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Abstract
Background: The purpose of this study was to determine the degree of alignment of prostate carcinoma in a
rectal biopsy with radical prostatectomy in patients with prostate carcinoma to determine which biopsy samples are
consistent with surgical specimens.
Methods: In this cross-sectional study, out of 122 patients with prostate cancer who had undergone radical
prostatectomy surgery in Sina hospital of Tabriz 65 patients with clinical records and pathological reports of needle
biopsy, and radical prostatectomy biopsy specimens were available.The required information was recorded in
questionnaire made for this study, and then the pathologic report and Gleason score and lymph-vascular involvement
of the specimens were determined separately and finally the Trans rectal pathology report of the biopsy was
compared with the histopathology report of radical prostatectomy in each patient.
Results: The most common Gleason score and radical prostatectomy score were 6 (41.5%) and 6(40%),
respectively. The lowest frequency of Gleason score, radical of the prostatectomy, and Trans rectal biopsy score
were 10 (3.1%), 8(4.6%)%), and 4(4.6%), respectively. Generally, 24.6% of the prostatectomy samples were
similarly scored, while 63.1% reported Trans rectal biopsy specimens and 12.3% reported low Trans rectal biopsy.
By grouping the samples into histopathology levels this association was 41.5% identical in terms of scores and
49.2% in excess and 9.2% in lower reporting. The most common histopathology degree was rarely (49%) in Trans
rectal biopsy and moderate in 40% in radical prostatectomy about 43% of badly differentiated cancers in the surgical
specimens remained at the same level and the highest reporting rates were in the group with a good degree of
distinction (66%). The highest correlation between rectal biopsy samples and radical prostatectomy samples was at
the 6th grade and lowest compliance rate was in 4th and 8th grades.
Conclusion: The highest degree of alignment was in the bad differentiation group, which indicates the high
predictive power of biopsy specimens at this degree of differentiation. The present study suggests that the size of the
smaller prostate and the high pre-surgical PSA may be predictive of increasing the Gleason score after radical
prostatectomy.
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بررسی میزان مطابقت درجهبندی کارسینوم پروستات در نمونه بیوپسی ترانس رکتال با نمونه رادیکال پروستاتکتومی

مقاله پژوهشی
بررسی میزان مطابقت درجهبندی کارسینوم پروستات در نمونه بیوپسی ترانس رکتال با نمونه رادیکال
پروستاتکتومی در بیماران کارسینوم پروستات
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چکیده

زمینه :سرطان پروستات دومین سرطان شایع در مردان (بعد از پوست) و دومین سرطان کشنده (بعد از کانسر ریه) است .نقش بیوپسی ترانس رکتال در
تشخیص کانسرهای پروستات شناخته شده و با توجه به اینکه جواب پاتولوژی پروستات به صورت اولیه نشاندهنده پیشآگهی بیماری داخل پروستات است
لذا هرگونه خطایی در تعیین یافتههای بیوپسی ترانس رکتال ممکن است منجر به انتخاب روش درمانی اشتباه شود .با توجه به اینکه پاتولوژی در بیوپسی
ترانس رکتال و نمونه نهایی رادیکال پروستاتکنومی در مواردی با هم متفاوت است لذا بررسی ارتباطی این پاتولوژیها اهمیت دارد.
روشکار :مطالعه به صورت بررسی مقطعی ( )cross sectionalبود .تمام بیماران مبتال به سرطان پروستات که به مدت  8سال از سال  88تا  89در

بیمارستان سینا تبریز توسط یک جراح اوروانکولوژیست تحت عمل جراحی رادیکال پروستاتکتومی قرار گرفته بودند و اسالیدهای نمونههای بیوپسی سوزنی
قبل از عمل و پاتولوژی رادیکال پروستاتکتومی بعد از عمل آنها در دسترس بود و توسط یک پاتولوژیست گزارش شده بودند ،مطالعه شدند .از تعداد  211نفر
که عمل شده بودند 56 ،نفر معیارهای ورود را داشتند که وارد مطالعه شدند و نمونههای بیوپسی سوزنی و رادیکال پروستاتکتومی هر بیمار مقایسه شد.
یافتهها :برای این بیماران نمرهبندی گلیسون روی نمونههای بیوپسی سوزنی و رادیکال پروستاتکتومی انجام شد .فراوانترین نمره گلیسون بدست آمده از

نمونههای بیوپسی سوزنی نمره گلیسون  12/6( 5درصد) و رادیکال پروستاتکتومی نمره گلیسون  14( 5درصد) بدست آمد .کمترین فراوانی نمره گلیسون
نمونههای بیوپسی ترانس رکتال 3/2( 24 ،درصد) و رادیکال پروستاتکتومی 1/8( 8 ،درصد) و  1/5( 1درصد) بود .به طور کلی به  11/5درصد از نمونههای
رادیکال پروستاتکتومی هم نمره مشابه تعلق گرفت ،در حالی که  53/2درصد از نمونههای بیوپسی ترانس رکتال بیش گزارشدهی و  21/3درصد از نمونههای
بیوپسی ترانس رکتال کم گزارشدهی داشتند.
با گروهبندی نمونهها به سه درجه هیستوپاتولوژیک این ارتباط به صورت  12/6درصد یکسانی نمرات و  18/1درصد بیش گزارشدهی و  8/1درصد کم
گزارشدهی هماهنگتر شد .شایعترین درجه هیستوپاتولوژی در بیوپسی ترانس رکتال درجه بد  18درصد و رادیکال پروستاتکتومی درجه متوسط  14درصد
بود .حدود  13درصد از سرطانهای با تمایز بد در نمونههای جراحی در همان درجه باقی ماندند و بیشترین میزان کم گزارشدهی در گروه با تمایز خوب
( 5/5درصد) مشاهده شد .بیشترین میزان همخوانی نمونههای بیوپسی ترانس رکتال با نمونههای رادیکال پروستاتکتومی در نمره گلیسون  5و کمترین میزان
همخوانی در نمره  1و  8وجود داشت.
نتیجهگیری :میتوان گفت بیشترین میزان همخوانی در گروه بد بود که نشان دهنده قدرت باالی پیشگویی مثبت نمونههای بیوپسی در این درجه تمایزی
است .مطالعه حاضر نشان میدهد که حجم پروستات کوچکتر و  )Prostate Specific Antigen( PSAقبل از جراحی باال ممکن است پیشبینی کننده ارتقا
نمره گلیسون بعد از رادیکال پروستاتکتومی باشد.
کلیدواژهها :کارسینوم پروستات ،گلیسون اسکور ،ترانس رکتال بیوپسی ،رادیکال پروستاتکتومیPSA ،
نحوهاستناد بهاین مقاله :حسنزاده ک ،لطفی ب ،شکوهی ب ،صفرعلیزاده ع.بررسی میزان مطابقت درجهبندی کارسینوم پروستات در نمونه بیوپسی ترانس رکتال با نمونه
رادیکال پروستاتکتومی در بیماران مبتال به کارسینوم پروستات .رضایی ن ،غالمی ف ،نادری ع  ،سعیدی م .تاثیر تمرین مقاومتی بر مولفههای کنترل پاسچر در زنان مبتال به
نوروپاتی محیطی دیابت نوع .1-مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی تبریز2388 .؛ 918-911:)5(11

حق تالیف برای مولفان محفوظ است.
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منتشر شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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مقدمه

سرطان پروستات دومین سرطان رایج (پس از سرطان پوست)
و دومین سرطان مرگآور (بعد از سرطان ریه) بین مردان است که
به عنوان شایعترین سرطان احشایی و فراوانترین تومور توپر
( )solidدرمردان شناخته میشود .از هر شش مرد یک نفر به این
سرطان مبتال میشوند .ریسک فاکتورهایی مثل سن ،نژاد و سابقه
خانوادگی خطر ابتال را افزایش میدهند ( 1و  .)3شایعترین و
قویترین ریسک فاکتور سن است به طوری که هفتاد درصد
بیماران ،باالی  56سال سن دارند ( 1و  .)6پنجاه درصد مردان
باالی  64سال به این بیماری مبتال هستند ( .)5روشهای
غربالگری برای تشخیص و پیگیری ،اهمیت زیادی دارند (.)9
سنجش  PSAکه به عنوان تست غربالگری سرطان پروستات
معرفی شده توسط عوامل متعددی مثل سن بیمار ،حجم پروستات،
تروما و داروهایی مثل فیناستراید تاثیر میپذیرد ( .)8مهمترین عامل
افزایش  ،PSAپروستاتیت ،هیپرپالزی و کانسر پروستات هستند.
 PSAبرای تشخیص کانسر پروستات در مراحل اولیه به کار می-
رود ( 8و )24لذا عالوه بر سطح  ، PSAسایر روشهای تشخیصی
مثل معاینه انگشتی رکتوم ( )DREو سونوگرافی ترانس رکتال در
تشخیص کانسر پروستات کاربرد دارند ( 22و  .)21اکثر کارسینوم-
های پروستات آدنوکارسینوماند .ولی استاندارد طالیی در تشخیص
نهایی کانسر پروستات بیوپسی ترانس رکتال با کمک TRUS
است .معروفترین سیستم درجهبندی بافتشناسی سرطان
پروستات سیستم درجهبندی گلیسون است ( .)23با توجه به اینکه
جواب پاتولوژی نمونه بیوپسی ترانس رکتال نشاندهنده پروگنوز
بیماری داخل پروستات است هرگونه خطایی در یافتههای بیوپسی
ترانس رکتال ممکن است باعث انتخاب اشتباهی در درمان شود
لذا مقایسه پاتولوژی نمونههای بیوپسی و پاتولوژی نهایی بعد از
عمل اهمیت زیادی دارد .این طرح برای اولین بار در تبریز انجام
میشود و چون اکثر موارد کانسر پروستات عمل شده در سطح
شهر در بیمارستان سینا تبریز انجام شده است لذا نتایج حاصله
ارتباط نزدیکی با جامعه بیماران استان آذربایجانشرقی خواهد
داشت .در مورد مقایسه نتایج پاتولوژی بیوپسی و رادیکال
پروستاتکتومی سابقه مطالعات مشابه وجود دارد( .)21-25

روشکار


مطالعه به صورت مقطعی ( )cross sectionalانجام گرفت.
تمام بیماران مبتال به سرطان پروستات که به مدت  8سال (از سال
 88تا  )89در بیمارستان سینا تبریز توسط یک جراح
اوروانکولوژیست تحت عمل جراحی رادیکال پروستاتکتومی قرار
گرفته بودند و اسالیدهای نمونه بیوپسی سوزنی و رادیکال
پروستاتکتومی آنها در دسترس بود و توسط یک پاتولوژیست

گزارش شده بود وارد مطالعه شدند .در بازه زمانی فوق بیماران با
نمره گلیسون  3+3=5جراحی می شدند.
اطالعات مورد نیاز مثل یافتههای سونوگرافیک ،سن و مصرف
دارو (فیناستراید و دوتاستراید) و سطوح  PSAدر فرمهای
اطالعاتی ثبت گردید و پس از آن گزارشهای پاتولوژی بیوپسی
پروستات و رادیکال پروستاتکتومی ارزیابی و نمره گلیسون
نمونهها جداگانه تعیین شد .برای هر سری از نمونهها توزیع
فراوانی در هر نمره گلیسیون مشخص شده و در نهایت نمونه
بیوپسی سوزنی با پاتولوژی رادیکال پروستاتکتومی در هر بیمار
مقایسه شد .تعداد بیمارانی که جراحی شدند  211نفر بود که 56
نمونه معیارهای ورود به مطالعه را داشته و وارد مطالعه شدند و
پس از آن گزارشهای پاتولوژی بیوپسی پروستات و رادیکال
پروستاتکتومی ارزیابی و نمره گلیسون جداگانه تعیین شد.
معیارهایورود
تمام بیماران کانسر پروستات عمل شده در دوره  8ساله توسط
یک جراح اوروانکولوژیست دارای نمونه بیوپسی سوزنی و
پاتولوژی بعد از عمل
معیارهایخروج
-1بیمارانی که پاتولوژی بیوپسی سوزنی آنها در دسترس نبود.
-2بیمارانی که پاتولوژی بیوپسی ترانس رکتال و رادیکال
پروستاتکتومی توسط یک پاتولوژیست گزارش نشده بود.
روشهایآماری
آنالیز دادهها برای متغیرهای کیفی با فراوانی و درصد و برای
متغیرهای کمی با میانگین گزارش شدند .برای متغیرهای
دموگرافیک و پایه به ترتیب برای متغیرهای کیفی و کمی از
آزمونهای کای دو و  tاستفاده شد .برای بررسی تاثیر مداخله از
رگرسیون لوجستیک و اسپیرمن و پیرسون استفاده شد .برای تحلیل
دادهها و رسم نمودارها از نرمافزار  SPSSنسخه  28در سطح
معنیداری  4/46استفاده شد.

یافتهها


در تمام بیماران نمرهبندی گلیسون در نمونههای بیوپسی
سوزنی و رادیکال پروستاتکتومی انجام شد .فراوانترین نمره
گلیسون به دست آمده از نمونههای بیوپسی سوزنی 12/6( 5
درصد) و رادیکال پروستاتکتومی  54( 5درصد) بود .کمترین
فراوانی نمره گلیسون نمونههای بیوپسی ترانس رکتال 3/2( 24
درصد) و رادیکال پروستانکتومی  1/5( 8درصد) و  1/5( 1درصد)
بدست آمد.
به طور کلی به  11/5درصد از نمونههای پروستاتکتومی هم
نمره مشابهی تعلق گرفت 53/2 .درصد از نمونههای بیوپسی

بررسی میزان مطابقت درجهبندی کارسینوم پروستات در نمونه بیوپسی ترانس رکتال با نمونه رادیکال پروستاتکتومی

ترانس رکتال بیش گزارش دهی و  21/3درصد از نمونههای
بیوپسی ترانس رکتال کم گزارش دهی داشتند.
با گروه بندی نمونهها به سه درجه هیستوپاتولوژیک این ارتباط
به صورت  12/6درصد یکسانی نمرات و  18/1درصد بیش
گزارش دهی و  8/1درصد کم گزارش دهی هماهنگتر شد
(نمودار .)2
درجه خوب گلیسون گرید کمتر یا مساوی  ، 5درجه متوسط
گلیسون گرید  9و درجه بد گلیسون گرید باالتر از  9منظور شد.
شایعترین درجه هیستوپاتولوژی در بیوپسی ترانس رکتال درجه بد
( )% 18و در رادیکال پروستاتکتومی ،درجه متوسط ( )%14بود.
حدود  % 13از سرطانهای با تمایز بد در نمونههای جراحی
در همان درجه باقی مانده و بیشترین میزان کم گزارشدهی در
گروه با درجه تمایز خوب ( )% 55مشاهده شد.
بیشترین میزان همخوانی نمونههای بیوپسی ترانس رکتال با
نمونههای رادیکال پروستاتکتومی در نمره  5و کمترین میزان
همخوانی در نمره  1و  8وجود داشت .بیشترین میزان کم
گزارشدهی بیوپسی در نمره  9و بیشترین میزان بیش گزارشدهی
بیوپسی در نمره  5مشاهده شد (نمودار .)1
در افرادی که نمونه بیوپسی ترانس رکتال آنها درجه تمایز بد
داشت ،کم گزارشدهی وجود نداشته و تومورهای با تمایز خوب
در بیوپسی ترانس رکتال در اغلب موارد با درجه آسیبشناسی
نهایی همخوانی ندارد.
با استفاده از آزمون آماری تعیین ضریب همبستگی اسپیرمن
بین نتایج نمرههای گلیسون نمونههای بیوپسی ترانس رکتال با
نمونههای رادیکال پروستاتکتومی رابطه آماری معنیداری وجود
دارد (.)p-4/442( ).r4/133
جهت بررسی ارتباط حجم پروستات با  down gradingو up
 gradingابتدا حجم پروستات به  3گروه زیر  16سیسی و  16تا
 14سیسی و باالی  14سیسی تقسیمبندی شد.
فراوانی سه گروه به صورت  28/6درصد زیر  16سیسی،
 13/2درصدبین  16و  14سیسی 38/6 ،درصد باالی  14سیسی
حجم پروستات داشتند.
در  12/9درصد از نمونههایی که حجم پروستات زیر  16سی-
سی داشتند  down gradingگزارش شد .یعنی نمره گلیسون بعد از
عمل رادیکال پروستاتکتومی افزایش یافت.
در  91درصد از نمونههایی که حجم پروستات باالتر از 14
سیسی داشتند  up gradingگزارش شد ،یعنی نمره گلیسون بعد
از عمل رادیکال پروستاتکتومی کاهش یافت.
در  59/8درصد از افرادی که حجم پروستات  16تا  14سی-
سی داشتند  up gradingگزارش شد یعنی در حجم پروستات نمره
گلیسون افزایش مییابد( .جدول )2
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با استفاده از آزمون آماری پیرسون ،بین حجم پروستات با
 down gradingو  up gradingارتباط معنیداری بدست آمد.
(.)p=4/422( ).r=4/321
برای بررسی ارتباط بین سن با نمره گلیسون رادیکال
پروستاتکتومی سن افراد به  1گروه زیر  56سال و باالی  56سال
تقسیمبندی شد که  68/6درصد سن زیر  56و  12/6درصد سن
باالی  56داشتند .سن افراد بین  19تا  95سال با میانگین  51/6با
میانه  52سال بود .در افراد که سن زیر  56سال داشتند 64 ،درصد
نمره گلیسون رادیکال پروستاتکتومی  5داشته و  81/9درصد نمره
گلیسون رادیکال پروستاتکتومی آنها  5و کمتر بود.
در افرادی که سن باالی  56سال داشتند در  62/8درصد نمره
گلیسون رادیکال پروستاتکتومی  9داشتند و  53درصد نمره
گلیسون رادیکال پروستاتکتومی آنها باالی  5بود.
در  96درصد افرادی که جواب پاتولوژی رادیکال
پروستاتکتومی آنها تومور گزارش نشده بود سن زیر  56سال
داشتند.
در بین افرادی که up gradingگزارش شده بود در  65درصد
سن زیر  56سال و  13/8درصد سن باالی  56سال داشتند.
در بین افرادی که همخوانی بین نمره گلیسون بیوپسی رکتال با
نمره گلیسون رادیکال پروستاتکتومی گزارش شده بود 96 ،درصد
سن زیر  56سال داشتند.
در بین افرادی که  down gradingگزارش شده بود 51/6
درصد سن باالی  56سال داشتند .با استفاده از آزمون اسپیرمن بین
سن با گلیسون اسکور رادیکال پروستاتکتومی ارتباط معنیداری
گزارش شد (.)p-4/444( ).r4/651
برای بررسی ارتباط بین سطح  total PSAبا نمره گلیسون
رادیکال پروستاتکتومی ابتدا  PSAبه دو گره زیر  24و باالی 24
تقسیم شد که  68/6درصد توتال  PSAزیر  24و  12/6درصد
توتال  PSAباالی  24داشتند.
در بین افرادی که down gradingبیوپسی گزارش شده بود
 52درصد توتال  PSAزیر  24داشتند .در میان افرادی که توتال
 PSAزیر  24داشتند بیشترین فراوانی نمره گلیسون رادیکال
پروستاتکتومی مربوط به نمره  53/3( 5درصد) است.
در میان افرادی که توتال  PSAباالی  24داشتند بیشترین
فراوانی نمره گلیسون رادیکال پروستاتکتومی مربوط به نمره 9
( 54/6درصد) است.
در  85/9درصد افرادی که توتال  PSAزیر  24داشتند نمره
گلیسون رادیکال پروستاتکتومی  5و کمتر بود.
در  55/9درصد افرادی که توتال  PSAباالی  24داشتند نمره
گلیسون رادیکال پروستاتکتومی باالی ( 5یعنی  9و  )8بود.
بدینترتیب ارتباط معنیداری بین افزایش توتال  PSAبا نمره
گلیسون رادیکال پروستاتکتومی بدست آمد.
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رکتال نرمال  up gradingگزارش شد .بنابراین ارتباط معنیداری
بین یافتههای رکتال با  down gradingو  up gradingبدست نیامد.
در بررسی درگیری لنفوواسکوالر  86/1درصد افراد درگیری
نداشتند یا فقط درگیری پری نورال داشتند و فقط در  55/9درصد
افرادی که درگیری لنفوواسکوالر داشتند نمره گلیسون رادیکال
پروستاتکتومی آنها  9و  8بود و  up gradingگزارش شده و 33/3
درصد  down gradingگزارش شد و همچنین در  51/8درصد
کسانی که درگیری پری نورال داشتند نیز  up gradingگزارش شد.
بدین ترتیب ارتباط معنیداری بین درگیری لنفوواسکوالر با
 up gradingو  down gradingبدست نیامد.

با استفاده از آزمون آماری تعیین ضریب همبستگی اسپیرمن بین
نتایج نمرههای رادیکال پروستاتکتومی با توتال  PSAرابطه
معنیداری وجود دارد.)p-4/444( ).r4/44( .
در بررسی ارتباط بین یافتههای معاینه رکتال با down grading
و  up gradingدر  11/1درصد افراد ندول سفت و  18/5درصد
افراد معاینه رکتال قوام سفت  13/8درصد افراد معاینه رکتال نرمال
و  3/1درصد ندول نرم داشتند.
در  59/8درصد افرادی که ندول سفت داشتند down grading
گزارش شد.
در  55/9درصد افرادی که قوام سفت داشتند ( down
 )gradingگزارش شد و همچنین در  63/3درصد افراد با معاینه
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بحث

در مطالعه حاضر بیشترین فراوانی نمره گلیسون در بیوپسی و
نیز در رادیکال پروستاتکتومی مربوط به نمره  5بود که در اغلب
مطالعات قبلی به صورت مستقیم گزارش نشده بود( 21و .)26
در بررسی حاضر توزیع فراوانی درجه تمایز بد در نمونههای
بیوپسی بیشتر از نمونههای رادیکال پروستاتکتومی بود (18/1
درصد در برابر  18/1درصد) که نشاندهنده وجود کم گزارشدهی
بیوپسی است .برعکس توزیع فراوانی درجه تمایز خوب در نمونه-
های بیوپسی نسبت به نمونههای رادیکال پروستاتکتومی کمتر
است ( 24/8درصد در برابر  28/6درصد) .توزیع فراوانی درجه
تمایز متوسط در نمونههای بیوپسی و نمونههای رادیکال
پروستاتکتومی به میزان  14درصد در هر دو مورد یکسان بود .در
 11/5درصد از موارد نمره گلیسون در نمونههای بیوپسی و
رادیکال پروستاتکتومی یکسان بدست آمد .این میزان در مطالعات
دیگر از  18/9تا  69درصد متغیر بوده است ( 29و .)28
در این مطالعه در  12/6درصد از موارد درجه تمایز یکسان
مشاهده شد که این میزان با نتایج  1مطالعه که در آنها نمونهها را
به  1گروه تمایزی تقسیم کرده بودند ( 18/6درصد و  61درصد)
همخوانی دارد ( 28و .)14

در تعدادی از مطالعات ( )12با تفکیک نمونهها به  3گروه
تمایزی (خوب  ،1-1متوسط  9-6و بد  )24-8نتایج بهتری
گزارش شد ( % 83و  %58و  )% 91اما از آنجا که تومورهای با
نمره گلسیون  9رفتار بدتری نسبت به تومورهای با نمره گلیسون 6
و  5دارند نباید با نمرههای  6و  5در یک گروه قرار بگیرند.
میزان کم گزارشدهی بیوپسی در مطالعه حاضر بر حسب نمره
گلیسون  21/3درصد و برحسب درجه تمایز  8/1درصد بود که
این میزان در مقایسه با اغلب مطالعات (11و )13کمتر است.
این مطالعه با اغلب بررسیها که نشان دادهاند بیشترین مورد
اختالف در رابطه با کم گزارش دهی نمونههای بیوپسی نسبت به
رادیکال پروستاتکتومی است مغایرت دارد.
با توجه به متعدد بودن درمانهای کانسر پروستات و تاثیر
پاتولوژی بر پروگنوز و انتخاب درمان و اینکه پاتولوژی بیوپسی
ترانس رکتال با پاتولوژی رادیکال پروستاتکتومی در مواردی
متفاوت است لذا بررسی ارتباط این پاتولوژیها اهمیت دارد.
چانگ در مطالعهای گزارش داد مردان با حجم پروستات زیر
 16سیسی بیش از  1/9برابر خطر ابتال به کانسر پروستات داشتند
( .)21تیلکی و همکاران گزارش دادند که مردان با حجم پروستات
 14سیسی و کمتر بیش از  6برابر خطر ابتال در مقایسه با مردان با
حجم پروستات باالی  54سیسی داشتند ( .)25نتایج مطالعه ما نیز
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مجددا مشخص کرد که حجم پروستات پایین پیشبینی کننده ارتقا
نمره گلیسون بعد از رادیکال پروستاتکتومی است.
در مطالعهای که موسا و همکاران انجام دادند .گزارش شد که
مردان با سطح باالی  ، PSAدرگیری پرینورال و حجم توده
سرطانی باال به احتمال زیاد نمره گلیسون پس از عمل رادیکال
افزایش مییابد در حالی که در مردان با حجم پروستات باال و
حجم سرطان کم به احتمال زیاد نمره گلیسون پس از عمل
رادیکال پروستاتکتومی کاهش مییابد)26( .
ولی در مطالعه حاضر ارتباطی بین درگیری لنفوواسکوالر با
 up gradingو  down gradingبدست نیامد که با توجه به اینکه
تعداد نمونههایی که درگیری لنفوواسکوالر داشتند کم بودند لذا
مطالعات آیندهنگر با حجم نمونه بیشتر پیشنهاد میشود.

پروتکل این مطالعه در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی
تبریزبه شماره  IR.TBZMED.REC1397861.تایید شده است.

نتیجهگیری


منابع مالی

بیشترین میزان همخوانی در گروه تمایزی بد بود که
نشاندهنده قدرت باالی پیشگویی مثبت نمونههای بیوپسی در
این درجه تمایز است.
میزان کم گزارشدهی در این مطالعه با سایر مطالعات
همخوانی دارد.
میزان بیش گزارشدهی بیوپسی در مطالعه حاضر باال بود (18/1
درصد) که با سایر مطالعات مطابق نبود.
همچنین مطالعه حاضر نشان میدهد که حجم پروستات
کوچکتر و  PSAباال قبل از عمل ممکن است پیشبینی کننده ارتقا
نمره گلیسون بعد از عمل رادیکال پروستاتکتومی باشد که باید در

هنگام تصمیمگیری در مورد درمان برای مردان مبتال به سرطان
پروستات که بنظر میرسد از درجه پایین در بیوپسی ترانس رکتال
هستند در نظر گرفته شود.

قدردانی

این مطالعه حاصل پایاننامه دانشجویی به شماره  68336از
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز است و از معاونت
پژوهشی و کلیه شرکت کنندگان در مطالعه قدردانی میشود .

مالحظات اخالقی

این مطالعه منابع مالی ندارد.

منافع متقابل
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