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مقدمه :سرطان پروستات شایعترین سرطان احشایي در جامعه مردان ميباشد .با توجه به میزان بروز
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ملیحه دادگر
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مقدم2

وقارموسوی2

شکیبا

خالصه

کالنتری2

سرطان پروستات در کشور ،بررسي فراواني محل آناتومیک درگیری در موارد گسترش خارج
پروستات ( )EPEو تعیین فراواني انوازیون به سمینال وزیكول که از فاکتورهای مهم پیش آگهي
هستند ميتواند از اهمیت باالیي برخوردار باشد.
روش کار :از بیماران مشكوک به سرطان پروستات که تحت بیوپسي ترانس رکتال با هدایت
اولتراسوند قرار گرفتند ،بین  12تا  14نمونه از مناطق آناتومیک محتلف پروستات تهیه گردید68 .

1گروه پاتولوژی ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،مشهد ،ایران

بیمار که بر اساس مورفولوژی یا در صورت ضرورت با روشهای ایمنوهیستوکمیكال سرطان

2دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،مشهد ،ایران

پروستات اثبات شده داشتند و همچنین درگیری خارج پروستاتي داشتند معیار ورود به مطالعه را اخذ
کردند و در آنها فراواني محل آناتومیک درگیری و فراواني انوازیون به سمینال وزیكول تحت بررسي
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قرار گرفت.
نتایج :میانگین سن شرکت کنندگان در این طرح  73/28سال بود 29 .بیمار ( )% 42/6انوازیون به
سمینال وزیكول داشتند و در  41بیمار( )% 60/3هر  12قسمت نمونه برداری شده درگیر بود .درگیری
قاعده در  %90بیماران دیده شد .میانگین تعداد بیوپسيهای درگیر  10/97از  12بود .در %97/05
بیماران ،نصف و بیش از نصف بیوپسيها درگیر بود .میانگین آنتي ژن اختصاصي پروستات دربیماران
 53/64بوده است.
نتیجه گیری :بر اساس نتایج حاصله به نظر ميرسد ارتباط معني داری بین محل آناتومیک کانسر
پروستات و درگیری خارج پروستاتي( )EPEو انوازیون به سمینال وزیكول وجود ندارد .همچنین
هرچه درگیری بیوپسيها بیشتر باشد ،احتمال گسترش خارج پروستاتي و انوازیون به سمینال وزیكل
بیشتر ميشود .به نظر ميرسد میانگین سن بیماراني که گسترش خارج پروستاتي و درگیری سمینال
وزیكول داشتند باالتر ميباشد.
کلمات کلیدی :سرطان پروستات ،درگیری خارج پروستاتي ،انوازیون به سمینال وزیكول
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محمودرضا کالنتری و همكاران

مقدمه
سرطان پروستات شایعترین سرطان احشایي در مردان و نیز

مطالعات متعددی شواهدی قوی مبني بر ارتباطي قوی بین

دومین علت مرگ ناشي از سرطان در مردان است ( .)1این

درگیری سمینال وزیكل و وجود یک لنف نود متاستاتیک ارایه

سرظان  %11/7موارد جدید سرطان شامل  %19سرطانها در

کردهاند(19و.)20

کشورهای توسعه یافته و  %5/3سرطانها در کشورهای در حال

با توجه به میزان بروز سرطان پروستات در کشور و همچنین

توسعه ميباشد و بروز ساالنه آن در بسیاری از کشورها در حال

افزایش امید به زندگي در ایرانیان ،مطالعه اخیر در جهت کاهش

افزایش است( .)2شیوع سرطان پروستات در مردان ایراني با

هزینههای درماني و مالي ناشي از تكنیکهای مختلف جراحي

افزایش سن پس از  50سالگي افزایش ميیابد(.)3

سودمند ميباشد .همچنین با در نظر گرفتن اینكه گسترش خارج

 80%مرداني که به خاطر سرطان پروستات تحت بیوپسي قرار

پروستاتي و انوازیون به سمینال وزیكل از فاکتورهای مهم پیش

Digital

آگهي است تعیین عواملي که با این فاکتورها در ارتباط ميباشند

 Rectal Examinationهم نقش بسیار مهميدر تشخیص زود

از اهمیت باالیي برخوردار است و ميتواند در انتخاب نوع

هنگام سرطان پروستات در  %20بیماران دارد(.)4

درمان (غیرجراحي یا جراحي) و نیز در انتخاب تكنیک جراحي

ميگیرند افزایش  PSAدر سرم داشته اند .هر چند که

ریسک فاکتورهای ابتال به سرطان پروستات شامل سن (به

مؤثر باشد.

ندرت قبل از  40سالگي اتفاق ميافتد و پس از آن میزان بروز
آن به سرعت افزایش میابد)(5و – )6نژاد(7و – )8ژنتیک(،)9
سطح بهداشت پایین ( ،)10مصرف سیگار  ،رژیم غذایي(، )11
سطح هورمونها و چاقي ميباشد.

روش کار
پژوهش حاضر در مقوله مطالعات مقطعي تحلیلي قرار این
مطالعه در بیمارستان قائم(عج) دانشگاه علوم پزشكي مشهد در

برای تشخیص بیوپسي  12تا  18گانه تحت هدایت

سال تحصیلي  1398-1397انجام گرفت .بیماران مشكوک به

سونوگرافي ترانس رکتال تهیه ميشود .گاهي اوقات در صورت

کانسر پروستات تحت بیوپسي سوزني سیستماتیک ترانس رکتال

وجود مناطقهایپواکو از آنها هم بیوپسي گرفته ميشود(12و.)13

قرار گرفتند 12 .تا  14نمونه از مناطق آناتومیک مختلف پروستات

در سالهای اخیر سعي برآن است که گزارش سرطان پروستات

به قرار زیر تهیه گردید :قاعدهی داخلي راست ،قاعدهی خارجي

در نمونه بیوپسي سوزني به طور کميبیان شود.یكي از روشهای

راست ،میاني خارجي راست ،میاني داخلي راست ،قاعدهای

کمي ،اندازه گیری تعداد بیوپسيهای درگیر با سرطان ميباشد.

داخلي چپ ،قاعدهای خارجي چپ ،میاني خارجي چپ ،میاني

مطالعات متعدد نشان دهنده ارتباط بین تعداد بیوپسيهای درگیر

داخلي چپ ،راس خارجي راست ،راس داخلي راست ،راس

با سرطان و متغیرهای پروگنوستیک مختلف از جمله گسترش

خارجي چپ و راس داخلي چپ .نمونهها در ظروف مجزای نشان

خارج پروستاتي است.

دار شده محتوی فیكساتیو فرمالین قرار داده شده و به آزمایشگاه

مهمترین فاکتورهای پروگنوستیک بیماری مرحله بالیني -

پاتولوژی ارسال شدند .در آزمایشگاه از نمونهها ،بلوکهای

درجه بدخیمي– و سپس تعداد و مقدار درصد درگیری

پارافیني و اسالیدهای میكروسكوپي با رنگ آمیزی  H&Eتهیه

بیوپسيهاست(.)13

شد .در صورتیكه بر اساس مورفولوژی و یا در صورت ضرورت

انوازیون به خارج پروستات و همینطور انوازیون به سمینال

به کمک روشهای ایمونوهیستوکمیكال سرطان پروستات اثبات

وزیكول با پروگنوز بد در سرطان پروستات همراه است (-14

ميشد و همچنین درگیری خارج پروستاتي در نمونه مورد نظر

 )16و این یافته پاتولوژیک نشان دهنده احتمال باالی عودمجدد

وجود ميداشت ،بیمار معیار ورود به مطالعه را اخذ مينمود.

و همچنین افزایش مورتالیتي سرطان پروستات ميباشد(.)16-18

ویژگي دموگرافیک جمعیت مورد مطالعه در قالب جداول و
نمودارهای مناسب و با استفاده از شاخصهای مرکزی و

 -2037مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

پراکندگي مناسب توضیح داده شد .برای مقایسه فراوانيها در زیر
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جدول  .2فراواني درگیری هر بیوپسي به تفكیک

گروهای تحت بررسي از آزمون کای اسكوئر استفاده شد .در
تماميمحاسبات  Pکمتر از  0.05به عنوان سطح معناداری در نظر
گرفته شد.
نتایج
در این مطالعه تعداد  68بیمار شرکت داشتند که از تمامي68
بیمار نمونه برداری از مناطق  12گانه انجام شد.
میانگین سن شرکت کنندگان در این طرح  73/28سال بوده
است که کمترین سن مربوط به آقای  51ساله و بیشترین سن
مربوط به آقای  90ساله بوده است.
در بین بیماران  29بیمار( )% 42/6انوازین به سمینال وزیكول

درگیری

درصد

RBL

59

86/8

RBM

62

91/2

RML

61

89/7

RMM

61

89/7

RAL

64

94/1

RAM

61

89/7

LBL

62

91/2

LBM

62

91/2

LML

63

92/6

LMM

65

95/6

LAL

64

94/1

LAM

62

91/2

داشتند و تعداد  39بیمار ( )% 57/4فاقد انوازیون به سمینال
وزیكول بودند.

با استفاده از تست همبستگي پیرسون ،ارتباط معني داری بین

فراواني و درصد فراواني درگیرری هرر یرک از بیوپسريهرا در
جدول  1آورده شده است .همانطور که مشاهده ميشود ،بیشرترین
فراواني مرتبط با درگیری هر  12قسمت نمونه بررداری شرده بروده
است .میزان فراواني درگیری هر بیوپسي بره تفكیرک در جردول 2
بیان شده است

سن و میزان فراواني درگیری بیوپسيها در بیماران وجود نداشت
(.)p = 0/116
در بیماران مورد مطالعه  49نفر  PSAدر دسترس داشتند کره
میانگین آنها  53/64بود.
بحث ونتیجه گیری

جدول  .1فراواني و درصد فراواني بیوپسي های درگیر

کانسر پروستا ،شایعترین سرطان احشایي تشخیص داده
شدهی جامعهی مردان و نیز دومین علت مرگ ناشي از سرطان

تعداد لوب درگیر

فراواني

درصد

0

0

0

1

0

0

از اهمیت ویژهای برخوردار است .در گذشته روشهای

2

0

0

3

1

1 /5

تشخیصي ابتدایي سرطان پروستات مبتني بر  ،TRبیوپسي تارگت

4

0

0

5

1

1 /5

6

3

4 /4

7

0

0

گانه سیستماتیک پروستات تحت هدایت اولتراسوند با

8

2

2 /9

9

1

1 /5

عنوان) (TRUSبهترین روش تشخیصي سرطان پروستات

10

6

8 /8

11

13

19/1

12

41

60/3

در مردان ميباشد .لذا تشخیص به موقع آن و انتخاب نوع درمان

و اندازه گیری سطح سرمي PSAبوده ،سالها بعد بیوپسيهای
شش گانه تحت هدایت سونوگرافي ترانس رکتال از پروستات
تهیه و بررسي ميشد .در حال حاضر بیوپسيهای سوزني دوازده

ميباشد .در سالهای اخیر سعي بر آن است که گزارش سرطان
پروستات در نمونههای بیوپسي سوزني به صورت کميبیان شود.
یكي از این روشهای کمي ،اندازه گیری تعداد بیوپسيهای
درگیر و درصد درگیری هر یک از بیوپسيها با سرطان ميباشد.
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مطالعات متعددی که روی بیماران با سرطان پروستات انجام

مطالعه  TZUSUKIو همكاران( )24بین سالهای  1996تا

شده نشان دهندهی وجود ارتباط بین تعداد و درصد درگیری

 2002بر روی  6000بیماری که تحت پروستاتكتوميرادیال قرار

هر یک از بیوپسيها با میزان درگیری خارج پروستاتي()EPE

گرفته بودند نشان داد که مواردی همچون میزان  PSAبیشتر از

بعد از رادیكال پروستاتكتوميو میزان درگیری گرههای

 DRE ،10غیر طبیعي ،گلیسون اسكور بیشتر از  7از جمله موارد

لنفاوی بوده است.

پیشبیني کننده برای درگیری خارج پروستاتي ميباشد.

در مطالعهای که توسط بادالمنت و همكاران( )21بر روی

همچنین در مطالعه  GRAEFENو همكاران( )25نشان داده

 210بیمار انجام شده ،مشاهده شد که اطالعاتي از قبیل سطح

شد که تعیین درجهبندی سرطان با بیوپسي سیستماتیک و

 PSAبیماران قبل از عمل جراحي ،ميتواند نقش پیش بیني

همچنین غلظت  PSAسرم از ویژگيهای مفید برای پیش بیني

کننده دقیقتری برای

سرطان پروستات داشته باشد.

همچنین در مطالعهای که توسط  BOSTWICKو
همكاران( )22در سال  1996انجام شد ،نشان داد که سطح

نوع درمان در سرطان پروستات ميباشد که تحلیل مناسب
دادههای جمع آوری شده ميتواند برای کاهش عوارض بعد از
عمل جراحي کمک کننده باشد.

سرمي PSAقبل از عمل در کنار دو عامل دیگر شامل گلیسون

در مطالعهای که توسط وانگ و همكاران ( )26بر روی 573

اسكور و آنالیز عروق کوچک موجود در نمونه ،ميتوانند

بیمار بین سالهای  2000تا 2005انجام شده بود میانگین سن

پیشگویي کننده گسترش خارج پروستاتي سرطان پروستات باشند.

بیماران مبتال به سرطان پروستات  58/3سال عنوان شده است که

در مطالعه حال حاضر 49 PSA ،بیمار از  68بیمار در

با میانگین سني مطالعه ما ( 73/28سال) متفاوت است که

دسترس بود که میانگین آن  53.64نانوگرم در دسي لیتر گزارش

ميتواند به تفاوت در غربالگری و معاینات منظم افراد در کشور

شده است .وجود این  PSAافزایش یافته مطابق با تحقیقات

ما ،مرتبط باشد .در مطالعه وانگ از بین این افراد تعداد  28نفر

بادالمنت و همكاران ميباشد.

( )% 4/9دچار انوازیون به سمینال وزیكل شده بودند .در مطالعه

در مطالعات متعدد انجام شده در سالهای  1995و 1996

حاضر  %42/6بیماران دچار انوازیون به سمینال وزیكل شده

توسط بادالمنت و همكاران ( )21ارتباطي بین تعداد بیوپسيهای

بودند که شاید علت آن باشد که بررسي ما فقط روی

مثبت و گسترش خارج پروستاتي سرطان پروستات در رادیكال

بیوپسيهای سوزني صورت گرفته و همه بیماران دارای درگیری

پروستاتكتومي یافت شده است .در نتایج مطالعه حاضر نیز

خارج پروستاتي ( )EPEبودند در نتیجه شاهد انوازیون بیشتری

میانگین تعداد بیوپسيهای درگیر با سرطان Core10/97از 12

به سمینال وزیكل بودهایم .همانطور که ذکر شد میانگین سني در

 Coreبوده است و در 97/05درصد از بیماران ،نصف و بیش از

مطالعه حاضر  73/28سال بود که باالتر از میانگین سني در

نصف تعداد بیوپسيها با سرطان درگیر بوده است.

مطالعه وانگ و همكاران است .احتماالً به دلیل همین میانگین

مطالعهی کوه و همكاران( )23که بر روی  60بیمار دارای
انوازیون به سمینال وزیكول انجام شده بود نشان داد که حضور

سني باالتر ،در مطالعه حاضر شاهد درگیری بیشتر سمینال
وزیكل ( )% 42/6و  stageباالتر بیماران بودهایم.

و میزان سلولهای سرطاني در قسمتهای  baseمارژینها،

در مطالعه ویالر و همكاران( )27که بین سالهای -1985

احتمال انوازین به سمینال وزیكول را بیشتر ميکنند .در مطالعه

1989انجام شد ،میزان  47مورد انوازیون به سمینال وزیكل از 243

اخیر 90،درصد از بیماران مبتال به سرطان پروستات ،درگیری در

بیماری که مورد پروستاتكتوميقرار گرفته بودند نشان داده شد.

 baseداشتهاند .هرچند در این مطالعه ،ارتباط بین درگیری

همچنین یافتههای مطالعه نورسویلو ( )28و همكاران حاکي

نواحي آناتومیک و میزان انوازیون در بیماران دچار انوازیون به

از آن است که تعداد  23بیمار از  131بیمار ( )% 17/6دچار

طور خاص بررسي نشد.

انوازیون پروستات به سمینال وزیكل شده اند.

 -2039م جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

مطالعه اپشتاین ( )29و همكاران نیز در بین سالهای -1984
1994نشان داد که میزان  25مورد از  60مورد بیمار تحت مطالعه
آنها ،دارای انوازیون گسترده به سمینال وزیكل بوده اند.
در مطالعه دیگری بادالمنت و همكاران ( )21عنوان کردند
که درصد کانسر در بیوپسيهای  baseو  apexبه ترتیب با EPE

و مارژینهای مثبت رابطه دارد.

بهمن-اسفند  ،99شماره ،6سال 63

آپكس ( 20%در برابر  ،)%5نسبت به کانسرهای زون پریفرال
دارند (.)35
تطابق دقیق بین گلیسون اسكور در بیوپسي سوزني و نمونه
پروستاتكتوميدر %15کانسرهای زون ترانزیشنال و %55
کانسرهای زون پریفرال وجود داشته است (.)36
یک نكته مهم مشخص کردن درگیری یا عدم درگیری

همچنین  Kohو همكاران ( )23هم در بررسي مطرح کردند

ناحیه قدامي پروستات ميباشد زیرا کانسرهای با مبدا زون

که درصد کانسر در بیوپسيهای  baseهمراه با مرحله بالیني-

پریفرال یا ترانزیشنال ممكن است عمدتاً در ناحیه قدامي قرار

گلیسون اسكور و  ،PSAانوازیون سمینال وزیكل را پیش بیني

گرفته باشند .بر طبق بررسيهای انجام شده همه کانسرهای زون

ميکند .در بررسي ما  %90بیماران درگیری  baseداشتند و از

ترانزیشنال در نیمه قداميپروستات قرار گرفتهاند %3 :در base ،

آنجا که معیار ورود به مطالعه وجود  EPEبود این امر قابل انتظار

 69%در ناحیه میاني و  %28در  )37) apexاحتمال اینكه این

و مطابق با شواهد مطالعات بادالمنت و  Kohبود.

تومورها در بیوپسي روتین کشف شود کمتر است و ممكن

طبق مطالعات انجام شده وجود کانسر در تعداد زیادی
ازبیوپسيهای ششگانه ،پیش بیني کننده وجود کانسر مولتي

است با مارژین مثبت یا احتمال باالتر biochemical failure
همراه باشند.

فوکال در رادیكال پروستاتكتومي است ،اما با مرحله پاتولوژیک

کانسرهای زون پریفرال تمایل دارند در راستای کپسول

و مارژین مثبت ارتباطي ندارد ( .)30در اغلب موارد ،کانسرهای

پروستات و اغلب به صورت عرضي گسترش یابند .اگر حجم

دوطرفه با  EPEو حجم کلي بیشتر تومور مرتبط ميباشند (-32

تومور بیشتر از  4سانتي متر مكعب باشد احتمال گسترش بای

 .)31در مطالعه حاضر حدود 11مورد از  12بیوپسي ابتال به

لترال و انوازیون به زون ترانزیشنال و ندوالریتي بیشتر است.

سرطان را نشان داده است و در حدود  97%بیماران حداقل نصف

شایعترین محل  EPEرشد گسترده به سمت  Baseو در

بیوپسيها درگیر بود و در مجموع مطرح کننده این نظریه است

جهت اعصاب در پدیكل فوقاني است.کانسرهای زون

که در بیماران کانسر پروستات با گسترش خارج کپسولي،

ترانزیشنال عمدتاً در ناحیه میاني قدامي به وجود ميآیند و به

احتمال درگیری مولتي فوکال بیشتر است و تعداد بیوپسي درگیر

استروما فیبروماسكولر قدامي تهاجم پیدا ميکنند و وقتي از 4

بیشتری مشاهده ميشود.

سانتي متر مكعب بزرگتر شدند به ناحیه آنترولترال زون پریفرال

مساله قابل بحث دیگر محل اولیه کانسر است که فاکتور

تهاجم ميیابند.

پروگنوستیک مهمي ميباشد .کانسرهای زون ترانزیشنال

 WHOپیشنهاد ميکند که بیوپسيهای پروستات جداگانه

وانتریور کمتر از کارسینوم معمول پریفرال اگرسیو هستند (.)33

 submitشود و هرمحل آناتومیک برچسب زده شود و هر نمونه

این نوع از کانسرها معموال گرید پایینتری دارند (گلیسون گرید

جداگانه گزارش شود.محل آناتومیک و میزان کارسینوما گرید

 1و  )2و میزان  EPEپایینتری دارند اما مارژینهای جراحي

باال در هر بیوپسي باید در گزارش پاتولوژی گنجانده شود (.)35

مثبت بیشتر و حجم تومور بیشتری دارند ( .)34البته یافتههای

که همین روش در مطالعه ما مورد استفاده قرار گرفت.

متناقضي درین زمینه وجود دارد.
کانسرهای زون ترانزیشنال میزان بیوپسي مثبت کمتری در
ناحیه میاني ( 63%در برابر  )%80و  50%) baseدر برابر  )%80و

همانطور که عنوان شد در بررسي ما میانگین  PSAبیماران
 % 53/64نانوگرم بر دسي لیتر بوده است اما دادههایي چون
 DREغیر طبیعي و گلیسون اسكور در اختیار نبود.
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بیماراني که گسترش خارج پروستاتي و درگیری سمینال
.وزیكول داشتند باالتر ميباشد

تعارض منافع
.این مطالعه فاقد تضاد منافع ميباشد

نتیجهگیری
بر اساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر و مطالعات دیگر به
نظر ميرسد ارتباط معني داری بین محل آناتومیک کانسر
) و انوازیون بهEPE(پروستات و درگیری خارج پروستاتي
هاcore  همچنین هرچه درگیری.سمینال وزیكول وجود ندارد
بیشتر باشد احتمال گسترش خارج پروستاتي و انوازیون به
سمینال وزیكل بیشتر ميشود و به نظر ميرسد میانگین سن
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Abstract
Introduction: Prostate cancer is the most common visceral cancer
recognized in men. Considering the incidence of prostatic cancer in our
country, evaluation of anatomical location of prostatic cancer and frequency
of extraprostatic extension (EPE) and seminal vesicle invasion (SVI) as
important prognostic factors, could be of great importance.
Material and Methods: Patients suspected of prostatic cancer were
subjected to transrectal systemic needle biopsy. 12 to 14 samples from
different prostate anatomical regions were prepared.In pathology lab Based
on morphology or if necessary with the help of immunohistochemical
methods, 68 Patients with prostate cancer as well as extra-prostatic
involvement in the sample ,received the criteria for entering the study.
Pathologist determined the anatomical location of prostate conflict. Data
and statistical analysis were used to find out the relation between anatomical
location of prostate cancer and EPE and SVI.
Results: Patient’s mean age was 73.82 year. 29 patients (42.6%) had
seminal vesicle invasion. In 41 patients (60.3%) all 12 biopsies were
involved. In 90% cases involvement of the base region were seen. Also, the
average rate of involvement of various margins was 10.97 out of 12
biopsies.In 97.05% of patients half and more than half of biopsies were
involved. The mean serum PSA level before surgery in patients was 53.64
ng/dL.
Conclusion:There was no significant relationship between anatomic region
of prostate cancer and extraprostatic extension(EPE) or seminal vesicle
invasion(SVI).Also as our study showed more biopsies involved with cancer
,more EPE and SVI were seen. Patients with EPE and SVI had higher mean
age.
Keywords: Prostate cancer, Exteraprostatic extension, Seminal vesicle
invasion

