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خالصه
سابقه و هدف CD10 :یک متالوپروتئیناز وابسته به روی است که با فاکتورهای موثر بر پیش آگهی در برخی سرطانها مرتبط می باشد .آدنوکارسینوم پروستات از شایعترین
سرطانها در مردان است که درجه بندی میکروسکوپی گلیسون یک فاکتور مهم موثر بر پیش آگهی آن می باشد .هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بیان ایمونوهیستوشیمی
 CD10با درجه گلیسون به عنوان یک شاخص موثر بر پیش آگهی در آدنوکارسینوم پروستات می باشد.
مواد و روشها :در این مطالعه مقطعی  44بلوک پارافینی از نمونههای آدنوکارسینوم پروستات بیماران مراجعه کننده به بیمارستان مصطفی خمینی تهران طی سالهای 1382
تا  1384مورد رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی از نظر مارکر  CD10قرار گرفت .اطالعات مربوط به درجه گلیسون با مشاهده الم رنگ آمیزی شده به روش هماتوکسیلین و
ائوزین به دست آمد .درصد سلولهای توموری مثبت از نظر  CD10به تفکیک درجه گلیسون اولیه و ثانویه تعیین شد و ارتباط بیان  CD10با درجه گلیسون مورد ارزیابی
قرار گرفت.
یافتهها :میانگین سنی بیماران  91±1/98سال بود .درصد بیان مارکر  CD10بین نمونههای مختلف از  %2تا  %42متغیر بود .متوسط درصد بیان  CD10در سلولهای
توموری در درجات گلیسون اولیه  2تا  2به ترتیب  %32/24 ،%14/14 ،%14/92و  %00و در درجات گلیسون ثانویه  2تا  2به ترتیب  %31/18 ،%19/41 ،%14/31و %23/2
بود (.)p>4/441
نتیجه گیری :بر اساس نتایج این مطالعه مارکر ایمونوهیستوشیمی  CD10دارای بیان متغیری در آدنوکارسینوم پروستات میباشد و افزایش بیان آن با افزایش درجه
میکروسکوپی گلیسون تومور به عنوان یک فاکتور موثر بر پیش آگهی مرتبط است.
واژههای کلیدی :آدنوکارسینوم پروستات ،درجه بندی گلیسون.CD10 ،

مقدمه
آدنوکارسینوم پروستات شایعترین سرطان در مردان و دومین علت مرگ بعد

مفیدترین مارکر بیوشیمیایی در تشخیص آدنوکارسینوم پروستات است اما به هر حال

از سرطان ریه در بسیاری از کشورهای دنیا میباشد و به تنهایی مسئول حدود %24

سطوح آن در شرایطی مانند پروستاتیت ،انفارکتوس ،هایپرپالزی و پس از بیوپسی

کل موارد سرطان در مردان در ایاالت متحده به حساب میآید ( .)1درجه بندی

و کولونوسکوپی نیز افزایش مییابد که حساسیت و اختصاصیت این تست را کاهش

سرطان پروستات عامل مهمی در تعیین پیش آگهی و انتخاب درمان مناسب است.

میدهد (2و .)0بنابراین مطالعات برای شناسایی مارکرهای اختصاصیتر برای

از جمله روشهای بافت شناسی درجه بندی تومور ،سیستم درجه بندی گلیسون

تشخیص زودرس سرطان پروستات میتواند بر محدودیتهای  PSAغلبه کند.

است .این سیستم بر پایه الگوی تمایز غددی تومور در بزرگنمایی نسبتاً پایین بوده

این مارکرها میتوانند فرصتی را برای تعریف بهتر گروههایی از مردان که در خطر

و خصوصیات سلولها نقشی در آن ندارند .دو الگوی اولیه (الگویی که بیشترین

باالی ایجاد سرطان پروستات هستند فراهم کنند ( .)4از جمله ابزارهایی که امروزه

نمای تومور را شامل میشود) و ثانویه (دومین نمای غالب تومور) مشخص گردیده

در تشخیص و بررسی پیش آگهی در سرطانهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد،

که هرکدام با یکی از نمرات  1-2مشخص میشوند ( .)2نمره گلیسون باال به عنوان

مارکرهای ایمونوهیستوشیمیایی می باشد .از مارکرهای مورد استفاده در افتراق

یک مارکر رفتار بیولوژیکی تهاجمیتر تومور اثبات شده است و یکی از بهترین

آدنوکارسینوم پروستات از ضایعات پروستاتی خوشخیم ،میتوان به سیتوکراتینها،

پیشگویی کنندههای پیامد بیماری در مبتالیان به سرطان پروستات است که امروزه

 ،AGR2 ،AMACRاندوتلینها ،سیکلین  D1و  P63اشاره کرد (.)0

در دسترس میباشد ( .)3آنتی ژن اختصاصی پروستات ( )PSAمهمترین و

 CD10یا اندوپپتیداز خنثی نیز یک آنزیم وابسته به روی ( )Znاست که در سطح

 این مقاله حاصل پایان نامه امین قاسمی دانشجو رشته پزشکی دانشگاه شاهد می باشد.
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سلول قرار گرفته و عملکرد اصلی آن غیر فعال کردن تعدادی از پپتیدهای پیام رسان

تا  19سال قرار داشتند .بیان ایمونوهیستوشیمی مارکر  CD10در تمام نمونههای

میباشد ( .)9مطالعات اخیر نشان دادهاند  CD10ممکن است یک فاکتور

آدنوکارسینوم پروستات با شدت مختلف مشاهده شد .درصد بیان این مارکر بین

پیشگویی کننده مهم و مستقل برای تهاجم تومور ،پاسخ به درمان و بقای کلی در

نمونههای مختلف از  2تا  42درصد متغیر بود.

سرطانهای مختلف باشد ( .)1فقدان بیان  CD10یک رویداد اولیه شایع در

درصد بیان  CD10در هر یک از گریدهای گلیسون اولیه و ثانویه تعیین شد

سرطان پروستات انسان است و در بدخیمیهای با درجات گلیسون پایینتر دیده

و از توزیع آماری نرمال برخوردار بود .با بررسی ارتباط بین متوسط درصد بیان مارکر

میشود ( .)4چند مطالعه نشان دادند که تومورها ،در مراحل اولیه کاهش بیان

 CD10با درجه گلیسون اولیه و ثانویه نمونههای آدنوکارسینوم پروستات مشخص

 CD10را نشان میدهند و افزایش بیان  CD10در همراهی با نمرات گلیسون

شد درصد بیان  CD10با درجه گلیسون اولیه و ثانویه تومور ارتباط آماری

باالتر دیده میشود که با افزایش عود و درگیری غدد لنفاوی در این بیماران بود

معنی داری دارد ( .)p>4/441به طوریکه با افزایش درجه گلیسون ،درصد بیان

(8و .)3در مطالعه دیگری ارتباط بین عدم بیان  CD10و پیامدهای درمانی بدتر و

 CD10در سلولهای توموری افزایش یافت و از  14/92±3/14در درجه گلیسون

افزایش احتمال عود نشان داده شد ( .)14یک مطالعه نشان داد فقدان بیان CD10

اولیه  2به  00±9/43در درجه گلیسون اولیه  2رسید (جدول  .)1همچنین درصد

با افزایش گرید تومور مرتبط میباشد (.)11

بیان  CD10از  14/31±3/42در درجه گلیسون ثانویه  2به  23/2±9/21در درجه

با توجه به نتایج متناقض و اهمیت بیان  CD10به عنوان یک مارکر موثر بر

گلیسون ثانویه  2افزایش یافت (جدول .)1

پیش آگهی در سرطانهای مختلف و کاربرد آن برای درمان هدفمند سرطان

همچنین بررسی ارتباط بین متوسط درصد بیان مارکر  CD10با نمره مجموع

پروستات ،هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی بیان مارکر  CD10و ارتباط آن با

گلیسون تومور نشان داد درصد بیان مارکر  CD10در نمونههای آدنوکارسینوم

درجه گلیسون در مبتالیان به آدنوکارسینوم پروستات میباشد.

پروستات دارای ارتباط معنی داری با نمره گلیسون مجموع این تومور میباشد
( .)p=4/443به طوریکه متوسط درصد بیان  CD10از  1/92±3/22در نمره
گلیسون مجموع  0به  04±9/14در نمره گلیسون مجموع  8رسید (جدول .)1

مواد و روش ها
در این مطالعه مقطعی مشاهدهای با تایید کمیته اخالق دانشگاه شاهد
( )IR.SHAHED.REC.1397.042تعداد  44نمونه بایگانی شده شامل
بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران از سال  1382تا
 1384که با تشخیص نهایی آدنوکارسینوم پروستات بستری و تحت رادیکال
پروستاتکتومی قرار گرفته بودند وارد مطالعه شدند .نمونهها شامل بلوکهای پارافینی

جدول  .1متوسط درصد بیان  CD10در هر یک از درجات گلیسون اولیه ،ثانویه
انواع گلیسون
درجه اولیه

و المهای رنگ آمیزی شده با روش هماتوکسیلین و ائوزین ( )H&Eبود .اطالعات
مربوط به مشخصات و سن بیماران نیز از پرونده آنها استخراج شد .در مرحله بعد
المهای رنگ آمیزی شده با رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین از نظر تشخیص

درجه ثانویه

نوع تومور و درجه گلیسون مجدداً توسط پاتولوژیست به وسیله میکروسکوپ نوری
مورد بررسی و تایید قرار گرفت .سپس بلوکهای پارافینی مناسب جهت رنگ آمیزی
ایمونوهیستوشیمی که دارای بافت توموری کافی و حداقل نکروز بودند برای هر
نمونه انتخاب شدند .سپس توسط دستگاه میکروتوم یک برش به ضخامت 3
میکرون جهت بررسی بیان  CD10به روش ایمونوهیستوشیمی (،DAKO

درجه مجموع

درجه
2
3
0
2
2
3
0
2
0
2
4
9
1
8

و مجموع
متوسط درصد بیان CD10
14/92±0/22
14/18±4/29
32/2±12/14
00±8/93
14/31±3/11
19/41±4/39
31/18±9/33
23/24±4/18
1/92±3/22
13/10±0/42
24/41±4/81
24/12±4/49
30/11±2/29
04±9/14

p-value
>4/441

>4/441

4/344

آلمان) از هر بلوک پارافینی مربوط به هریک از تومورها تهیه و رنگ آمیزی گردید.
در پایان الم حاصل از رنگ آمیزی ،در بزرگ نمایی  X40توسط یک پاتولوژیست

بحث و نتیجه گیری

از نظر بیان مارکر  CD10در سلولهای توموری بررسی شدند .تعداد  1444سلول

نتایج مطالعه حاضر نشان داد درصد بیان  CD10در نمونههای توموری

توموری شمارش شده و تعداد سلولهای  CD10مثبت و درصد آن در هر یک از

آدنوکارسینوم پروستات با درجه گلیسون تومور ارتباط دارد .به طوریکه تومورهای

گریدهای گلیسون تعیین شد .داده ها با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه

دارای درجات گلیسون باالتر ،درصد باالتر بیان مارکر  CD10را نشان دادند.

 21و آزمون آماری  Anovaتجزیه و تحلیل شدند و  p>4/42معنی دار در نظر

همچنین بیان ایمونوهیستوشیمی مارکر  CD10یا نوروپپتیداز خنثی در تمام موارد

گرفته شد.

آدنوکارسینوم پروستات و با شدت متغیر مشاهده میشود .بیان  CD10در
نمونههای سرطان پروستات مورد مطالعه ما بین  2تا  42درصد بود .در مطالعات
قبلی مشخص شده که درجه بندی میکروسکوپی گلیسون در آدنوکارسینوم پروستات

یافتهها

با سطح  ،PSAمرحله بندی بالینی و پاتولوژیک ،بروز متاستاز غده لنفی و استخوان،

میانگین سنی بیماران در نمونههای آدنوکارسینوم پروستات مورد بررسی در

میزان بقا و پاسخ به درمان مرتبط است ( .)12بنابراین با توجه به نقش مهم

این مطالعه  91±1/98سال و با میانه  92/2سال بود که در محدوده سنی بین 23

درجه بندی گلیسون در پیش آگهی آدنوکارسینوم پروستات ،نتایج مطالعه ما
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بررسی بیان مارکر  CD10و ارتباط آن با درجه بدخیمی گلیسون...؛ امین قاسمی و همکاران

مطرح کننده اثر نامطلوب بیان مارکر  CD10در پیش آگهی نمونههای

( .)14با توجه به بیان هتروژن  CD10در اغلب نمونههای آدنوکارسینوم پروستات،

آدنوکارسینوم پروستات است .در مطالعه انجام شده توسط  Dall’Eraو همکاران

یکی از علل تفاوتهای مشاهده شده بین مطالعات مختلف میتواند مربوط به تفاوت

هم نشان داده شد که افزایش بیان  CD10در درجات گلیسون باالتر و با

در نمونه گیری و انتخاب نمونه توموری برای انجام ایمونوهیستوشیمی و تفسیر

پیش آگهی ضعیفتر و پاسخ به درمان کمتر همراه است و در بیمارانی که بیان

متفاوت نتایج ایمونوهیستوشیمی باشد .ما در این مطالعه بیان  CD10برای هر

باالی  CD10را در تومور اولیه نشان میدادند ،متاستاز به غدد لنفاوی و عود بیشتر

تومور را در هر یک از اجزای گلیسون به صورت مستقل مورد ارزیابی قرار دادیم و

دیده شد ( .)3نتایج مطالعه  Sureshو همکاران نیز نشاندهنده یک ارتباط قوی

درصد بیان این مارکر را در هر جزء گلیسون گزارش کردیم.

بین بیان  CD10با پیامد بالینی در بیماران مبتال به آدنوکارسینوم پروستات بود .در

برخی مطالعات بیان  CD10را به صورت مثبت یا منفی گزارش کردهاند اما

این مطالعه نیز با افزایش درجه گلیسون ،میزان بیان  CD10در نمونههای توموری

تعریف مثبت یا منفی با توجه به بیان هتروژن  CD10و عدم وجود نقطه برش

افزایش یافت (.)13

مشخص برای این مارکر در نمونههای آدنوکارسینوم پروستات ممکن است سبب

مطالعه کوهورت  Fleischmannو همکارانش نیز بیان  CD10را

خطا در نتیجه گیری در این زمینه شود .در مطالعه  Osmanو همکاران بیان

به عنوان یک فاکتور خطر نامطلوب مستقل در آدنوکارسینوم پروستات معرفی کرد

 CD10به صورت مثبت ،منفی و بیان هتروژن (فوکال) طبقهبندی شد ( )14که

که میزان بیان آن با افزایش درجه گلیسون افزایش یافت .در این مطالعه

متفاوت با مطالعه ما میباشد و میتواند در نتایج متفاوت آنها در مقایسه با مطالعه

بیان  CD10در  %42نمونهها مشاهده شد که اندکی از مطالعه ما پایینتر

ما تاثیرگذار باشد .برخی مطالعات پیشنهاد کردهاند که بیان  CD10در سلولهای

است ( .)10در مطالعه  Singhو همکاران نیز با افزایش درجه گلیسون با افزایش

سرطانی میتواند در تکثیر و آپوپتوز نقش داشته باشد .به عالوه بیان این مارکر با

بیان  CD10و سطح  PSAسرم همراه بود ( .)0فقدان بیان  CD10میتواند

شاخص آپوپتوتیک باالتر نیز همراهی دارد (.)19

به دلیل هایپرمتیالسیون پروموتور مربوط به این ژن باشد که منجر به عدم

بیان  CD10در تومورهایی مانند پستان ،پانکراس ،سرطانهای کولورکتال و

ساخت  CD10و در نتیجه کاهش یا فقدان بیان آن در تومورهای گرید پایین

تیروئید با پیش آگهی ضعیف همراه بوده است و با قدرت تهاجمی و متاستاز بیشتری

میشود (.)12

همراهی دارد (18و .)11همچنین برخی مطالعات نشان دادند در نمونههای مثبت از

بر خالف مطالعات فوق که مانند مطالعه ما افزایش بیان مارکر  CD10را به

نظر بیان ژن  CD10پاسخ درمانی ضعیفی به داروهای شیمیدرمانی دیده شده که

عنوان یک فاکتور نامطلوب در پیش آگهی بیمار معرفی کردهاند ،چند مطالعه نیز

این موضوع نیز میتواند با تغییر مسیر پیام رسانی  CD10قابل توجیه باشد .زیرا

بیان  CD10در نمونههای توموری را یک فاکتور مطلوب یا یک فاکتور بیتاثیر در

اختالل این مسیر سبب کاهش روند آپوپتوز و در نتیجه ایجاد مقاومت به

پیش آگهی آدنوکارسینوم پروستات دانستهاند .البته قابلیت مقایسه این مطالعات

شیمیدرمانی میگردد (.)24

محدود است زیرا اغلب به صورت مطالعات کوهورتی است که بین جمعیتهای

در مجموع ،نتایج به دست آمده نشان دهنده بیان هتروژن مارکر

متفاوتی انجام شده است .برای مثال در مطالعه  Osmanو همکارانش بر خالف

ایمونوهیستوشیمی  CD10در نمونههای آدنوکارسینوم پروستات میباشد .افزایش

مطالعه ما بیان  CD10بین بیماران با نمره گلیسون باالتر از  9و بیماران با نمره

درصد بیان  CD10در این تومور با افزایش درجه میکروسکوپی گلیسون به عنوان

گلیسون کمتر از  9تفاوت آماری معنیداری نداشت .این مطالعه نشان داد فقدان

یک فاکتور مهم موثر بر پیش آگهی همراهی دارد .با توجه به مطالعاتی که در این

کامل بیان  CD10با افزایش احتمال عود و پیشرفت سرطان لوکالیزهی پروستات

زمینه انجام گرفته است به نظر میرسد بیان مارکر  CD10یک فاکتور موثر بر

ارتباط دارد .به هر حال این مطالعه بر روی  223بیمار با نژاد آفریقایی -آمریکایی

پیش آگهی در آدنوکارسینوم پروستات میباشد.

انجام شد و تفاوتهای نژادی قطعاً بر نتایج آن موثر است (.)14
در مطالعات  Kaurو همکاران و  Freedlandو همکاران نیز فقدان بیان
 CD10به نظر با افزایش گرید تومور در کارسینوم پروستات مرتبط بود (11و.)8

تقدیر و تشکر

در مطالعه  Zellwegerو همکاران مانند مطالعه ما ،بیان  CD10در تمام موارد

بدینوسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه شاهد تهران به جهت تصویب و حمایت

آدنوکارسینوم پروستات مشاهده شد اما اگرچه تعداد موارد دارای بیان  CD10مثبت

مالی از تحقیق و همچنین از زحمات پرسنل آزمایشگاه پاتوبیولوژی لشگرک به

با افزایش درجه گلیسون افزایش یافت اما این افزایش از نظر آماری معنی دار نبود

جهت انجام تست ایمنوهیستوشیمی ،تقدیر و تشکر می گردد.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: CD10 is a zinc-dependent metalloproteinase that is associated with factors
influencing the prognosis of some cancers. Prostatic adenocarcinoma is one of the most common cancers in men and
Gleason grading is an important factor in its prognosis. The present study was conducted to investigate the relationship
between immunohistochemical expression of CD10 and Gleason score as an indicator of prognosis in prostatic
adenocarcinoma.
METHODS: In this cross-sectional study, 60 paraffin blocks of prostatic adenocarcinoma samples from patients referred
to Shahid Mostafa Khomeini Hospital in Tehran from 2013 to 2017 were immunohistochemically stained according to
CD10 marker. Information about Gleason score was obtained by observing stained slides by hematoxylin and eosin
staining method. The percentage of CD10 positive tumor cells was determined by primary and secondary Gleason score
and the relationship between CD10 expression and Gleason score was evaluated.
FINDINGS: The mean age of patients was 71±8.79 years. The percentage of CD10 expression varied from 5% to 62%
in different samples. The mean percentages of CD10 expression in tumor cells in primary Gleason scores 2 to 5 were
10.75%, 16.16%, 35.20% and 44%, respectively and in secondary Gleason scores 2 to 5 were 10.38%, 17.08%, 38.19%
and 53.5%, respectively (p<0.001).
CONCLUSION: According to the results of this study, the immunohistochemical marker CD10 has a variable
expression in prostatic adenocarcinoma and its increased expression is associated with an increase in the microscopic
Gleason score of tumor as a factor influencing the prognosis.
KEY WORDS: Prostatic Adenocarcinoma, Gleason Grading System, CD10.
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