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بیان ماركر  P63در سرطانهاي معمول پوست در مقایسه
با ضایعات غیر تومورال پوست
عبدالحميد اسماعيلي  ،*6محسن دهقاني زاهداني  ،6فاطمه نيلي

3

 6گروه پاتولوژي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
 6گروه پاتولوژي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
 3گروه پاتولوژي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي تهران
(دريافت مقاله -33/7/3 :پذيرش مقاله)32/7/62 :

چكيده
زمينه :سرطان غيرمالنومايي پوست شامل کارسينوم سلول بازال و کارسينوم سلول سنگفرشي بوده که شايعترين بدخيميهاي انسان ميباشند.
هدف اين مطالعه بررسي ميزان بروز ژن  P63در سرطانهاي معمول پوست و ضايعات غيرتومورال پوست ومقايسه اين دو ميباشد.
مواد و روشها :در اين مطالعه توصيفي -مقطعي ،نمونهگيري از بلوكهاي بايگاني شده سالهاي  6383و  6331بيماران در بيمارستان
سلول بازال و کارسينوماي سلول سنگفرشي پوست) مورد مطالعه قرار گرفتند و ارزيابي بيان ژن  p63به روش ايمونوهيستوکميستري براي
آنها انجام شد .از آزمونهاي آماري  Tو مجذور کاي نيز جهت آناليز دادهها استفاده شد.
يافتهها :ژن  P63در چهار مورد ( 63/33درصد) از ضايعات غيرتومورال و تمامي ضايعات تومورال ( 611درصد) بيان شد .در ضايعات
تومورال 2 ،مورد ( 62/22درصد) با شدت  66/6 ،6+مورد ( 32/22درصد) با شدت  6+و  61مورد ( 12/22درصد) با شدت  3+بيان شد.
در ضايعات غيرتومورال هر  1مورد آن ،ژن  P63با شدت  6+بيان شد.
نتيجهگيري :نتايج اين مطالعه نشان داد بروز و شدت بيان ژن  P63ميتواند جهت افتراق کارسينوم سلول بازال و کارسينوم سلول
سنگفرشي پوست از ضايعات غيرتومورال پوست بهکار گرفته شود.
واژگان کليدي :ضايعات غيرتومورال پوست ،P63 ،کارسينوم سلول بازال ،کارسنيوم سلول سنگفرشي
* بوشهر ،گروه پاتولوژی ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ایران
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برخي گزارشها حاكي از آن است كه  P63در برخي

مقدمه
بدخيميهای پوست به دو دسته مالنومایي و

از تومورهای اوليه پوستي بيان شده است .نقش این

غيرمالنومایي (كارسينوم سلول بازال و كارسينوم سلول

پروتئين در متاستازهای پوستي در مطالعات بسيار

سنگفرشي) تقسيم ميشوند كه بر اساس نوع عامل

معدودی گزارش شده است و گفته شده است كه شاید

خطر ،شيوع باالیي دارند ( 1و  .)2سرطان غيرمالنومایي

بيان این ژن بتواند در افتراق تومورهای اوليه از ثانویه

پوست شایعترین بدخيميها در جمعيت سفيدپوست

پوست نقش ایفا كند (.)11

هستند (.)3
ژن  P53یك تنظيم كننده اصلي پاسخ سلول در مقابل
استرس است و نقش آن به عنوان مهاركننده و سركوب

طي مطالعهای كه دمالنر سكز ( )Damlanur Sakizو
همكاران بر روی  117نمونه ضایعات پوستي سرطاني
و غيرسرطاني پوست انجام دادند شدت بيان  P63به

كننده تومور بهواسطه اختالل در فرآیند تكثير سلولي است

ترتيب در نمونههای بيماری بوون ،اكتينيك كراتوزیس،

( )4و مهمترین تومورساپرسورژن بدن محسوب ميشود.

كارسينوم سلول بازال ،كارسينوم سلول اسكواموس و

پروتئين

سركوب

كننده

تومور

P53

توسط

دیوید الن ( )David Laneو همكاران كشف و معرفي
شد و ژن  P53را نگهبان ژنوم ناميدند ( .)5گزارش شده
كه در  55درصد از بدخيميها  P53دچار جهش شده
است .جهش در  P53فقط منجر به از دست دادن
عملكرد در آن نميشود بلكه گاهاً باعث اثر منفي و
عكس این ژن (القاكننده تومور) نيز ميشود (.)5-7

كراتواكانتوما كاهش یافته بود .هيچكدام از نمونههای
مالنوم بدخيم درجا و بيماری پاژت ،ماركر  P63را بيان
نكردند و مشخص شد كه بروز ماركر  P63ميتواند در
افتراق بيماری بوون و اكتينيك كراتوزیس از مالنوم
بدخيم درجا بيماری پاژت كمك كننده باشد (.)17
مك دید ( )Mc Dadeو همكاران نيز نقش  P63را در
نئوپالزیهای اپيدرم بررسي كردند .در این مطالعه آمده

ژن  P53برای محافظت سلول در مقابل آسيب DNA

است كه  P73 ،P63 ،P53اعضای یك خانواده هستند

ناشي از قرار گرفتن در معرض اشعه  UVحياتي است

كه شباهتهای ساختاری زیادی با همدیگر دارند گفته

و نيز موتاسيون این ژن در سرطانهای غيرمالنومایي

شده است كه  P63قدیميترین عضو خانواده است كه

اولين بررسيها و شناسایيها راجع به  P63در سال

دارد .این پروتئين ایزوفرومهای متعددی دارد كه همه

 1111در مدلهای حيواني مطرح شد نقش  P63در

آنها ميتوانند باعث تكامل اپيتليوم شوند (.)18

تكامل اپيدرم نيز اثبات شده است و دیده شده است كه
در صورت موتاسيون نقص اندامها و اختالالت
ساختاری رخ داده است ( .)1-14ژن  P63عضوی از
خانواده ژن  P53ميباشد .از آنجایي كه  P53در همه
بافتها بيان ميشود  P63بهصورت اختصاصي در
اكتودرم جنيني و الیههای بازال بافتهای اپيتليال فرد
بالغ بيان ميشود (.)15
http://bpums.ac.ir

بيان ژن  P63در متاستازهای پوستي نيز در یك مطالعه
بررسي شد .در این مطالعه كنتاكيز ( )Kanitakis Jو
همكاران  P63را به عنوان یك انكوژن از خانواده
 TP53معرفي كردند .در سلولهای پوستي نرمال P63

با حداقل تمایز كراتينوسيتها بيان ميشود .بر روی بيان
ژن در تومورهای پوستي متاستاتيك اختالف نظر وجود
دارد .در این مطالعه بيان ژن  P63در چهل و پنج مورد
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بررسي شد .این موارد غالباً منشأ اوليه شناخته شده

ولگاریس 4 ،مورد لوپوس 4 ،مورد اگزما 4 ،مورد

داشتند 14 .تومور خوش و بدخيم با منشأ اوليه اپيتليال

ليكن پالن 3 ،مورد اریتما ندوزوم 2 ،مورد پمفيگوس

نيز مورد مطالعه قرار گرفت P63 .در  81درصد از

ولگاریس 2 ،مورد درماتيت هرپتي فورم 2 ،مورد

تومورهای اوليه پوست و  11درصد از تومورهای

پيتریازیس روزه آ 2 ،مورد پسوریازیس 1 ،مورد

متاستاتيك پوستي بيان شده بود .این نتایج نشان داد كه

بيماری داریر 1 ،مورد ليشمانيازیس و  1مورد

 P63ممكن است بتواند در تشخيص تومورهای پوستي

لپرماتوز لپروزی بودند.

مورد استفاده قرار بگيرد .البته گفته شده است كه بيان

تمامي نمونهها توسط پاتولوژیست تشخيص قبلي

ژن  P63نميتواند وجود متاستاتيك بودن سرطانهای

داشتند .نمونههای كارسينوم سلول اسكواموس بر اساس

پوستي را رد كند (.)11

كرایتریای  Borderو نمونههای كارسينوم سلول بازال

افتراق بين تومورهای بدخيم معمول پوست و ضایعات

بر اساس  Rippey’s classificationتقسيمبندی

خوشخيم در مواردی بهدالیلي نظير بيوپسيهای

شدند .عالوه برآن تمامي نمونه های سرطاني بر اساس

كوچك یا سطحي چالش برانگيز است كه این امر در

وجود یا عدم وجود جزء بدخيم درجا  ،دسموپالزی،

مطالعه تان ( )Tanوهمكاران مورد بررسي قرار گرفت

تهاجم به عروق لنفاوی و عروق خوني و تهاجم به

( .)11مطالعات موجود جهت ارتباط بين بيان ژن P63

اطراف عصب و نوع الگوی رشد حاشيههای تومور بر

و سرطان پوست نسبتاً محدود است .لذا با توجه به

اساس اینكه تهاجمي یا گسترش یابنده باشد

مطالعات محدود در این زمينه ،مطالعاتي با حجم و تنوع

مورد بررسي قرار گرفتند.

نمونه بيشتر ميتواند بسيار مفيد باشد و این مطالعه نيز

روش كار به این صورت بود كه ابتدا از نمونههای

به همين منظور صورت پذیرفت.

قالبگيری شده در بلوکهای پارافين توسط دستگاه
ميكروتوم برشهای ميكروني در  2اسالید تهيه شد .یك
نمونه به صورت هماتوكسيلين و ائوزین و دیگری

مواد و روشها
در این مطالعه توصيفي – تحليلي كه به صورت
مقطعي انجام شد تعداد  15نمونه از بلوکهای
بایگاني شده سالهای  1381و  1315بيماران
مطالعه شدند .از تعداد  15نمونه 35 ،نمونه Usual

 skin carcinomaشامل  25مورد  BCCو  15مورد
SCC

و

35

نمونة

 Non tumoral skin lesionشامل  4مورد وروكوس

آنتي ژن در هسته (مخصوص  )PCRرنگآميزی شد.
در مرحله بعد با یك ميليليتر آب مقطر آمپولي به طور
كامل حل شدند و سپس با ميكروتيوپ در دار  25الندا
جدا شدند و با آنتي بادی  diluentبه نسبت 1/255
رقيق شد و نمونه با آنتي بادیهای ضد ایزوتوپ آنتيژن
 P63در هسته رنگآميزی شد .در هر مورد كنترل مثبت
و منفي استفاده گردید.

In situ component
Infiltrative
Expansile
http://bpums.ac.ir
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تنها بيان  P63هستهای به عنوان اختصاصي در نظر
گرفته شد .توزیع بيان  P63در اپيدرم نرمال ،غدد عرق،

آناليز آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSویرایش  25و

غدد سباسه ،فوليكولهای مو ،سلولهای مزانشيمي

بهوسيله آمار توصيفي و با استفاده از آزمونهای آماری

پوست ،سلولهای اندوتليال ،پریوست ،ماهيچههای

مجذور كای و آزمون  Tانجام شد.

راست كننده ،باندلهای عصبي و سلولهای چربي در

يافتهها

بافتهای نرمال و بافتهای نزدیك به نئوپالسم
سنجيده شد.

در این مطالعه  35مورد از ضایعات پوستي غير تومورال

ارزیابي  P63به روش ایمونوهيستوكميستری برای

و  35مورد كارسينومهای معمول پوست مورد مطالعه

درجا،

قرار گرفتند .ضایعات تومورال شامل  15مورد

 invasive squamous cell carcinomaو basal

( 33/3درصد) كارسينوم سلول سنگفرشي ( )SCCو 25

 cell carcinomaبر اساس كرایتریای زیر انجام شد:

مورد ( 11/7درصد) كارسينوم سلول بازال ( )BCCبود.

اسكواموس

سل

كارسينومای

جدول  1فراواني ضایعات مورد مطالعه را بر حسب نوع

-:negative nuclear staining of neoplastic cells
+:focal (<5%) positivity of neoplastic cells
ضایعه نشان ميدهد.
++:moderate (5-50%) positive of neoplastic cells
+++:diffuse (>50) positivity of neoplastic cells
جدول  )6فراواني ضايعات مورد مطالعه بر حسب نوع ضايعه
فراواني

درصد فراواني

BCC

25

33/3

فراوانيدسته
SCC

15

11/7

ضایعات غير تومورال

35

55

كل

15

155

ضایعات تومورال

ميانگين سني افراد مورد مطالعه  43/8111/4سال بود.

بيان ژن  P63در نمونههای مورد مطالعه بررسي شد و

دامنة سن افراد مورد مطالعه از  21تا  72سال متغير بود.

در چهار گروه  3+ ،2+ ،1+و بدون بيان ژن دستهبندی

ميانگين سني افراد مورد مطالعه در گروه ضایعات

شدند .نتایج نشان داد كه بيان ژن  P63فقط در  4مورد

تومورال  45/411/23سال و ميانگين سني افراد مورد

( 13/33درصد) از ضایعات غير تومورال رخ داده است

بود .افراد مورد مطالعه در گروه ضایعات تومورال از نظر

مورد ( 11/11درصد) 2+ ،در  11مورد ( 31/11درصد)

شرایط سني ،ميانگين سني باالتری داشتند اما این تفاوت

و  3+در  14مورد ( 41/11درصد) بوده است .جدول 2

در دو گروه از نظر آماری معنيداری نبود.

ميزان بيان ژن  P63در نمونههای مورد مطالعه را بر
حسب نوع ضایعه نشان مي دهد.

جدول  )6فراواني بيان ژن  P63در نمونههاي مورد مطالعه
بيان ژن
دسته

http://bpums.ac.ir

ميزان بيان ژن P63

کل

عدم بيان ژن

6+

6+

3+

ضایعات تومورال

-

5

11

14

35

ضایعات غير تومورال

21

4

-

-

35
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21

كل

11

1

15

14

در این مطالعه دیده شد كه بيان ژن  P63به طور

 Expansileبود و ارتباط بيان ژن  P63با الگوی رشد

معنيداری در ضایعات تومورال بيشتر رخ داده است

ضایعات تومورال از نظر آماری معنيدار بود (.)P>5/55

( )P>5/55و همچنين دیده شد كه در مواردی كه بيان

جدول  3فراواني الگوی رشد در نمونههای مورد مطالعه

ژن به صورت  3+ ،2+بوده الگوی رشد حاشيه تومور

را بر حسب نوع ضایعه نشان ميدهد .همانطور كه در

غالباً تهاجمي بوده است.

جدول نشان داده شده از  35مورد ضایعات تومورال21 ،
مورد از ضایعات تومورال الگوی رشد تهاجمي و  1مورد

الگوي رشد
در  21مورد ضایعات تومورال ( 75درصد) به صورت

الگوی رشد  Expansileرا داشتهاند.

اینفيلتراتيو و در  1مورد ( 35درصد) به صورت
جدول  )3فراواني الگوي رشد و دسموپالزي در نمونههاي تومورال مورد مطالعه
متغير
دسته

کل نمونه تومورال

دسموپالزي

الگوي رشد
Infiltratine

Expansile

مثبت

منفي

25

14

1

8

12

SCC

15

7

3

5

5

جمع نمونهها

35

21

1

13

17

BCC

دسموپالزی در  13مورد از ضایعات تومورال (43/4

تهاجم لنفاتيك ارتباط آماری معنيداری وجود نداشته است

درصد) مثبت و در  17مورد ( 51/1درصد) از موارد منفي

(.)P<5/55

بود .از این  13مورد 8 ،مورد در گروه  BCCو  5مورد در
گروه  SCCبودند .در این مطالعه دیده شد كه بين بيان ژن

3

2
1

 P63و دسموپالزی در ضایعات تومورال ارتباط آماری

1

1

معنيداری وجود نداشته است ( .)P<5/55جدول  3ميزان

0
بيان ژن 3+

بيان ژن 2+

بيان ژن 1+

ضایعه نشان ميدهد .از  35مورد ضایعات تومورال28 ،
مورد جز بدخيم درجا ( )in situمثبت و  2مورد منفي بود.

نمودار  )1فراواني تهاجم لنفاتيك در نمونههای تومورال بر حسب ميزان
بيان ژن

در این مطالعه دیده شد كه  4مورد ( 13/33درصد) از

Fig 1) Lymphatic invasion frequency in tumoral
lesion samples according to gene expression rate

گروه  )SCCتهاجم لنفاتيك داشتند ،به گونهای كه در یك

تهاجم عروقي و تهاجم اطراف عصبي نيز در نمونههای

مورد بيان ژن  P63به ميزان  ،1+در  1مورد  2+و در 2

مورد مطالعه بررسي شد .در مطالعه ما در  2مورد (1/11

مورد  3+بوده (نمودار  )1و بين ميزان بيان ژن  P63و

درصد) از ضایعات (هر  2مورد از گروه  )SCCتهاجم

ضایعات تومورال ( 1مورد از گروه  BCCو  3مورد از

عروقي دیده شد و بيان ژن  P63آنها به ميزان  2+بود.
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بين بيان ژن  P63با تهاجم عروقي ارتباط آماری

نتایج نمونههای مورد مطالعه ما نشان داد كه ژن P63

معنيداری وجود نداشت ( .)P<5/55همچنين دیده شد

در كارسينوماهای معمول پوست هم از نظر كمي و هم

كه در  3مورد ( 15درصد) از ضایعات (هر  3مورد از

از نظر شدت بروز ،بيان بيشتری نسبت به ضایعات

گروه  )SCCتهاجم اطراف عصبي وجود داشته و از این

غيرتومورال پوست دارد و نيز تهاجم عروقي و تهاجم

 3مورد  2مورد  2+و  1مورد  3+همراه با بيان ژن P63

اطراف عصب فقط در ضایعات  SCCمشاهده شد كه

بوده است .از نظر تهاجم به اطراف عصب در ضایعات

البته در این زمينه دیگر مطالعات نيز این درگيریها را

مورد مطالعه دیده شد كه این پدیده به طور معنيداری

نادر گزارش كردند .تهاجم عروقي و تهاجم اطراف

بيشتر در گروه  SCCرخ داده است ( .)P>5/55در این

عصب در مطالعه فاگان ( )Faganو همكاران ( )24به

مطالعه بين بيان ژن  P63و تهاجم اطراف عصب ارتباط

ترتيب  1/33درصد و  52/11درصد و این موارد در

آماری معنيداری مشاهده نشد (.)P<5/55

مطالعه كرتز ( )Kurtzو همكاران ( )25به ترتيب 25
درصد و  35در صد گزارش شده است.

بحث
اثرات  P63در سركوب تومور و حتي خاصيت آنكوژن

در مطالعه جيست ( )Giestو همكاران ( )21درگيری
پری نورال در  SCCو  BCCنادر و در مطالعه بچرت

بودن آن همچنان مورد بحث است .از طرفي استفاده از

( )Bechertو همكاران ( )27نيز درگيری پری نورال

 P63در متاستاتيك بودن و اوليه بودن تومورها نيز مورد

گزارش شده است.

اختالف نظر است .نتایج حاصل از مطالعه ما نشان داد

در مطالعه ما مشاهده شد كه دسموپالزی ارتباطي با بيان

كه ژن  P63به ميزان قابل توجهي در ضایعات تومورال
بيشتر بيان شده است .بيان ژن  P63در ضایعات تومورال
در چندین مطالعه دیگر نيز گزارش شده است و نتایج

ژن  P63در ضایعات تومورال نداشته است .بررسي
ارتباط الگوی رشد در نمونههای مورد مطالعه با ميزان
بيان ژن  P63نيز نشان داد كه مواردی كه ضایعات

مشابه مطالعه ما را داشتهاند و تعداد اندكي از مطالعات

 2+یا  3+بيان ژن رخ داده بود معموالً الگوی رشد

نتایج خالف مطالعه ما را داشتند.

اینفيلتراتيو داشتند.

در مطالعه ما دیده شد كه  13/33درصد از ضایعات (1
داشتند .در یك مطالعه آمده است كه متاستاز در BCC

نتایج حاصل از مطالعه ما و تجزیه و تحليل دیگر

نادر است ( )25و در چند مطالعه نيز درگيری لنفاتيك

مطالعات انجام شده نشان ميدهد كه ژن  P63ميتواند

در حد گزارش مورد و به صورت نادر بوده است

دارای اثرات سركوب تومور باشد و از طرفي شدت بيان

( 21و  .)22در مطالعه مور ( )Mooreو همكاران ()23

این ژن ميتواند به تشخيص بدخيميهای پوست كمك

نيز آمده است كه متاستاز به غدد لنفاوی در  SCCنسبت

كند .مطالعه ما نشان داد كه بيان ژن  P63و شدت بيشتر

به  BCCشایعتر است و همچنين گفته شده است كه

بيان آن به نفع تشخيص سرطانهای معمول پوست یعني

عمل جراحي و بدنبال آن رادیوتراپي كمك كننده است.

كارسينوم سلول بازال و كارسينوم سلول اسكواموس در
مقابل تشخيص ضایعات غيرتومورال پوست ميباشد.
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Abstract

Background: Non-melanoma skin cancers including basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma are
the most common malignant diseases in human. The aim of this study was to determine the expression of the
P63 marker in common skin cancers and non-tumoral skin lesions and compared the difference between them.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, sampling was performed from the archive of sample
blocks from patients admitted in Shahid Mohammadi Hospital during 2010-2011. Sixty samples (including
30 samples of non-tumoral skin lesions and 30 samples including basal cell carcinoma and squamous cell
carcinoma) were studied. The evaluation of p63 gene expression was performed using
immunohistochemistry method. Student’s T-test and Chi-square test were used for analysis of the data.
Results: P63 gene were expressed in 4 cases (13.33 %) of non_tumoral lesions and all tumoral lesions
(100%). In tumoral lesions, 5 cases (16.66 %) showed 1+ severity expression, 11 cases (36.66%) 2+severity
expression and 14 cases (46.66 %) 3+severity expression. All 4 non-tumoral lesions showed 1+severity
expression of P63gene.
Conclusion: The results of this study indicated that the frequency and severity of gene expression of P63
could be used for differentiation between basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma as well as
non-tumoral skin lesions.
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