنظرگرفتن بيان و
عدمبيان نشتتانگر  HMWCKبهدرجات مثبت و منفی تضستتيم
شتد .بدينترتيب در استييدهايی که سلولها رنگ نگرفته بود
منفی در نظر گرفته شد.
نمونههای مثبت بهترتيب ذيل تضستتتيمبندی شتتتد .استتتي
يدهايی که ستتتلولهای آن  7تا  76در صتتتد رنگ گرفته بود
مثبت  ،7اسييد هايی که  77تا  26درصد سلولها رنگ گرفته
بودند مثبت  5و استتييدهايی که بيش از  26درص تد ستتلولها
رنگ گرفته بود مثبت  3تضستيمبندی شد [ .]52-53سپس ،از
استتتييدها با ميکروستتتکون نوری Advanced motic plus 2
تصتوير گرفته شتد .استييدها را دو نفر بهطور جداگانه بررسی
کردند .دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SPSS 16با اطمينان
 32درصتتد و ستتا مهناداری کمتر از  2درصتتد با استتتفاد
ازآزمونهای کای دو تجزيهوتحليل شد.
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جدول  .4توزیع فراونی هيان ماركر  HMWCKدر غدد خوشخيم و آدنوكارسينومای پروستات
HMWCK

مثبت

پروستات

تعداد كل

منفی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

هيپرتروفی خوشخيم BPH

04

34/2

6

5/ 1

05

30/0

آدنوكارسينومای پروستات

4

4/5

53

00/5

52

03/2

تعداد كل

04

34/6

51

01/4

76

444

شکل  .4م اطع عرضی  3ميکرونی از هافت غدة پروستات شامل ،تصویر  Aپيکان سلولهای ها رنگپذیری قهوهای مثبت در
سلولهای پایهای ،شکل  Bعدمرنگپذیری سلولهای هدخيم آدنوكارسينوما و نشاندهندة عدمهيان ماركر  HMWCKدر سلولهای
هدخيم غدة پروستات (كنترل منفی) ،تصویر  Cپيکان (پایين و راست سلولهای سالم غدة پروستات رنگپذیری  ) HMWCKو
هخش هاال و چپ ناحية هدخيم هدون رنگپذیریی نشانگر  ،HMWCKتصویر  Dرنگپذیری در سلولهای سالم هافت غدة پروستات.
رنگآميزی اختصاصی ایمونوهيستوشيمی (هزرگنمایی )× 044ولی تصویر x100 C
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شکل  .6م اطع عرضی  3ميکرونی از هافت غدة پروستات شامل تصویر  Eپيکان سلولهای هيپرپالستی غدد ها رنگپذیری قهوهای ،یعنی
مثبت در سلولهای پایه ،شکل  Fپيکان غدة هيپرپالستی ،تصویر  Gكنترل منفی (عدمرنگپذیری سلول غدد پروستات ها نشانگر ،HMWCK
تصویر  Hرنگپذیری معمولی هماتوكسيلين وائوزین در سلولهای هافت غدة پروستات ( Hو  Fرنگآميزی  )× H/Ex100ولی تصویرx100G
 GandEایمونوهيستوشيمی)

نشانگر  HMWCKدر نمونههای بدشيم با يکديگر تفاوت دارد.
اين تفتاوت ممکن استتتت مربوط به ناحية جغرافيايی يا حجم
نمونته يتا هر دو در دو ماتالهه باشتتتد ( 31نمونة بدشيمی در
ماتالهتة حاضتتتر در برابر  58نمونه در ماالهه فوق) [ .]57در
پژوهش حاضتر ،بين بيان نشانگر  HMWCKدر گروه مبتي به
 BPHبا آدنوکارستتينومای پروستتتات اشتي مهناداری ز نظر
آماری وجود دارد.
اوليايی و همکاران [ ]55گزار دادند که در  7درصتتتد از
آدنوکارستينومای پروستتات ستلولهای بازال ديده میشود .در
اين حالت دقت بيشتتتری با يد در ستتيتولوژی و بافتشتتناس تی
انجام شتود تا شاای تشتييصی ايجاد نشود .در ماالهة حاضر
نيز در يتك مورد از نمونتههتای بتدشيم (آدنوکتارستتتينومتتای
پروستتتتات) نشتتتانگر  HMWCKمثبت بود .تحضي حاضتتتر با
ماالهة فوق هميوانی دارد.

بحث
در ماتالهتة حتاضتتتر در اکثر نمونتههتای مبتي به هيپرپيزی
شو شيم غدة پروستتات  BPHنشانگر  HMWCKمثبت بود،
در حالی که اين نشتتانگر در اکثر نمونههای آدنوکارستتينومای
پروستتتتات منفی بود .گزار شتتتاه و همکاران [ ]57در مورد
نشتتتانگر  HMWCKنشتتتان میدهتد کته در تمتام نمونههای
شو بافت غدة پروستتتات بيان نشتتانگر  HMWCKمثبت بوده
استتتت ،در حالی که در بافت بدشيمی پروستتتتات از  58نمونه
چهتار نمونته با بيان نشتتتانگر  HMWCKمثبت بود [ .]57در
ماالهة حاضتر از  31نمونه بدشيمی آدنوکاستينومای پروستات
در يك نمونه نشتتانگر  HMWCKمثبت بود .ماالهة حاضتتر با
پژوهش فوق در مورد ميزان بيتتان نشتتتتانگر  HMWCKدر
نمونتههای شو شيم شتتتبيه استتتت ،ولی از نظر ميزان بيان
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از اين جهتت که گزار های ديگر در مورد بيان  HMWCKبه
اين موضتتوع توجه نکردهاند ،در حالی که از نظر بالينی اهميت
بسياری دارد ،زيرا در رو های جراحی که از طري پيشابراه
بيشتتی از پروستتتات برداشتتته میشتتود و مهيار تشتتييص
هيستتولوژی و پاتولوژی همين بافت برداشتهشده است ،ممکن
استتتت در محتلهتای ديگر غتدة ترکيبی از هر دو نوع بتا فت
شو شيم و بدشيم وجود داشتته باشد که از ديد تشييصی به
فراموشتتی ستتپرده شتتود .بنابراين ،در کنار رو های جراحی
آستتان و پاتولوژی ،جراحی کامل پروستتتات و رو های جديد
تشتتييصتتی از جمله استتتفاده از نشتتانگر  HMWCKدر حدد
زيتادی در فرايند تشتتتييص و پيشآگهی بيماری پروستتتتات
کمكکننده استتتت و ميزان بيان نشتتتانگر  HMWCKدربا فت
بدشيم پروستتات ممکن است تحت تأبير ناحية جغرافيايی نيز
باشد.

از نظر تضستتيمبندی گليستتون استتکور ،در ماالهة حاضتتر
بيشتر نمونهها در اسکور باش قرارداشت ( .)3+5=2در مورد علت
استتکور باش اين احتمال داده میشتتود که بيماران پروستتتات
بتهموق بته مراکز درمتانی مراجهته نمیکننتد يتا اينکه مراکز
تشتتييصتتی ،درمانی و غربالگيری پیگيری فرايند بيماری را
بهموق انجام نمیدهند .افزايش استتکور ممکن استتت با قدرت
تهاجمی بيشتر بافت بدشيم همراه باشد [.]53
ماالهات ديگر نيز اين راتأييد میکند که افزايش اسکور در
بافت ستتترطانی پروستتتتات قدرت تهاجمی تومور به بافتهای
مجاور را افزايش میدهد .آدنوکاستتتينومای پروستتتتات دومين
سترطان کشتنده در ايالت متحدة آمريکا محسوب میشود .در
ماتالهتة حتاضتتتر نيز تمتام نمونههای بررستتتیشتتتده از نوع
آدنوکاستتينومای پروستتتات بودند .به تتی گزار های ديگر نيز
نشتتان میدهد که حدود  32درصتتد بدشيمی پروستتتات از نوع
آدنوکارسينوماست [ .]76ماالهة حاضر از نظر نوع تومور تضريباد
شبيه پژوهش فوق است.
در گزار ديگری ،ستتيپل و همکاران [ ]51با بررستتی 16
نتمتونتته آدنتوکتتارستتتيتنتومتتای پروستتتتتتات و  81نمونتته
آستينارکارسينومای پروستات نشان دادند که در  4/2درصد از
بيماران مبتي به آدنوکارستتتينومای پروستتتتات بيان نشتتتانگر
 HMWCKمثبت بوده استتتت ،در حالی که در تمام نمونههای
آستينار آدنوکارستينومای پروستتات نشتانگر  HMWCKمنفی
بود .اين گزار با ماالهة حاضر تضريباد هميوانی دارد .با توجه
بته اينکه درصتتتد کمی از بافت های ماالهه شتتتده در پژوهش
حاضر ،يهنی سه نمونه از  31نمونه ،بدشيمی ترکيبی از هر دو
نوع بافت بدشيمی و شو شيمی را نشان داد ،اين بيش اشير
در ماالهة حاضر برای جراحان و پاتولوژيستها قابلتأمل است،

نتیجهگیری
در ماالهة حاضتتر نشتتانگر  HMWCKدر اکثر نمونههای BPH

مثبتت بود ،در حتالی کته در حتداقتل نمونتههای بدشيم غدة
پروستتتات اين نشتتانگر مثبت بود .بنابراين ،بررستتی نشتتانگر
 HMWCKدر تشتتتييص دقي و افتراقی بتافت شو شيم از
آدنوکتارستتتينومتای پروستتتتات ،همچنين پيشآگهی بيماری
کمكکننده و مفيد است.
تشکر و قدردانی
از دکتر جليليان و شانم محمودی ،کارشتتناس آزمايشتتگاه،
که در انجام بيشی از کارهای آزمايشگاهی ايمونوهيستوشيمی
کمك کردند تشکر و قدردانی میکنيم.
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Abstract
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Background and purpose The effect of the marker expression high Accepted: 2018/01/04
molecular weight cytokeratin (HMWCK( in Benign prostatic
hyperplasia (BPH) and adenocarcinoma prostate. There was
conventional reported about rate expression HMWCK in
adenocarcinoma prostate. The purpose of this studied was to
determine expression of the marker HMWCK with histopathological
parameters in BPH and adnocarcinoma prostates by
immunohistochemistry methods.
Materials & Methods This descriptive analytical research was
conducted on 79 patients admitted to Hospital in Isfahan Iran.
Samples were fixed in formalin and tissue processing and stained by
hematoxilin and eosin adenocarcinoma samples were classified with
Gleason pattern (score) method by pathologist. The effect of over
expression in marker expression HMWCK was done after diagnosis
by two expert (blind). The obtained data were analyzed using chisquare test.
Results Out of the 79 specimens 43 samples were BPH and 36
samples were adenocarcinoma. 40 samples with diagnosis BPH were
observed of the marker HMWCK and 3 samples were negative. Out
of 36 samples with diagnosis adenocarcinoma, 35 over expression
marker of the HMWCK were negative but one samples was positive.
The over specimens malignancy were in higher Gleason score. There
was significant relationships between type samples (BPH and
adenocarcinoma) with over expression of the marker HMWCK
p<0.001.
Conclusion Our study to showed that usage of the marker HMWCK
could be differentiated to increase diagnosis BPH tissue from cancer, Keywords: adenocarcinoma, BPH,
therefore utilize of the marker HMWCK for prognosis prostate HMWCK, immunohistochemistry.
disease could be aided and benefit.
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