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Abstract
Background and Objective: Prognosis of papillary thyroid carcinoma
is associated with age, sex, tumor size, lymph node metastasis, capsule
invasion, multifocality, and history of radiation. Today, for prognostic
evaluation of different tumors, various markers such as cytokeratin 7
are used. So, in this study our aim was evaluation of cytokeratin 7
expressions in papillary thyroid carcinoma and its correlation with
prognostic factors.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, 87 paraffin
blocks from patients with papillary thyroid carcinoma referred to
Mostafa Khomeini hospital were evaluated for Cytokeratin7 expression
by immunohistochemistry method. Expression of this marker was
determined as poor (+), moderate (++), strong (+++) and severe
(++++). Then the association of cytokeratin 7 with some prognostic
factors was evaluated
Results: The patient's mean age was 40.13± 16.97 and 87.4% of
patients were female. Cytokeratin 7 expression was seen in all samples.
86.2% of samples showed poor and moderate expression and 13.8% of
them showed strong and severe expression. Reduced expression of
cytokeratin 7 was significantly associated with an increase in age and
lymph node involvement but was not associated with sex, tumor size,
and capsule invasion.
Conclusion: Cytokeratin 7 expression is prevalent in papillary thyroid
carcinoma samples and it is associated with lymph node involvement
but it is not associated with tumor size and capsule invasion as
important prognostic factors in papillary thyroid carcinoma. So, definite
conclusion in this regard needs long-term studies.
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چکیده
مقدمه و هدف :پیش آگهی کارسینوم پاپیلری تیروئید بستگی به سن و جنس ،اندازهی تومور ،وجود
متاستاز در عقده ی لنفاوی ،تهاجم به کپسول ،چندمرکزی بودن و سابقهی پرتو تابی دارد .امرروزه
برای تعیین پیش آگهی تومورهای مختلر از مارکرهرای مختلر از ج لره سریتوکراتین  7اسرتفاده
میکنند .در مطالعه ی حاضر هدف بررسی بیران سریتوکراتین  7در کارسرینوم پراپیلری تیروئیرد و
تعیین ارتباط آن با عوامل مؤثر بر پیشآگهی میباشد.
مواد و روش ها :در این مطالعه ی مقطعی تعداد  77بلوک پارافینی از بی راران مبرتب بره کارسرینوم
پرراپیلری تیروئیررد کرره برره بی ارسررتان مفررطفی ی ینرری تهررران مراجعرره کرررده بودنررد برره روش
ای ونوهیستوشی ی از نظر بیان سیتوکراتین  7مورد ارزیابی قررار گرفتنرد و بیران ایرن مرارکر بره
صورت ضعی ( ،)+متوسط ( ،)++قوی ( )+++و شدید ( )++++در ن ونهها تعیین شد .سپس ارتبراط
بیان سیتوکراتین  7با بریی فاکتورهای مؤثر بر پیشآگهی بررسی شد..
نتایج :میانگین سنی بی اران  04/61 ± 61/77سال و  %77/0آنها زن بودند .بیان سیتوکراتین  7در
ت ام ن ونههای مورد بررسی مشاهده شد %71/2 .آنها بیان متوسط و ضعی و  %61/7آنها بیان
قوی و شدید داشتند .بیان کاهشیافتهی سیتوکراتین  7به طور معنیداری با افزایش سن و افرزایش
درگیری غدد لنفاوی مرتبط بود اما با جنسیت ،اندازهی تومور و تهاجم به کپسول ارتباطی نداشت.
دریافت:

1199/11/11

آخرین اصالحها:

1411/4/11

پذیرش:

1411/14/10

نتیجه گیری :بیان مارکر سیتوکراتین  7در ن ونههای کارسینوم پاپیلری تیروئید شایع میباشد و با
درگیری غدد لنفاوی ارتباط دارد اما با اندازهی تومور و تهاجم به کپسول به عنروان شرای هرای
مهم مؤثر بر پیشآگهی ارتباطی ندارد .بنابراین نتیجهگیری قطعی در ایرن زمینره نیراز بره مطالعرات
درازمدت دارد.
واژه های کلیدی :کارسینوم پاپیلری تیروئید ،سیتوکراتین  ،7پیشآگهی
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مقدمه

اولیهی کارسینومهای متاستاتیک و تعیین پیشآگهی مورد

سرطان تمایزیافتهی تیروئید  %1-2بدخیمیهای انسان را

استفاده قرار میگیرد ( .)0، 0ارتباط بیان سیتوکراتین  7با
فاکتورهای پروگنوستیک در برخی تومورها از جمله

شامل میشود و شایعترین سرطان اندوکرین در جهان به

آدنوکارسینوم ریه ( ،)11کارسینوم آمپول واتر ( )11و
کارسینوم سلول سنگفرشی مری ( )12آدنوکارسینوم معده

حساب میآید .ساالنه حدود  10511مورد جدید در ایاالت
متحده تشخیص داده میشود و بروز ساالنهی آن در زنان
کمی بیشتر از مردان است ( .)1در ایران نیز بر اساس

( )16و آدنوکارسینوم کولون ( )14به عنوان یک فاکتور
مستقل مؤثر بر پیشآگهی به اثبات رسیده است.

آخرین اطالعات منتشر شده توسط وزارت بهداشت

در مورد کارسینومهای تیروئید ،مطالعات قبلی اکثراً بر

سرطان تیروئید یکی از  11سرطان شایع در میان زنان است

روی نقش سیتوکراتین  10در کارسینوم پاپیلری تیروئید
تمرکز کردهاند ( )10-15و تاکنون مطالعات چندانی در

و میزان بروز آن در زنان  %4/63و در مردان  %1/10است
( .)2از جمله سرطانهای تمایز یافتهی تیروئید میتوان به

مورد نقش مؤثر بر پیشآگهی بیان سایتوکراتین  7در

انواع پاپیلری ،مدوالری ،فولیکوالر و آناپالستیک اشاره

کارسینوم پاپیلری تیروئید انجام نشده است .لذا با توجه به

کرد .شایعترین کارسینوم تمایز یافتهی تیروئید کارسینوم

این شواهد ،در مطالعهی حاضر هدف ما بررسی بیان
سیتوکراتین  7در کارسینوم پاپیلری تیروئید و تعیین ارتباط

پاپیلری است که مسئول حدود  %01سرطانهای تیروئید
میباشد ( .)6پیشآگهی بیماران بستگی به عوامل مختلف
از جمله سن و جنس بیمار ،اندازهی تومور ،وجود متاستاز

آن با برخی عوامل مؤثر بر پیشآگهی این تومور بود.

در عقدهی لنفاوی ،تهاجم به کپسول ،چندمرکزی بودن،

مواد و روش ها

سابقهی پرتو تابی و گسترش به سایر نسوج دارد (.)4 ،5
متاستاز به غدد لنفاوی ناحیهای در بیش از  %51موارد

این مطالعه از نوع مقطعی و دارای جنبه های توصیفی و

ممکن است دیده شود ( .)6همچنین برخی فاکتورهای
ژنتیکی نیز با پیشآگهی تومور پاپیلری تیروئید مرتبط

تحلیلی می باشد .تعداد  07نمونهی پاتولوژی شامل کلیهی
بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید مصطفی خمینی

هستند ( .)3امروزه برای تشخیص و تعیین پیشآگهی

تهران از سال  1601تا  1603که با تشخیص نهایی سرطان

تومورها به طور رایجی از مارکرهای ایمونوهیستوشیمی

پاپیلری تیروئید بستری و تحت عمل جراحی
تیروییدکتومی و لنفادنکتومی گردن شدهاند از بایگانی

استفاده میکنند ( .)4از جمله مارکرهای ایمونوهیستوشیمی
میتوان به سیتوکراتینها اشاره کرد .سیتوکراتینها گروهی

بخش

از پروتئینهای رشتهای بوده که از لحاظ بافتی در

میکروکارسینوم و مواردیکه لنفادنکتومی نداشتند در این

سلولهای اپیتلیالی بدن دیده میشوند و از لحاظ تقسیم

مطالعه مورد بررسی قرار نگرفتند .در مرحلهی بعد
اطالعات دموگرافیک مربوط به سن و جنس و اندازهی

بندی پروتئینهای اسکلت سلولی در خانوادهی فیالمانهای

پاتولوژی

بیمارستان

استخراج

شد

موارد

تومور از پروندهی بیماران استخراج شد .نمونهها شامل

بینابینی قرار میگیرند .همچنین در بافتهای سرطانی و
نرمال بدن تولید میشوند .سیتوکراتین  7جزء

بلوکهای پارافینی و المهای رنگآمیزی شده با روش

سیتوکراتینهای با وزن مولکولی کم میباشد که در اپیتلیوم

هماتوکسیلین و ائوزین ( )H&Eبود .کلیهی المها توسط

ساده یا غددی بیان میشود .همچنین سایتوکراتین  7به

یک پاتولوژیست مورد بازبینی قرار گرفته و تشخیص

عنوان یک فیالمان بینابینی در پوششهای غددی و
ترانزیشنال ،پستان ،سرویکس و لولههای ریوی دیده

تومور و درگیری غدد لنفاوی تائید شد .سپس بلوکهای
پارافینی مناسب جهت رنگآمیزی ایمونوهیستوشیمی که

میشود اما در بافت مطبق سنگفرشی دیده نمیشود .این

دارای بافت توموری کافی و حداقل نکروز بودند برای هر

پروتئین در شکلگیری غشا و اتصاالت سلولی نقش دارد
( .)7پروفایل بیان سیتوکراتینها امروزه به طور رایجی برای

نمونه انتخاب شدند .سپس توسط دستگاه میکروتوم یک
برش به ضخامت  6میکرون جهت بررسی بیان سیتوکراتین

کمک به تشخیص ضایعهی اولیه و همچنین شناسایی محل

 7به روش ایمونوهیستوشیمی از هر بلوک پارافینی مربوط
33

اسفندیاری و همکاران

به هریک از تومورها تهیه و طی مراحل زیر رنگآمیزی
گردید.

یک پاتولوژیست از نظر بیان مارکر سیتوکراتین  7در
سلولهای توموری بررسی شدند .به وسیلهی میکروسکوپ

)(Biogenex, USA

ابتدا برش بافتی برای مدت چند ثانیه در محلول آب و

نوری در پرسلولترین کانون بدون نکروز و خونریزی

الکل و نیز حمام آب گرم غوطهور شده و بر روی اسالید
گذاشته شد .الم حاصل به مدت یک ساعت در دمای 31

 1111سلول تومورال شمارش گردیده و درصد سلولهای
تومورال تعیین گردید .رنگآمیزی کمتر از  %5سلولها به

درجهی سانتیگراد قرار گرفته و بعد از ذوب پارافین المها

عنوان منفی ،رنگآمیزی  %5-25سلولها به عنوان ضعیف

در سه ظرف گزیلول ،هر کدام به مدت ده دقیقه و پس از

 ،+رنگآمیزی  %25-51سلولها به عنوان متوسط ،++

آن در سه ظرف الکل به غلظتهای  03 ،111و  %71و در

رنگآمیزی  %51-75سلولها به عنوان قوی  +++و

هر ظرف به مدت  5دقیقه گذاشته شدند .سپس روی المها
پراکسید هیدروژن سه درصد به مدت  11دقیقه ریخته و

رنگآمیزی بیش از  %75سلولها به عنوان شدید  ++++در
نظر گرفته شد ( .)21برای بررسی ارتباط آماری بین

با آب شستوشو داده شدند .در مرحلهی بعد روی المها

متغیرهای پژوهش از آزمونهای آماری من ویتنی و تی-

بافر سیترات سدیم با  PH=6ریخته و در اوتوکالو 121

تست و  Anovaیک طرفه استفاده شده و معیار معنی دار

درجهی سانتیگراد و فشار  1/2اتمسفر به مدت ده دقیقه
قرار داده شدند .پس از شستوشوی المها با بافر  TBSبا

بودن آماری  P<0.05در نظر گرفته شد .برای تجزیه و
تحلیل دادههای حاصل از پژوهش از نرمافزار آماری SPSS

 PH=7.2-7.6یک قطره محلول بلوک پراکسیداز روی المها

نسخهی  21استفاده شد.

ریخته و بعد از  5دقیقه دو بار المها با بافر  TBSو هر بار
به مدت  5دقیقه ،شستوشو داده شدند .بعد از این زمان
نتایج

سطح المها را با محلول بلوک کنندهی پروتئین به مدت 5
دقیقه پوشانده و بعد از این مدت مجدداً دو بار و هر بار

این مطالعه بر روی  07نمونه کارسینوم پاپیلری تیروئید

سطح المها به مدت  5دقیقه با بافر  TBSشستوشو داده

انجام شده است .میانگین سنی کلی بیماران 41/16±13/07

شدند این اعمال جهت حذف آنتیبادیهای اضافی انجام

بود .فراوانی و درصد به تفکیک هر جنس ،فراوانی و

شد .در مرحلهی بعد سطح المها را با آنتیبادی سیتوکراتین
 7پوشانده و به مدت یک ساعت آنتیبادی بر روی الم

درصد نمونه های با درگیری لنفاوی و نمونه های بدون
درگیری لنفاوی ،همچنین فراوانی و درصد نمونه های با
تهاجم به کپسول و نمونه های بدون تهاجم به کپسول و

نگهداشته شد .بعد از این زمان سطح الم دو بار و هر بار 5
دقیقه با بافر  TBSشستوشو داده شد .سپس در مرحلهی

اطالعات مربوط به اندازه ی تومور و سن (به صورت

ایجاد کنتراست المها در رنگ هماتوکسیلین به مدت یک

میانگین و محدوده) در جدول  1ذکر شده است .فراوانی

دقیقه قرار داده شدند و نهایتا مرحلهی آبگیری بافتها با
الکل به ترتیب به غلظت  07 ،31و  %111انجام گردید.

شدت بیان سیتوکراتین  7در گروه های مختلف ضعیف،
متوسط ،قوی و شدید نیز به تفکیک در جدول  2ذکر

سپس المها در دو ظرف گزیلول قرار داده شد و شفاف

گردیده است .تمام نمونه ها بیان سیتوکراتین  7را نشان

کردن المها صورت گرفت .از محلول  Histomountدو

داده اند .درصد بیان سیتوکراتین  7در نمونه های مختلف

قطره به الم اضافه و بر روی نمونه المل گذاشته شد .در

این تومورها بین  %5تا  %01متغیر است.

پایان الم حاصل از رنگآمیزی ،در بزرگنمایی  41Xتوسط
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جدول  .1اطالعات سن ،جنس و مشخصات تومور

(77 )%77/9

مذکر

(11 )%12/7

مؤنث

(77 )%77/3

درگیر

(21 )%29/1

بدون درگیری

(93 )%93/9

با تهاجم

(99 )%75/7

بدون تهاجم

3/77+2/27

میانگین

5/7-19

محدوده

(15 )%11/7

>25

(33 )%99/7

>25-95

(27 )%32/2

>95-75

(15 )%11/7

<75

جنسیت

درگیری عقده لنفاوی

تهاجم به کپسول

اندازه تومور

سن

جدول  .2فراوانی شدت بیان سیتوکراتین 7

فراوانی شدت بیان سیتوکراتین
شدت رنگ آمیزی

فراوانی

درصد

ضعیف ()%27-7

37

93/7

متوسط ()%75-27

37

92/7

قوی ()%77-75

11

12/7

شدید (باالی )%77

1

1/1

مجموع

77

155
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با بررسی ارتباط بین سن با شدت بیان سیتوکراتین 7

متغیرها دیده نشد ( .)P=0.493بررسی ارتباط بین شدت

تفاوت آماری معنیداری بین مجموع  4گروه دیده نشد

بیان سیتوکراتین  7با جنسیت ارتباط آماری معنیداری را

(آزمون آماری  ANOVAیک طرفه) ().)P=0.461؛ اما با

بین این متغیرها نشان نداد (آزمون آماری من ویتنی)

توجه به تعداد کم نمونههای دارای بیان قوی و شدید،
ارتباط سن را در دو گروه دارای بیان قوی و شدید با دو

( .)P=0.75با بررسی ارتباط بین وضعیت بیان سیتوکراتین
 7با وضعیت درگیری غدد لنفاوی در نمونههای بیماران

گروه دارای بیان متوسط و ضعیف سیتوکراتین ( 7با استفاده

مبتال به کارسینوم پاپیلری تیروئید ارتباط آماری معنیداری

از تست  tمستقل) مورد بررسی قرار دادیم و بر این اساس

بین این متغیرها وجود داشت( .آزمون آماری من ویتنی)

مشخص شد در بیماران دارای بیان ضعیف و متوسط

( .)P=0.03به طوری که در هیچیک از نمونههای دارای

سیتوکراتین  ،7میانگین سنی بیماران به طور معنیداری
بیشتر از گروه دارای بیان قوی و شدید این مارکر است

بیان قوی و شدید سیتوکراتین  ،7درگیری غدد لنفاوی
مشاهده نشد .با بررسی ارتباط بین وضعیت بیان

( .)P=0.005بررسی ارتباط بین شدت بیان سیتوکراتین  7با

سیتوکراتین  7با وضعیت تهاجم به کپسول در نمونههای

اندازهی تومور ارتباط آماری معنیداری را بین این متغیرها

بیماران مبتال به کارسینوم پاپیلری تیروئید ارتباط آماری

(.)P=0.720

نشان نداد (آزمون آماری  Anovaیک طرفه)
بعد از ترکیب گروههای دارای بیان ضعیف و متوسط و

معنیداری بین این متغیرها وجود نداشت (آزمون آماری
من ویتنی) ( )P=0.48اطالعات تکمیلی در جدول  6ذکر

گروههای دارای بیان قوی و شدید با یکدیگر نیز (با

گردیده است.

استفاده از تست  tمستقل) ارتباط آماری معنیداری بین این
جدول  .3رابطه ی شدت بیان سیتوکراتین  7با عوامل مؤثر در پیش آگهی (سن ،اندازه ی تومور ،جنسیت ،درگیری لنفاوری و تهاجم به کپسول(

وضعیت بیان
ضعیف
()%25-5
متوسط
()%51-25
قوی
( 51تا )%75
شدید
(باالی )%75

درگیری لنفاوی

تهاجم به کپسول

مرد

زن

دارد

ندارد

دارد

ندارد

41/20 ± 10/14

6/53 ± 2/35

4

64

0

20

17

21

42/24 ± 17/01

6/04 ± 1/00

5

62

12

25

21

13

42/24 ± 17/01

6/60 ± 2/14

2

0

1

11

5

3

66/63 ± 3/54

6/60 ± 2/14

1

1

1

1

1

1

سن (میانگین ±
انحراف معیار)

اندازه (میانگین
 ±انحراف
معیار)

جنسیت
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که با نتایج مطالعهی ما متفاوت است .این تفاوت میتواند

بحث
مختلف

ناشی از نحوهی درجهبندی متفاوت وضعیت بیان

ایمونوهیستوشیمی بر فاکتورهای پروگنوستیک در

سیتوکراتین  7در این دو مطالعه باشد .بررسی ارتباط بین

سرطانهای مختلف بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته

وضعیت بیان سیتوکراتین  7و وضعیت درگیری غدد
لنفاوی در مطالعهی ما ارتباط آماری معنیداری را نشان

امروزه

بررسی

اثر

بیان

مارکرهای

است .از این بین نقش بیان سیتوکراتینها در پیشآگهی و
پیشبینی رفتار بسیاری از تومورها اثبات شده است ( 21و

داد .به طوری که بیماران دارای بیان ضعیف و متوسط

 .)12بر این اساس در این مطالعه ما به بررسی نقش بیان

سیتوکراتین  7فراوانی بیشتری از درگیری گرههای لنفاوی

سیتوکراتین  7بر برخی فاکتورهای مؤثر در پیشآگهی

را در مقایسه با نمونههای دارای بیان قوی و شدید این

کارسینوم پاپیلری تیروئید پرداختیم .بر اساس نتایج به

مارکر نشان دادند اگرچه طبق نتایج مطالعات مختلف،
متاستاز به غدد لنفاوی از کارسینوم پاپیلری در مقایسه با

سیتوکراتین  7در تمام نمونههای کارسینوم پاپیلری تیروئید

دیگر کارسینومها از اهمیت کمتری برخوردار است با این

با شدتهای مختلف بیان میشود و بیشترین فراوانی آن

وجود همچنان درگیری غدد لنفاوی و گسترش به خارج از

مربوط به رنگآمیزی ضعیف ( )+و متوسط ( )++میباشد.

تیروئید دارای اثر منفی روی پیشآگهی کارسینوم تیروئید
میباشد .بنابراین میتوان گفت عدم درگیری غدد لنفاوی

دست آمده از این پژوهش مارکر ایمونوهیستوشیمی

بر این اساس ،بیان کاهشیافتهی سیتوکراتین  7در این
بیماران با افزایش سن و درگیری گرههای لنفاوی به عنوان

در نمونههای دارای بیان قوی و شدید سیتوکراتین 7

فاکتورهای مؤثر بر پیشآگهی تومور مرتبط بود اما با

مطرحکنندهی اثر مطلوب بیان این مارکر بر پیشآگهی

جنسیت ،تهاجم به کپسول و اندازهی تومور که فاکتورهای

کارسینوم پاپیلری تیروئید است .با توجه به ارتباط بیان

مؤثر دیگر در این زمینه هستند ارتباطی نداشت.

کاهش یافتهی سیتوکراتین  7با درگیری غدد لنفاوی ،این
وضعیت میتواند مطرح کنندهی تمایز ضعیفتر این تومور

در مطالعهی انجام شده توسط  Kimدر کشور کره نیز بیان
سیتوکراتین  7در  %03/4موارد کارسینوم پاپیلری تیروئید

و رفتار تهاجمیتر آن در موارد دارای بیان ضعیف

مشاهده شد ( .)22نتایج این مطالعات نیز تقریباً مشابه

سیتوکراتین  7باشد .در مطالعات صورت گرفته در برخی

مطالعهی ما بوده است و مؤید ارزش تشخیصی مارکر

دیگر از سرطانها مثل سرطان مری ،افزایش بیان
سیتوکراتین  7با بقای کمتر بیماران همراه بوده است (.)12

ایمونوهیستوشمی سیتوکراتین  7در شناسایی و تشخیص
کارسینوم پاپیلری تیروئید در موارد دارای تمایز ضعیف و

این تفاوت می تواند به دلیل تفاوت های اختصاصی

همچنین موارد متاستاتیک با منشأ ناشناخته میباشد که

بافتها و عملکرد سیتوکراتین  7یا در اثر کاهش بیان

میتواند در کنار مارکرهای دیگری مثل  TTF1و

سیتوکراتین  7در طی پیشرفت کارسینوم پاپیلری تیروئید

تیروگلوبین در تعیین منشأ تیروئیدی این تومورها مؤثر

باشد .در مطالعات دیگر نیز بیان ایمونوهیستوشیمی
مارکرهای ای-کادهرین BAX ،و  CD10با درگیری غدد

باشد .در مطالعات قبلی نیز کارسینومهای تیروئیدی در
دستهی تومورهای سیتوکراتین  7مثبت و سیتوکراتین 21

لنفاوی در کارسینوم پاپیلری تیروئید مرتبط بوده است (26

منفی طبقهبندی شدهاند (.)0

و  .)24این یافتهها با دو مطالعه در مورد بیومارکر

در این مطالعه نمونههای مربوط به بیماران دارای بیان

تطابق دارد که در آنها نیز رابطهی معنیداری بین بیان

ضعیف و متوسط سیتوکراتین  7به طور معنیداری سن
باالتری از نمونههای دارای بیان قوی و شدید این مارکر

آنتیژن و درگیری غدد لنفاوی وجود داشته است ( 25و
 .)23بین وضعیت بیان مارکر سیتوکراتین  7و اندازهی

داشتند .در مجموع مطالعات مختلف سن باالی  45سال را

تومور به عنوان یک فاکتور مهم مؤثر بر پیشآگهی

به عنوان یک فاکتور نامطلوب در پیشآگهی بالینی تیروئید

کارسینوم پاپیلری تیروئید ارتباط آماری معنیداری در

مطرح کردهاند .مطالعهای که  Kimو همکارانش انجام دادند

مطالعهی ما مشاهده نشد .هرچند در نمونههای دارای بیان
ضعیف و متوسط سیتوکراتین  ،7میانگین اندازهی تومور

ارتباط آماری معنیداری را بین این متغیرها نشان نداد ()22
37

MMP9

اسفندیاری و همکاران

لنفاوی اما بین میزان بیان این مارکر با اندازهی تومور و

مختصری بیشتر از نمونههای دارای بیان قوی و شدید بود

تهاجم به کپسول به عنوان شاخصهای مهم مؤثر بر

 با توجه به.اما این تفاوت از نظر آماری معنیدار نبود

 بنابراین با توجه.پیشآگهی ارتباط معنیداری مشاهده نشد

اینکه اندازهی تومور در مطالعهی ما ارتباط معنیداری را با

به نتایج متناقض به دست آمده در این زمینه در این مطالعه
 نتیجهگیری قطعی در،و همچنین سایر مطالعات انجام شده

 به نظر میرسد بیان، نشان نداد7 وضعیت بیان سیتوکراتین
 میتواند نقش کلیدی و مستقل از اندازهی7 سیتوکراتین

 در7 مورد نقش مؤثر بر پیشآگهی بیان سیتوکراتین

تومور در متاستاز به غدد لنفاوی داشته باشد و در صورتی

.نمونههای کارسینوم پاپیلری تیروئید امکانپذیر نمیباشد

 علیرغم افزایش اندازهی،که بیان آن در تومور افزایش یابد
 البته با.تومور احتمال درگیری غدد لنفاوی افزایش نمییابد

IR.Shahed.REC.1396.112

مالحظات اخالقی

 در تمام نمونههای7 توجه به این که بیان سیتوکراتین
تومور تیروئید و حتی تیروئید نرمال مشاهده میشود

مطالعه ی حاضر با کد اخالق

 مانند روش7 بنابراین درجهبندی شدت بیان سیتوکراتین

در کمیته ی اخالق طرح های پژوهشی دانشگاه شاهد
.تصویب شده است

ذکر شده در مطالعهی حاضر میتواند تا حدودی نقش
. را در این بیماران نمایان سازد7 پروگنوستیک سیتوکراتین
 علیرغم ارتباط بین میزان،بر اساس نتایج به دست آمده
 با درگیری غدد7 بیان ایمونوهیستوشیمیایی سیتوکراتین
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