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بررسي ميزان صحت سطوح سرمي پيش از جراحي  CA-125و HE-4
کننده به کلينيک زنان بيمارستان امام خميني اهواز
فاطمه چراغي ( ،3)MDمهوش زرگر ( ،3)MDاميررضا بوالخير

**3

()MD

 3بخش زنان و زايمان ،دانشكده پزشكي اهواز ،دانشگاه جندي شاپور اهواز
(دريافت مقاله38/7/3 :

پذيرش مقاله)38/3/33 :

چكيده
زمينه :با توجه به غيراختصاصي بودن عالئم سرطان اپيتليالي تخمدان و اهميت مرحلهبندي تومور و ميزان تمايز بافت شناختي تومور در نحوة
درمان و تعيين پيش آگهي مبتاليان ،هدف از اين مطالعه تعيين ارتباط سطح سرمي پيش از جراحي  He4و  CA125با مرحلهبندي جراحي و
درجه تمايز بافت شناختي توموراپيتليالي تخمدان است.
مواد و روشها :طي اين مطالعة مقطعي که در سالهاي  3033-39بر روي  93فرد دچار کانسراپيتليالي تخمدان انجام شد ،مرحلهبندي تومور
به روش  FIGOو درجه تمايز بافت شناختي بر اساس پاتولوژي تعيين شد و قبل از جراحي سطح سرمي  He4و  CA125بيماران جمعآوري
شد .سپس هميستگي آماري دو تومور مارکر با مرحله جراحي و ميزان تمايز سرطان تخمداني– نوع اپيتليالي سنجيده شد.
يافتهها :در اين مطالعه نشان داده شد که ميان سطح سرمي  He4و  CA125با مرحلهبندي کانسر تخمدان و درجه تمايز بافت شناختي آن
ارتباط معناداري وجود ندارد ( .)p<3/30سطح سرمي دو تومور مارکر و بهطور معناداري با هم مرتبطاند (.)p>3/333
نتيجهگيري :بر اساس اين مطالعه نميتوان بر اساس سطح سرمي  He4و  CA125ميان مراحل کانسر تخمدان و درجه تمايز بافتشناختي آن
افتراق گذاشت .اما ميان سطوح سرمي  He4و  CA125همبستگي معنيداري وجود دارد.
واژگان کليدي :کنسر اپيتليالي تخمدان ،مرحلهبندي جراحيCA125 ،He4 ،
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در مرحلهبندي جراحي بيماران مبتال به سرطان تخمدان مراجعه
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دوماهنامه طبّ جنوب

 CA-125و  HE-4در سرطان تخمدان 079/

چراغي و همكاران

مقدمه
سرطان تخمدان از شایعترین بدخيمیهای جهان و

 )Human Epididymis protein4( He4شاخص

پنجمين علت مرگ ناشی از سرطانها در ميان زنان

جدید معرفی شده برای سرطان تخمدان میباشد ( 5و

میباشد .در ایران سرطان تخمدان هشتمين سرطان شایع
زنان میباشد و ميزان بقای پنج سالة آن  6درصد گزارش
شده است ( .)1ميزان خام بروز سرطان تخمدان در ایران
 2/3در هر صدهزار نفر زن در سال  2002-2002گزارش
سرطان تخمدان دارای انواع هيستوپاتولوژیک متعدد
میباشد .در ایران ميزان شيوع این فرمها به ترتيب 11/6

در سلولهای اپیتليالی نرمال و بدخيم تخمدان کشف
شده است ( 9و .)10
مطالعات نشان دادهاند ،استفاده همزمان از هر دو
شاخص حساسيت معادل  56/26درصد و اختصاصيت
معادل با  100درصد برای تشخيص و همچنين عود
سرطان تخمدان دارند ( .)1مرحلهبندی ()Staging

درصد نوع اپیتليالی 12/2 ،درصد نوع ژرم سل و 2/1

سرطان تخمدان که از طریق جراحی ميسر میشود.

درصد نوع گرانولوزاسل گزارش شده است.

گامی پر اهميت در درمان سرطان تخمدان است .این

سن ميانگين سرطان تخمدان در ایران پایينتر از

عمل در زمان جستجوی جراحی و طبق سيستم

کشورهای غربی میباشد و درصد باالیی از بيماران در
مراحل باال ( )Advanced stageتشخيص داده میشوند
( .)2ميزان مرگ ومير سرطان تخمدان حدود  52درصد

بازنگری شده فيگو ( )FIGOانجام میگيرد.
مرحلهبندی مناسب کامالً ضروری است زیرا هم برروی
پيشآگهی و هم بر روی روش بعدی درمان – شامل

میباشد اما تشخيص آن در مراحل اوليه بيماری ،این

نياز به شيمی درمانی یا رادیوتراپی مؤثر میباشد .به

ميزان مرگ ومير را به حدود  10درصد میرساند (.)3

عالوه مرحلهبندی ميزان گسترش تومور را مشخص

مراحل اوليه سرطان تخمدان ،عالئم غيراختصاصی و

میکند .اهميت مرحلهبندی در سرطان تخمدان نسبت

مبهم میباشد بنابراین اغلب بيماران در مراحل باالی بيمار

به سایر سرطانها ویژه میباشد .زیرا متاستازهای

مراجعه میکنند به همين دليل شاخصهای توموری

ميکروسکوپی مسئلهی جدی در درمان پس از عمل

( )tumor markersمختلفی برای غربالگری و تشخيص

میباشند .مطالعات نشان دادهاند که  30درصد از

انواع سرطانها به ویژه سرطان تخمدان معرفی شدهاند
( .)2یکی از قدیمیترین شاخصهای توموری به ویژه
برای

نوع

اپیتليالی

سرطان

تخمدان

 )cancer Antigen 125( CA125میباشد .گرچه این
شاخص در بيش از  10درصد موارد پيشرفته بدخيمی
تخمدان افزایش مییابد اما تنها  20درصد از بيماران

بيمارانی که در جراحی اوليه تصور میشد در مرحلة
یک و دو باشند ،به دليل همين متاستازیهای
ميکروسکوپی ،در الپاراتومی وسيعتر مشخص شد که
مبتال به بيماری پيشرفتهتری هستند .متأسفانه در کشور
ما و بسياری دیگر ،مرحلهبندی – عمدتاً به دليل مهارتی
– به طور کامل انجام نمیگيرد و به این دليل که عدم

مرحله یک ( )Stage1سرطان تخمدان ،سطوح باالی

مرحلهبندی مناسب ،منجر به درمان نامناسب بسياری از

 CA125دارند ( .)2بهعالوه  CA125در بسياری از شرایط

بيماران میشود .مطالعه بر روی شاخصهای توموری

خوشخيم ژنيکولوژیک و غيرژنيکولوژیک و همچنين

که عالوه بر تشخيص اوليه و پيگيری بتوانند مرحلة
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شده است (.)1

 .)1این شاخص از طریق مقایسه ردیفهای بيان RNA
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در خانمهای یائسه افزایش مییابد (.)6
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معدود مطالعات انجام شده در این زمينه ،در یک مطالعه

توده در معاینات دورهای.

سطوح باالی  HE-4با مراحل باالی تومور و نوع

 -2معيارهای رادیوگرافيک برای ورود به مطالعه شامل:

سروزی سرطان تخمدان مرتبط بوده است ( .)11ضمن

 -تودههای لگنی دارای اجزاء تودهای ( )Solidدر

آنکه استفاده ازاین شاخص برای مرحلهبندی و تهاجم

سونوگرافی /اندازة بزرگتر از ده سانتيمتر در

ميومتری سرطان اندومتری در حال گسترش است (.)12

سونوگرافی /وجود سپتاهای ضخيم و متعدد در

در راستای همين هدف ،ما در این مطالعه به دنبال

سونوگرافی /وجود پاپيالهای داخلی در سونوگرافی/

بررسی ارتباط سطوح سرمی پيش از جراحی دو

وجود ساختمان ندووالر در سونوگرافی /وجود مقادیر

شاخص توموری مطرح در سرطان تخمدان نوع اپيتليال

زیاد مایع آزاد شکمی در سونوگرافی /افزایش قابل توجه

یعنی  CA125و  He4با مرحلهبندی این نوع تومور بر

سایز توده در ارزیابیهای دورهای سونوگرافيک /در

اساس سيستم فيگو ( )FIGOهستيم تا بتوانيم ارزش

صورت عدم وضوح سونوگرافی ،وجود سپتاها یا

این شاخصها را در پيشگویی مرحلهی سرطان تخمدان

ندوالریتی در ارزیابی سی تی اسکن با کنتراست خوراکی

بسنجيم و بدینترتيب بر اساس ميزان افزایش سطوح

یا وریدی.

سرمی این شاخصها نتایج مرحلهبندی جراحی سرطان

پس از انتخاب بيمارانی که معيارهای بالينی و

تخمدان را تصحيح کرده و روش درمانی بعدی – شيمی

رادیولوژیک آنها مطرح کنندة بدخيمی نوع اپيتليالی

درمانی یا رادیوتراپی – بيمار را به نحو مؤثرتری

تخمدان است ،آنها کاندید عمل جراحی شدند.

تعيين نمایيم.

مواد و روشها
 31بيمار مبتال با تودهی لگنی مشکوک به بدخيمی
مراجعه کننده به کلينيک زنان بيمارستان امام خمينی (ره)
که برای ارزیابی جراحی کاندید شدهاند ،در حدفاصل
سالهای  1390تا  1392به صورت مقطعی
( )Cross Sectionalو غيرتصادفی وارد مطالعه شدند.
معيارهای ورود به مطالعه شامل دو بخش بالينی و
رادیوگرافيک (سونوگرافی) بود.
 -1معيارهای بالينی شک به بدخيمی برای ورود بيماران
به مطالعه شامل:

 سن بيمار حداقل  32سال /تودههای لگنی که ثابت( )fixو سفت ( ،)firmباندوالریتی متعدد میباشند.
http://bpums.ac.ir

اندازهگيريهاي آزمايشگاهي
پيش از انجام عمل جراحی ،حداقل  2CCاز نمونة خونی
آنها گرفته شده و برای بررسی سطوح  CA125و  He4به
آزمایشگاه طبی ارسال شد .نمونههای خونی در دمای
 20-22ظرف مدت حداکثر  12hrبه آزمایشگاه ارسال
شدند. .از کيت  EIAشرکت  Can Ag He4امریکا و کيت
 CA125از شرکت  Mono bindآلمان برای سنجش
بهترتيب  CA125و  He4استفاده شد .سپس بيماران به
روش الپراتومی یا الپاراسکوپی مورد جراحی و
مرحلهبندی بر اساس سيستم فيگو قرار گرفتند.
مرحلهبندی بهصورت جداگانه توسط دو نفر جراح
متخصص زنان بررسی و مرحله مورد توافق دو جراح در
مطالعه در نظر گرفته شد.
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پيشبينی نمایند رو به گسترش است ( .)2در ميان

به همراه توده لگنی در معاینه /افزایش قابل توجه سایز
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تومور را بر اساس ميزان افزایش سطوح سرمی خود

آسيت به همراه تودهی لگنی در معاینه  /خونریزی واژینال

 CA-125و  HE-4در سرطان تخمدان 073/

چراغي و همكاران

در طی مرحلهبندی در صورت وجود مایع آسيب،

خوشخيم تخمدانی گزارش شود از مطالعه حذف

نمونهای از آن جهت بررسی سيتولوژیک گرفته شد.

شدند .سپس نتایج ناشی از مرحلهبندی جراحی بر

سپس صفاق با  20-100ccمایع نرمال سالين در لگن،

اساس سيستم فيگو ،نتایج آزمایشگاهی سطوح

فضاهای پاراکوليک و ناحيهی زیر دیافراگم شستشو داده

 CA125و  He4و نتایج ناشی از بافت شناسی تومور

شد .سپس بررسی تمام سطوح صفاق رودهای و احشایی

و درجة تمایز آن جمعآوری شد .برای ارزیابی ارتباط

دیگرانجام شد .چنانچه تومور محدود به یک تخمدان

سطوح سرمی  CA125و  He4با یافتههای مرحلهبندی،

میبود بر اساس تمایل به حاملگی آینده  USO1و در غير

نتایج بافتشناختی و درجه تمایز تومور ،رگرسيون

این صورت  2BSO+TAHانجام شد .هر زمان که ممکن

خطی به کار گرفته شد .حداقل بازه مورد قبول برای

باشد انجام جراحی کاهش سلولی ،کاهش سایز تومور و

 50 He4پيکو مول در ليتر و  60 ،CA125و  32واحد

رساندن گرههای لنفاوی به اندازة باقیمانده (کوچکتر یا

در ميلیليتر بهترتيب برای خانمهای یائسه و غيریائسه

مساوی یک سانتیمتر) انجام شد و چنانچه تومور محدود

در نظر گرفته شد .از آزمون کای دو جهت ارتباط

به لگن میبود روشهای زیر انجام شد:

سنجی متغيرهای کيفی و آزمون تی جهت مقایسه

 -1اومنتکتومی اینفراکوليک -2 ،بيوسی از تمام نواحی

دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSویرایش 19

مشکوک یا چسبندگیها -3 ،ارزیابی و نمونهبرداری از

استفاده شد.

گرههای لنفاوی پاراآنورتيک و لگنی و  -2بيوسی روتين
از کلدوساک ،دیوارهی جانبی راست و چپ لگن و

يافتهها

فضاهای پاراکوليک راست و چپ .ضمن این روش

از  31بيماری که در ارزیابی اولي ه وارد مطالعه شدند

مرحلهبندی تومور تخمدان بر اساس سيستم به روز

 6بيمار به دليل کسب معيار خروج از جمله پاتولوژی

شدهی فيگو برای سرطان تخمدان انجام شد.

غيراپيتليالی و  3بيمار نيز به دليل عدم ادامه همکاری
از مطالعه خارج شدند .در نهایت  29فرد که دارای

ارزيابي پاتولوژيک

معيارهای ورود به مطالعه و فاقد معيارهای خروج از

آنگاه نمونههای مایع آسيب جهت بررسی سيتولوژی

مطالعه بودند وارد مطالعه شدند و آناليز آماری بر

و نمونة گرفته شده از عمل جراحی به آزمایشگاه

روی دادههای این  29بيمار انجام شد.

پاتولوژی ارسال شد و درجة تمایز توموری بر اساس

ميانگين سنی افراد شرکت کننده در مطالعه

ميزان نسبی بافتهای اپيتليال بالغ و نابالغ ،فعاليت

 20/13±13/92سال بود .از ميان  29فرد شرکت

ميتوزی تعيين شد .بهعالوه نوع هيستوپاتولوژیک

کننده در مطالعه 12 ،تن از آنان یائسه و ميانگين سنی

تومور تخمدانی توسط آزمایشگاه پاتولوژی توسط

آنان  62/12±2/11سال و  12نفرآنها غيریائسه و

یک پاتولوژیست تعيين شد .بيمارانی که در ارزیابی

ميانگين سنی آنها  31/5±5/51سال بود.

unilateral salpingoophorectomy:
Bilateral salpingoophorectomy and tatal abdominal hystrectomy
http://bpums.ac.ir
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ارزيابي جراحي

پاتولوژیک سرطان
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درصد)  3cبود .درصد فراوانی هر یک از مراحل

شده است.

کانسر تخمدان در افراد شرکت کننده – یائسه و
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نمودار  )1درصد فراوانی مراحل کنسر تخمدان در خانمهای یائسه (الف) ،درصد فراوانی کنسر تخمدان در خانمهای غيریائسه (ب)
Fig 1) Frequency of ovarian cancer in postmenopausal women (A), Ovarian cancer frequency in non-postmenopausal
)women (B

شایعترین نوع پاتولوژیک سرطان اپيتليالی تخمدان

تخمدان چه بهصورت کلی در تمام افراد شرکت کننده و

سروزسيست آدنوکارسينوما ( 21/2درصد) بود .درصد

چه در هر زیر گروه بيماران یائسهها و غيریائسه ارتباط

فراوانی هر نوع پاتولوژی سرطان تخمدانی اپيتليالی در

معناداری وجود نداشت (( )p<0/02جداول  2و .)3

افراد مورد مطالعه  -یائسه و غيریائسه به صورت مجزا-

در این مطالعه نشان داده است که ميان سطح سرمی دو

در جدول  1آورده شده است.

تومور مارکر  CA125و  He4ارتباط معناداری وجود دارد

جدول  )3درصد فراواني انواع پاتولوژي سرطان تخمداني
اپيتليالي در افراد مورد مطالعه
يائسه

غيريائسه

فراواني نوع پاتولوژي

(درصد)

(درصد)

موسينوس آدنوکارسينوم

13/3

12/3

آندومتروید آدنوکارسينوم

0

13/3

(( )p>/001جدول .)2
جدول  )9ارتباط ميان دو تومور مارکر  CA-125و
 He-4با مرحله و درجه تمايز کانسر تخمدان و نيز با
همديگر در بيماران شرکت کننده در مطالعه
متغير

F

P

اینترمدیت آدنوکارسينوم

6/5

13/3

مرحله جراحی

0/329

0/062

پاپيلری سروز آدنوکارسينوم

20

12/3

درجه تمایز

0/212

0/13

سروز سيست آدنوکارسينوم

20

22/9

CA-125
مرحله جراحی

0/102

0/001

0/226

0/11

درجه تمایز

0/129

0/206

He-4

0/102

0/001
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CA125

مارکر  CA125و  He4با مرحله و درجه تمایز کانسر

همبستگی

در مطالعهای که انجام شد نشان داده شد که ميان دو تومور

He-4
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شایعتری ن مرحله سرطان تخمدان در کل (35/9

غيریائ سه به صورت مجزا -در نمودار  1آورده

 CA-125و  HE-4در سرطان تخمدان 076/

چراغي و همكاران

مرحله و درجه تمايزکانسر تخمدان و در بيماران يائسه

سال  2001بر روی  139بيمار دچار کانسر تخمدان در

و غيريائسه
يائسه

متغير

مراحل اوليه (شامل مراحل یک و دو) و  119بيمار دچار

غيريائسه

همبستگی همبستگی
CA-125 He-4

R

P

R

P

کانسر تخمدان در مراحل باالتر (شامل مراحل سه و

مرحله جراحی

0/393

0/125

0/329

0/220

درجه تمایز

0/392

0/121

0/323

0/229

چهار) انجام شد ،چنين نتيجه گرفتند که سطوح سرمی

مرحله جراحی

0/165

0/222

0/2

0/069

تومورمارکر  CA125در مراحل اوليه با مراحل باالتر

درجه تمایز

0/221

0/211

0/193

0/209

تومور مارکر  CA125از سالها قبل جهت تشخيص کانسر
تخمدان مورد استفاده قرار میگرفته است و تقریباً در 10
درصد کانسهای اپيتليالی تخمدان افزایش پيدا میکرده
است اما صرفاً در  20درصد موارد در مرحله اوليه افزایش
دارد ( .)13این تومور مارکر عالوه بر تشخيص کانسر
تخمدان جهت پایش درمان و یافتن زود هنگام موارد عود
به دنبال درمان نيز مورد استفاده قرار گرفته است (.)12
تومورمارکر  He4که محصول ژن  WFDC2است و این
ژن بر روی کروموزوم  20و بازوی  q12-13قرار دارد
اولين بار در سلولهای اپيتليالی اپيدیدیم یافت شد (.)12
این تومور مارکر در انواع متعدد هيستولوژیک کانسر
اپيليالی تخمدان ترشح میشود ( )16و یکی از مزیتهای
این تومور مارکر بر  CA125اختصاصيت باالتر بهویژه در
خانمهای قبل از سن یائسگی است.
در مطالعهای که انجام شد ،نشان داده شد که ميان سطوح
سرمی این دو تومور مارکر CA125 ،و  ،He4با مرحله و
درجه تمایز بافتی کانسر تخمدان ارتباط معناداری وجود
ندارد ،چه بهصورت کلی در همه بيماران دچار کانسر
تخمدان و چه در زیر گروه بيماران یائسه و غيریائسه.
کمتر مطالعاتی در زمينة ارتباط ميان تومورمارکرها با
مرحله و درجه تمایز کانسر تخمدان انجام شده است ،که
نتایج حاصل از مطالعه ما با برخی از آنها تطابق و با
برخی دیگر در تضاد است که در ادامه اشاره میشود.
http://bpums.ac.ir

این تومور مارکر نمیتوان این مراحل اوليه و پيشرفته را
از هم متمایز نمود ،که با نتيجه مطالعه ما مطابقت دارد.
اما نشان داده شد که سطوح سرمی تومور مارکر He4

بهطور معناداری ميان مراحل اوليه و پيشرفته کانسر
تخمدان متفاوت است ( .)15( )p>0/01در مطالعه ما
ارتباط ميان تومور مارکر  He4با مرحله کانسر بر اساس
سيستم مرحلهبندی فيگو معنادار نبود ( .)p=0/062که
یک علت این مسأله میتواند ناشی از حجم نمونه به
نسبت کمتر در مطالعه ما میباشد و اگر به عدد p value

دقت کنيم متوجه میشویم که این عدد به سطح
معناداری ( )α=0/02نزدیک است .و شاید این ارتباط
در حجم نمونه بيشتر معنادار گردد .در مطالعه ذکر شده
به تعيين ارتباط ميان سطوح سرمی هر تومور مارکر با
هر مرحله کانسر به طور جداگانه پرداخته نشد .همچنين
به ارتباط سطوح این تومور مارکرها با درجه تمایز نيز
اشارهای نشد .در مطالعهای دیگر در چين بر روی 60
بيمار دچار سيست آدنوکارسينومای تخمدان در
سالهای  2011- 2012انجام شد ،نشان داده شد که
ميان سطح تومور مارکر  He4در بيماران دچارتومورهای
با تمایز اندک ( )High gradeبا بيماران دچار
تومورهای با تمایز باال ( )low gradeاختالف معناداری
وجود دارد ( .)p>0/02اما این اختالف در مورد تومور
مارکر  CA125معنادار نبود ( .)p=0/022لذا این مطلب
نشان میدهد که سطح سرمی تومور مارکر CA125
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بحث

اختالف معناداری وجود ندارد و بر اساس سطح سرمی
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جدول  )0ارتباط ميان  9تومور  CA-125و  He-4با

در مطالعهای که در بيمارستان شهر بوستون در خالل

 / 077طب جنوب

سال بيست و دوم /شماره  /6بهمن و اسفند 3038

باشد (.)11

بيشترین حساسيت را در یافتن کانسر تخمدان دارد

در مطالعة یک مطالعه که در کرهی جنوبی بر روی 51

(حساسيت 12/9 :درصد) و ترکيب دو تومور مارکر

بيمار دچار توده لگنی که  22تن از آنان دچار کانسر

 CA125و  He4بيشترین حساسيت را در یافتن مراحل

اپتيليایی تخمدان بودند،انجام شد ،نشان داده شد که ميان

اوليه کانسر تخمدان دارا است (حساسيت 90/2 :درصد)

تومورمارکر  He4با درجه تمایز بافت شناختی تومور

( .)19بنابرین استفاده از این دو تومور مارکر بهصورت

ارتباط معناداری وجود ندارد ( )p=0112که با مطالعة ما

ترکيبی میتواند مکمل هم باشند و همدیگر را پوشش

مطابقت دارد (.)11

دهند .چرا که تومور مارکر  CA125از یک سو بهدليل

در برخی از مطالعات صرفاً افراد دچار تومورسيست

ویژگی به نسبت کمتر ،در وضعيتهای خوشخيم و یا

آدنوکارسينوم تخمدان مورد مطالعه قرار گرفتند اما در

شرایط غير ژینکولوژیک نيز باال میرود و از دیگر سو در

مطالعه ما و در مطالعة پيک و همکاران عالوه بر سيست

 20درصد موارد تومورهای تخمدانی نرمال میباشد که

آدنوکارسينوم سایر بافتهای تومورال اپيتليالی تخمدان

هر دوی این محدودیت را و  He4پوشش میدهد چرا

نيز وجود داشتند .رفتار تومورهای اپيتليالی مختلف در

که از ویژگی باالتری برخوردار است و هم در اغلب

ترشح یک تومور مارکر خاص براساس ميزان تمایز

مواردی که  CA125ممکن است نرمال باشد ،باال میرود.

متفاوت است.

لذا استفاده هر دو مارکر امکان یافتن تومورهای تخمدان

در مطالعة پيک نيز نشان داده شد که سطوح تومور مارکر

را در مراحل ابتدایی ميسرتر مینماید.

 CA125و  ،He4به طور معناداری در مراحل باال (سه و

در مطالعه ما نشان داده شد که ميان دو تومور مارکر

چهار) و درجه تمایز پایين تومور (دو و سه) نسبت به

 CA125و  He4ارتباط معناداری وجود دارد ()p>0/001

مراحل پایين و درجه تمایز باالی کانسرتخمدان افزایش دارد

که با سایر مطالعات تطابق دارد.

( p valueبه ترتيب برابر با  0/012و  .)0/013در مطالعه ما

در مطالعة دیگر که بر روی  156بيمار در در کره جنوبی،

نيز نشان داده شد که سطح تومور مارکر  CA125با مرحله

چنين نتيجه گرفته شد که ميان دو تومور مارکر  CA125و

کانسر اپيتليالی تخمدان بر اساس سيستم مرحلهبندی فيگو

 He4ارتباط معنادار مثبتی وجود دارد ( p>0/001و

در زیر گروه بيماران غيریائسه ارتباط معناداری ندارد اما عدد

 .)20( )r=0/2در آن مطالعه ارتباط ميان این دو تومور

 p valueبرابر با  0/069بود که به سطح معناداری α=0/02

مارکر نسبت به مطالعه ما ضعيفتر است و همچنين

نزدیک است و همانطور که ذکر کردیم احتماالً با افزایش

افزایش این دو تومور مارکر بهطور همزمان در برخی

حجم نمونه این عدد معنادار میگردد.

انواع هيستوپاتولوژیک کانسر تخمدان مثل موسينوس

در مطالعة عبدالعزیز و همکاران ،در کشور مصر بر روی

سيست آدنوکارسينوم تخمدان ،کارسينومهای تمایز نيافته،

 99بيمار دچار تودههای لگنی که  21تن آنان دچار کانسر

آدنوکارسينوم متاستاتيک و تومورهای ترکيبی آشکار نبود

تخمدان بودند انجام شد ،نشان داده شد که ميان

و این موضوع لزوم بررسی نمودن هر دو تومور مارکر را

تومورمارکر  CA125و  He4با مرحله و درجه تمایز کانسر

میطلبد .در مطالعة دیگر که در هلند بر روی  100بيمار
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شناختی تومور سيست آدنوکارسينوهای تخمدان مطرح

داده شد که تومور مارکر  He4به عنوان تنها تومور مارکر
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نمیتواند به عنوان یک شاخص در درجه تمایز بافت

تخمدان ارتباط معناداری وجود دارد ( )α=0/02و نشان

 CA-125و  HE-4در سرطان تخمدان 078/

چراغي و همكاران

سروز اپيتليال ( )γ=0/32 ،p=0/001و کانسر اندومتروئيد

با مرحله کانسر در بيماران دچار کانسر تخمدان در زیر

تخمدان ( )γ=0/31 ،p=0/035ارتباط معناداری وجود

گروه بيماران غيریائسه برابر با  0/069بود که همانطور که

دارد ( .)21این مطالعه نيز نشان میدهد که ارتباط ميان

ذکر شد به سطح معناداری  α=0/02نزدیک است ،لذا

این دو تومور مارکر فقط در دو نوع بافت شناختی ذکر

توصيه میشود مطالعهای دیگر با حجم نمونه باالتری و

شده وجود دارد .لذا اندازهگيری یک تومور مارکر به

بهصورت چند مرکزی و با چک نمودن سایر

تنهایی جهت یافتن انواع متعدد کانسر تخمدان

تومورمارکرها انجام شود تا بتواند محدودیتهای این

کفایت نمیکند.

مطالعه را پوشش دهد و جبران نماید.

نتيجهگيري

سپاس و قدرداني

بر اساس این مطالعه ،علیرغم اینکه ميان سطوح سرمی

این مطالعه بر گرفته از پایان نامه دکترای حرفهای پزشکی

 He4و  CA125در بيماران مبتال به کانسر اپيتليالی تخمدان

اميررضا بوالخير تحت نظارت دکتر چراغی و دکتر زرگر

همبستگی معنیداری وجود دارد اما نمیتوان بر اساس

انجام شده است.

سطح سرمی  He4و  CA125ميان مراحل کانسر تخمدان

این مطالعه تحت حمایت مالی دانشکده پزشکی دانشگاه

و درجه تمایز بافتشناختی آن افتراق گذاشت.

علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به شماره تصویب 1212
ع انجام شده است.

پيشنهادات
در مطالعه ما نشان داده شد که ميان سطح این دو تومور

تضاد منافع

مارکر با مرحله کانسر اپيتليالی تخمدان بر اساس سيستم

هيچگونه تعارض منافعی توسط نویسندگان بيان

مرحلهبندی فيگو و درجه تمایز بافت شناختی آن ارتباط

نشده است.

معناداری وجود ندارد .هر چند این ارتباط در مورد
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Abstract
Background: Given that ovarian cancer symptoms are nonspecific and that appropriate surgical staging and
pathological grading are important for the best treatment and prognosis of patients, this study aimed to
determine the correlation of preoperative serum levels of CA125 and He4 with staging and grading.
Materials and Methods: This cross-sectional study recruited 29 patients with epithelial ovarian cancer who
underwent staging based on FIGO protocol and grading by pathologist during 2011-13. Serum CA125 and He4
were determined preoperatively to measure the correlation of these tumor markers with staging and grading.
Results: We did not observe a significant correlation between preoperative serum levels of CA125 and He4,
and ovarian epithelial cancer staging and grading (P>0.05). However, serum levels of CA125 and He4 were
significantly correlated with each other (P>0.001).
Conclusion: Based on this study, we cannot differentiate epithelial ovarian cancer surgical staging or
pathological grading by preoperative CA125 and He4 serum levels.
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