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...ازاوستنان که هر چه دارمزد میان نثار ایشکر شا

و سرکار خانم دکتر يارجمند و بزرگوار سرکارخانم دکتر فاطمه حاج منوچهردیاتبا تشکر و سپاس از اس
.نمودیار مشکل میان نامه بسین پایشان نگارش ایاییکه بدون راهنمایسیا اویسون

.نموده انديارین مهم ینجام رساندن امرا در به ایکه به نوعیکسانيو با تشکر خالصانه خدمت همه 
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شان آرام بخش آالم یست و مهر آسمانیممنوعه نییایچ رویکنم به آنان که مرا آموختند هیم میتقد

...ام استینیزم

ه گاهم،دستان پرمهر پدرمین تکیبه استوارتر

م،چشمان زالل مادرمین نگاه زندگیبه سبزتر

تان را یکران مهربانیبيایاز دريآموختم و هرچه بکوشم قطره اکه هرچه آموختم در مکتب عشق شما 

.شمايد باغ بهشتم رضاید شماس و فردا کلیام به امیم،امروز هستیسپاس نتوانم بگو

.تان نثار کنمین ارزان نداشتم تا با خاك پایاز اگران سنگ تر 

.بوسه بر دستان پرمهرتان
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دهیچک

: نهیزم

ص و درمان یباشد که تشخیدر مردان میمین انواع بدخیعتریسرطان پروستات از جمله شا

ـ لـذا در ا . برخـوردار اسـت  ییت به سـزا یبه موقع آن از اهم ارزش یبررسـ ن مطالعـه بـه   ی

عات خـوش  یدر افتـراق ضـا  PSADو free PSA/ total PSAو PSAیصیتشخ

ین مطالعه بررسـ یهدف از ا.میپروستات پرداختیسوزنیوپسیبم پروستات دریم از بدخیخ
م پروستات در یم از بدخیعات خوش خیافتراق ضايمذکور برايتست هایصیتشخارزش 

.بودییه عنوان روش استاندارد طالپروستات بیسوزنیوپسیاس با بیق

:مواد و روش ها

ـ ارز-مـورد  130يبر رویاز نوع مقطعيمشاهده ایک بررسین مطالعه به صورت یا یابی

کـه  باشـد  یمیمارانیدر بPSADوPSA  ،free PSA/ total PSAشده از نظر 

13901393يسالهایدر طخودپروستاتیسوزنیوپسینمونه بک یپاتولوژیبررسجهت 

استفاده شـده  t-Testو chi-squareن مطالعه از یدر ا.مراجعه کردندشگاه بهار یبه آزما

.در نظر گرفته شد0.05داریاست و سطح معن

:هایافته

ر ین دو گروه با و بـدون کانسـر پروسـتات در مقـاد    یبيداریاختالف معنحاضردر مطالعه

بـه  (P valueوجـود داشـت  PSADو ,PSA,,Free PSA ratioین سنیانگیم

ـ یـ سطح ز. بدست آمد0.01،0.022،0.007،>0.001ب یترت يبـرا (ROC)یر منحن

0.688=PSA 0.738يبـرا=PSAD 3120.يو بـرا =Free PSA ratio
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PSAيبـرا Cut-off0.16بـا لحـاظ کـردن    .بود Free PSA= 5950.يوبرا

Densityد به دست آمددرص64یژگیدرصد و و75ت یحساس.

:يریجه گینت

پروسـتات عالمـت   یپرتروفیحجم پروستات ، وجود ه,مثل  سنیر گذار احتمالیعوامل تاث
تواننـد باعـث    یش   مـ یج آزمـا یز عوامل مداخلـه گـر در نتـا   یت مزمن  و نیدار و  پروستات

ین در حـال یا.شوندياز نقطه نظر کاربردFree PSA ratioیصیکاهش ارزش تشخ

ـ نمایحفظ مییزان باالیرا به میصیط مشابه  قدرت تشخیدر شراPSADست که ا د ی

.

ارزش پروسـتات،  ،PSA،Free PSA ratio,PSA Density: واژگـان کلیـدي  

یصیتشخ
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1فصل 

ان مسئلهیمقدمه و ب
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ان مسئله یو بمقدمه-١

ن علت مـرگ  یدومکل جهان بوده ومردان دردریین سرطان احشایعترینوم پروستات شایکارس

. )3(شـود  یسال گزارش مهردردیجدمورد300000ش از یو ب) 2و 1(کا است یمرسرطان در اازیناش

علـت مـرگ، در   نظـر ازمثانـه و معـده و از کانسـر بعـد ران،آن رایگزارشات ثبت سرطان در امطالعات و

آن در جوامـع  ینوع مخفیزان فراوانیمطالعات  مینکه دربرخآبا. )4(دهدیمهفتم قرارگاه ششم ویجا

نقـش  ). 5(ا کمتراسـت  یدر  اسـ یکسـان نبـوده و بطـورکل   یآن ینیکسان براوردشده اما فرم بالیمختلف 
زیران نیامطالعات ثبت سرطان دریحت،دربروز آن شناخته شده استیطیومحی،هورمونیکیعوامل ژنت

اسـتان  ين کانسر هایکانسر پروستات رتبه اول رادر ب85سالبطور مثال در.ن تفاوت استید کننده ایتائ

بـوده اسـت   0.54آن ASRیکه در استان خراسان شـمال یداشته است درحالASR12.29تهران ، با

).6(ن کانسر ها داشته است یه هشتم در بالم در رتبیا دراستان ایو

يازابزارهـا يریزان بکـارگ یتفاوت   میستیبایطینقش عوامل محعالوه برن تفاوتهایه ایدر توج

ـ PSAآزمون .ا در جوامع مختلف  مدنظر قراردادریصیتشخ مـاران  یدرمـان  ب يریـ گیکه ابتدا جهت پ

بطـور .ن سـرطان شـد  یـ ص ایدر تشخیمیباعث تحول عظ).7-5(مبتال به  کانسرپروستات بکاربرده شد

ـ نیدر کل1991تا1988ساله از3دورهکیمثال در ـ توسـط ا زان کشـف کانسرپروسـتات  یـ و  میک مـا ی ن ی

امـا ؛محدود شدن منبع آن به بافت پروسـتات اسـت  ن مارکریمهم ايهایژگیاز و.)7(برابر شد7تست

).8(باشد یمیرسرطانیعات غیش آن در ضاینقطه ضعف مهم آن، افزا

ش بـرخالف تصورگذشـته   ین افزایاوشودیمماریدرخون بPSAشیسرطان پروستات باعث افزا
ـ تلیاپيشـتر آن ازسـلولها  یست بلکه بعلت نشـت ب ینیبافت سرطاندآن دریش تولیبعلت افزا بـداخل  یالی

KD-34پروتـاز  ن یازخـانواده سـر  PSA.پروستات اسـت یگردش خون در اثربهم خوردن ساختاربافت

).9(شود یال پروستات ساخته میتلیاپيله سلولهایاست که بوس
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ـ PSAوجودآنکهبا ـ ) 10(کانسـر پروسـتات اسـت    يک ابـزار مهـم  درغربـالگر   ی درمـورد   یول

ـ بـا ا ). 12و 11(اسـت  یت کـاف یاختصاصـ فاقـد یبعضـ نظره بت آن بحث وجودارد ویاختصاص ن حـال  ی

ـ ايبـرا را%50ت یواختصاص%80یت حداقلیک حساسیاکثرمطالعات  ). 8(گرفتـه انـد   نظـر ن تسـت در ی

بـوده اسـت کـه بمنظـور    یاقـدامات ازیکـ یPSAانجـام گرعالوه بریديک هایتکنزارها واستفاده ازاب

ـ نهـا اسـتفاده از م  از جملـه آ .ت تست صورت گرفته است یصت واختصایش حساسیافزا آزاد وPSAزان ی

.)5(استیکلPSAنسبت آن به 

نجـام شـد  کـه    اید بهشـت یدانشـگاه  شـه  و همکاران  دریررسولیتوسط هوشنگ اميمطالعه ا

مورداسـتفاده قـرار   يررکانسـ یغازيماران کانسریبيتوتال به ازاد جهت جداسازPSAح  ینسبت  صح

يداوطلـب  بـرا  3670يساله بر  رو9ک دوره  ینژاد دريصفرگرتوسط دکتریمطالعه د). 13(گرفته بود 

ـ یله  ترکیروستات  به وسـ مورد از  آنها کانسر پ138کانسر پروستات  انجام  شد که  دريغربالگر ازیب

پروستات یسوزنينه بردارنموتاینهانسبت فرم  آزاد به توتال آن ووPSA، جه آزمونینت،ینیبالنهیمعا

).14(افت شد ی
باشـد و یدر مـردان مـ  یمیانـواع بـدخ  ن یعتریسرطان پروستات از جمله شالذا با توجه به آن که 

لـذا در  . برخوردار اسـت ان یمبتالیش آگهیدر بهبود پییت به سزایص و درمان به موقع آن از اهمیتشخ

عات یدر افتـراق ضـا  free PSA/ total PSAو PSAیژگـ یت و ویحساسـ ین مطالعه به بررسـ یا

.میپروستات پرداختیسوزنیوپسیم پروستات در بیم از بدخیخوش خ
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پروستاتیآناتوم

یتال بوده و به سطح خلفیافراگم اوروژنیديأس آن رود معکوس است که ریرامیک پیپروستات به شکل 

. باشدین قسمت بوده و در مجاورت قاعده مثانه میا قاعده غده بزرگترییه فوقانیناح. س وصل استیپوب

از رکتـوم  Denonvilierيایک ممبران نازك به نـام فاسـ  یک و یپروستاتيپریپروستات توسط چرب

یدر نواح. پروستات قرار داردیخارجیدر بافت همبند قدام و قدامینیسانتوريدیشبکه ور. شودیجدا م

ـ بـه طـور ما  Neurovascular Bundleپروستات اعصاب و عروق زوج به نـام  یخارج–یخلف ل ی

).15(شوندیوارد آن م

:شودیم میه گالندوالر در اطراف اورترا تقسیپروستات به سه ناح

1-Peripheral Zone :يکانسرها%) 70(شود و اغلب یبافت پروستات را شامل مدرصد70با یتقر

.رندیگیپروستات از آن منشأ م

2-Transitional Zone :ن یـ گرچـه ا . اورتـرال اسـت  يپـر يه کوچک بافت غـده ا یشامل دو ناح

یپرتروفـ یهيبـرا یدهد، محلیل میدرصد بافت پروستات را در مردان نرمال جوان تشک5قسمت فقط 
.تات استم پروسیخوشخ

3-Central Zone : باشـد کـه از داخـل آن وازدفـران،     یشامل بافت پروستات در قاعده پروستات مـ

پروسـتات را  يدرصد بافـت غـده ا  25ن منطقه یاگرچه ا. کنندیعبور میانزاليکل و مجارینال وزیسم

سازد،یم

اشـغال شـده   يرغـده ا یبافت غپروستات با یقسمت قدام. رندیگیدرصد کانسرها از آن منشأ م15فقط 

).16(شودیده مینامیبروماسکوالر قدامیفياست که استروما

Prostate gland zones
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Adapted from:Yedishtra Naidoo MSIV KMC April 2010

سرطان پروستات

ـ   یعتریسرطان پروستات شا ین سرطان در مردان است که امروزه آمار رو به رشـد آن موجـب نگران

برابـر را نشـان داده   2در حـدود یشـ یکه بر اساس آمار موجود، بروز آن افزايشده است به گونه اییها

له ین وسـ یتا بـد ) 17(شده است يدوره ايهايد بر انجام غربالگریش تأکین مسأله سبب افزایاست و ا

ـ ز تا حد زیرا نیدرمانينه هایز هزیم از بار آن کاسته و نیبتوانيماریص زودرس بیبا تشخ کـاهش  يادی

در یسـرطان يسـلول هـا  یدو برابر شدن طوالنژه با توجه به زمان ین مسأله به ویت ایاهم). 18(م یده
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). 19(گـردد  یکشـد دوچنـدان مـ   یسال طـول مـ  4یال3ک به یان به سرطان پروستات که نزدیمبتال

يمـار ین بیص هر چه زودتر ایماران مبتال به سرطان پروستات تشخیط بیژه با توجه به شراین به ویبنابرا

را در يبهتـر یو روانـ یط روحیماران شرایابد و بیبهبود يادیافراد تا حد زیت زندگیفیشود کیسبب م

یدرمـان ينـه هـا  یبگـذرد، هز يماریبعالوه با توجه به آن که هرچه از شروع ب). 20(ند یادامه تجربه نما

).21(، مقرون به صرفه تر است يماریص زودتر بیابد، لذا تشخییش میافرا

از کانسـر  ین علت مـرگ ناشـ  یاست و دومییکاین آمرکشنده در مردایمین بدخیعتریکانسر پروستات شا
ـ مـرد  33شود و از هر ین کانسر مبتال میبه ایک نفر در طول زندگیمرد 5از هر . باشدیم ک نفـر بـه   ی

ـ یوع آن خین همه سرطان ها،فقط سرطان پروستات است که شیاز ب. ردیمین سرطان میعلت ابتال به ا یل

بروز خود از حـداکثر  ير سرطان هاکه برایدر هر حال برخالف سا.ابدییش میش سن افزایبه سرعت با افزا

احتمـال خطـر مـادام العمـر     .ابـد ییش مـ یش سن افزایزان بروز سرطان پروستات با افزایسن برخوردارند،م

کشف شود، بـدون  یدر کالبدشکافیکه به طور تصادف(ساله به سرطان پروستات نهفته50ک مرد یيابتال

یقوت ناشـ يو برا% 9.5آشکار استینیکه از نظر بالی، در مورد سرطان پروستات%40)مرگتوجه به علت 

.)22(است% 2.9از سرطان پروستات ،
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یت و با سرعت رشد آهسته هسـتند،در حـال  یاهمیمار بیک بیاز انواع سرطان پروستات در یلین خیبنابرا

بماننـد،  یا درمان نشده باقیص داده شوندیر تشخیدیلیدارندواگر خيشتریبییزايماریر انواع آن بیکه سا

يبـرا يریـ م گیسـرطان پروستات،تصـم  یکیولـوژ یت بیع فعالیف وسین طیا.مار خواهند شدیباعث مرگ ب

).23(کندیماران مختلف را مشکل میان بدرم

ـ زان را در این میشتریباشد و بیمختلف متفاوت مين کشورهایوع سرطان پروستات در بیدرصد ش االت ی

تـا  30سـال،  50يدر مردان بـاال یوع کانسر در اتوپسیش. ن را در ژاپن مشاهده کرده اندیمتحده و کمتر

).24(باشدیدرصد م98تا 35سال 90يدرصد و در مردان باال50

:عوامل خطر

:عوامل خطر ابتال به کانسر پروستات عبارتند از

و گوشت قرمزیمملو از چربییم غذایرژ- ١

ـ     يبه طـور (مثبت در بستگان درجه اول و دومیلیابقه فامس- ٢ ين حملـه  یکـه اگـر سـن بـروز اول

60ن حملـه  یاگر سن بروز اول.ابدییش میبرابر افزا4یباشد،احتمال خطر نسبیسالگ70يماریب
باد،احتمـال  یسـالگ 50ياریـ ن حمله بیبرابر و اگر سن بروز اول5یباد،احتمال خطر نسبیسالگ

.)کندیدا میش پیبرابر افزا7آن یخطر نسب

ییکایآمر–ییقاینژاد آفر- ٣

8کوتاه کروموزوم ينقص بازو- ٤

یقبلیوازکتوم- ٥

یزشیآميماریسابقه ب- ٦

).25(که خواص ضدتومورال داردDن یتامیزان ویر در مییاز تغیناشییایمسائل جغراف- ٧
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يپاتولوژ

نوم سـلول  یآن ها کارسـ % 90ه،یبق% 5ان یاز م.نوم هستندینوکارسپروستات،آديسرطان ها% 95شتر از یب

).26(ا سارکوم ها هستندین ینورواندوکرينوم هایسرطان ها کارسیو مابقینینابیب

پررنگ و بزرگ شدن هسته همراه بـا برجسـته شـدن    : سرطان پروستات عبارتندازک یژتولویسمشخصات 

توپالسم بـرخالف  ین،نسبت هسته به سیبنابرا.اد استیار زیستوپالسم بیدر اغلب موارد مقدار س.هستک ها
د یـ ص سـرطان پروسـتات مف  یگر،اغلب در تشـخ یدياز نئوپالسم هاياریص بسید بودن آن در تشخیمف

.ستین

در يده اقاعـ يسـلول هـا  يه یال.ص سرطان پروستات براساس ساختمان سلول هاستیقت تشخیدرحق

عات یو ضاBPH،غدد مبتال به یعیه در غدد پروستات طبین الیه اکیسرطان پروستات وجود ندارد،در حال

يزیـ ر سوال رود،رنـگ آم یص سرطان پروستات زین اگر تشخیبنابرا.مقدم بر سرطان پروستات وجود دارد
حـا سـلول   یترجيزیـ ن رنـگ آم یرا اید خواهد بود،زیباال مفیوزن مولکولين دارایکال با کراتیستوکمیه

یینمونه ها.ن عدم وجود رنگ در ارتباط با سرطان پروستات استیکندو بنابرایگ مرا رنییقاعده ايها

يزیـ رنگ آمEPCAا یAMACRد مثل یجديتوان با مارکرهایمانند را میکه کماکان دوپهلو م

.)27(کرد
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يدرجه و مرحله بند

:سونیگليدرجه بندستمیس

ستم بر اسـاس ظـاهر   ین سیقت ایدر حق.رودیبه کار مکایاست که در آمريستم درجه بندین سیع تریشا

ين درجـه بـرا  یـی عتيبـرا .شـده اسـت  يان گـذار یـ کروسـکوپ بن یر میـ زيکم قدرت ساختمان غـده ا 

ن یاز نمونـه کـه دومـ   ییه و الگویشود،اولیده میع تر دیشااز سرطان کهییبه الگوهاست یتومور،پاتولوژ

کامـل  ياگـر نمونـه   .است5تا 1حدود درجات از .دهندیه میثانويع مشاهده شده است،درجه یفرم شا
ک درجه گزارش خواهـد  یه در قالب یه و ثانویاوليبروز داشته باشد،هر دو درجه يک الگویسرطان،فقط 

یگر به دست میکدیبه هیه و ثانویاضافه کردن درجات اوليسون از رویار گلیمعيجمع بنديجه ینت.شد

10تـا  2سـون از  یا حاصـل جمـع گل  یـ ن نمرات یباشد بنابرا5تا 1ب از یبه ترتسونیدرجات گلیوقت.دیآ

ز یبـا درجـه تمـا   يتومورهـا .اسـت 2-4افتـه  یز یخوب تمايسون در تومورهایحاصل جمع گل.خواهد شد

8-10ن ییز پـا یبا درجه تمايسون در تومورهایدارند و حاصل جمع گل5-6سون یمتوسط حاصل جمع گل
.است

:سونیگل1و2ات مشخصات درج

.کم در فواصليشده با استرومايغدد متحدالشکل کوچک و به دقت دسته بند

:سونیگل3مشخصات درجه 

سون اشارهیگل3گر از درجه ینوع د.نفوذ کرده استیعیطبين استرومایمتنوع که بيغدد با اندازه ها
لـومن  يتعـداد يله یل هـا بـه وسـ   از سلویکوچکينجا،توده یدرا.کرده استيغربالگريالگویبه نوع

ده شـده در  یبرینیریک ظاهر شین باعث یا.از استروما سوراخ شده استییچ مداخله ایغده بدون هيها

.صاف استین غدد غربالیايه یحاش.شودیگروه سلول ها م

:سونیگل4درجه 

ع یشـا 4جـه  دريالگوهـا يهمـه  يکـه بـرا  ییظاهر مشخص شده ا.دارديمتعددیظواهر بافت شناس
ـ ترکیـی ه ایحاشـ ياوقات ظاهر غدد به صورت سـلول هـا  یگاه.الت ناکامل غده استیاست،تشک ب و ی
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ل از سلول هـا مشـاهده   یطويا رشته هایاز دستجات سلول ها یر موارد صفحاتیدر سا.م شده استیتقس

ـ ها در اجاد شوند اما توده سلولیسون ایگل4توانند در درجه یمین غدد غربالیهمچن.شودیم ن حالـت  ی

انگشـت ماننـد   يهـا یل دارد که ظـاهر دندانـه دندانـه بـا برآمـدگ     یآن ها تمايه یبزرگ هستند و حاش

.نفوذکننده داشته باشد

:سونیگل5درجه 

ا مجـرا در آن وجـود   یـ يالت غـده ا یچ تشکیدارد بدون آنکه هيمنفردينفوذکننده يعموما سلول ها
سون است که ظاهر آن بـه شـکل   یگل5نوم درجه یر معمول کارسیوع غک نینوم یکومدوکارس.داشته باشد

.)28(از نکروز در مرکز استیبا قسمتیغدد غربال
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سونیگليستم درجه بندیسجدول مربوط به -1-1

Adapted from Dr Charles Chabert board-certified,medical practitioner,2011

Laparoscopic UrologyAustralia
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:TNMيستم مرحله بندیس

ـ تومـور اول يطبقه بنديبراستم ین سیدر ا Digitalج یاز نتـا ینیبـال يسـتم مرحلـه بنـد   یو س)T(هی

Rectal Exam وTrans Rectal Ultra Sonographyدر یوپسیج بیشوداما نتایاستفاده م

.نداردییچ استفاده ایآن ه

یوپسـ یاگـر ب یداشته باشـد،حت یر قابل لمسیغيک طرف پروستات توده یدر يماریبه طور مثال اگر ب

اگـر  .مانـد یمـ یبـاق T2aاو ینیباليله به اثبات برساند،مرحيدوطرفه را در ويماریانجام شده بيها

ـ در يعه ایاو ضـا TRUSداشته باشد و یعیطبDREيماریب ک طـرف پروسـتات را ثابـت کنـدو     ی

در سـرطان در  .خواهد بـود T2aز یاو نینیباليسرطان باشد،مرحله يد کننده ییپروستات او تایوپسیب

).29(باشندیعیطبDREو TRUSج ید نتایباT1cيمرحله 
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International Staging System for Prostate cancerجدول مربوط بھ -1-2

Stage Description

I (T1, N0, M0) Organ confined: clinically and

radiologically unapparent

II (T2, N0, M0) Organ confined: clinically or

radiologically apparent

T2A: <50% of single lobe involved

T2B: > 50% of single lobe involved

T2C: Both Lobes Involved

III (T3, N0, M0) Extracapsular extension or seminal

Vesicle Invasion

T3A: Extracapsular extension

T3B: Seminal Vesicle Invasion

IV (N1-2) Local or regional Adenopathy

N1: macroscopic nodal metastasis

N2: microscopic nodal metastasis

IV (T4 or N3 or M1-2) Distant Metastasis

T4: bladder, external sphincter, or rectal

invasion

N3: Extra regional Nodal Metastasis

M1: Elevated Alkaline Phosphatase

M2: Distant visceral or bony Metastases

Adapted form green F ,page D, Felming, et al (eds): Ajcc  cancer staging

manual,6th ed.
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ینیعالئم بال

يم انسـداد یـ عال.سرطان پروستات هستند فاقـد عالمتنـد  يه یکه مبتال به مراحل اولیمارانیبنیشتریب

ان ادرار وقطره قطره یکند و شامل تکرر ادرار، احتباس ادرار، کاهش قطر و فشار جریمعموالً زودتر بروز م

اغلـب بـروز عالئـم    .اسـت م پروستاتیخخوشيپرپالزیهاباشد که مشابه عالئمیادرار ميشدن انتها

ممکـن  .ا آنکـه متاسـتاز داده اسـت   یکرده و يشرویپیبه طور موضعيماریکند که بیمشخص مینیبال

ـ ا گردن مثانه یش آبراه یتومور به داخل پیجه رشد موضعی،درنتيادراریکیو تحرياست عالئم انسداد ا ی
متاستاز بـه اسـتخوان ممکـن اسـت باعـث درد      .گون مثانه رخ دهدیم تومور به تریمستقيشرویجه پیدرنت

ممکـن اسـت در ارتبـاط بـا     یمتاستاز به ستون مهر ه ها با تجاوز به طناب نخاع.مار شودیدر بیاستخوان

ـ اختیو بـ یو ضـعف انـدام تحتـان   يهمچون پارستزیطناب نخاعیعالئم فشردگ ادرار و مـدفوع  ياری

).30(باشد

يغربالگريتست ها

١ -DRE(Digital Rectal Exam)

٢ -PSA(Prostate Specific Antigen)

٣ -TRUS(Trans-Rectal Ultrasonography)

باشـند،  یشـاخص مـ  ینیرا کـه از نظـر بـال   ییص کانسرهایتشخTRUSو DRE ،PSAاستفاده از 

TRUS25درصـد،  30تـا  PSA15درصد، 30تا DRE15مثبت يارزش اخبار. ش داده استیافزا

.باشدیدرصد مTRUS60و PSAهمراه با DREدرصد، PSA45همراه با DREدرصد، 

DRE : درDREدرصد کانسرها در محـل  50که یشود؛ در حالیپروستات لمس میفقط سطوح خلف

در ینگیرقریو غیتیون، ندوالریشامل اندوراسیعیرطبیغDREيایتریکرا. دهندیرقابل لمس رخ میغ

).31(کانسر هستندیمیقابل لمس نياز توده ها. باشندیغده پروستات م
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PSA :ودشـ ید مـ یم پروستات تولیبافت خوش خيله یک پروتئاز است که بوسی.PSA   در سـرم بـه

ـ ینـانوگرم در م 2-0کلونـال  یسطوح نرمال آن در روش پل.صورت آزاد و متصل وجود دارد تـر و در  یلیل

ارزشـمندتر از  PSAابنده یش یال افزایر سریمقاد. باشندیتر میلیلینانوگرم در م4-0روش مونوکلونال 

ت، انفارکـت  ی، پروسـتات BPHات، شـامل کانسـر پروسـت   PSAش یعلل افزا. استيریک بار اندازه گی

PSAیغلظت سرمحال آنکه.باشندیمیت جنسیو فعالTRUPو یوپسی، بیستوسکوپیپروستات، س

يدهنـد، هماننـد مشـابه هـا    یتستوسـترون را کـاهش مـ   یکه سـطح سـرم  ییله داروهایبا درمان بوس

LHRHن متوقـف کننـده   یهمچنروند و یکه در درمان سرطان پروستات به کار مییست هایو آنتاگون

يسـرم در افـراد  PSAنکـه  یجالب ا.ابدییکاربرد دارند،کاهش مBPHآلفا ردوکتاز که در درمان يها

).32(استیعین تر از مردان با وزن طبییدارند،پاییباالیبدنيندکس توده یکه ا

نانوگرم 10-4مبهم ژه در سطوحیبه وPSAير داده هاین در تفسیدالیبعنوان گايرینوع اندازه گ5

، PSA Velocity ،PSA Density ،Predicted PSAروند که شـامل  یتر به کار میلیلیدر م

Age-Specific PSA وFree PSA32(باشندیم(

PSA Velocity: سرعتPSAکـه  یمـاران یب.کنـد یر آن در طول زمان سرم اشـاره مـ  ییزان تغیبه م

PSA سـرطان  رسـد کـه  یابد،به نظـر مـ  ییش میتر در سال افزایلیلیمدرنانوگرام 0.75سرم آن ها

مهم جلوه داده شـود کـه   یفقط زمانPSAيد سرعت باالیبا.داشته باشدينهفته در آن ها احتمال باالتر

مـاه انجـام   18شگاه و در مدت زمان حداقل یک آزمایيله یسرم به وسPSAاز يمتعدديهايریارگیع

.شده باشد

PSA Density :ح سطوPSAـ ینـانوگرام در م 0.12ک به ینزد هـر گـرم از بافـت    يتـر بـه ازا  یلیل

BPHيته یاصطالح دانس.ابدییش میافزاPSA عبارتست از نسبتPSA  از یبرخـ .به حجـم غـده

یمـ يپروسـتات طرفـدار  یوپسیتجاوز کند،از ب0.15ا ی0.1از PSAيته یکه دانسین فقط وقتیمحقق

.د نخواهد بودیمفPSAيته یگر محققان دانسیديه دیکه به عقیکنند،در صورت



٢٣

ش سـن،در  یبـا افـزا  PSAن است کـه بـاال رفـتن    یده بر ایعق:مطابق با سنPSAمرجع يزان هایم

ش یوع روبـه افـزا  یو شـ ینیت تحت بـال ی،بروز باالتر پروستاتBPHرشد غده پروستات به علت يجه ینت

.ت استیاهمی،بینیبالو از نظر یکروسکوپیپروستات ميسرطان ها

مختلف آن بـوده  ی،شناخت اشکال مولکولPSAش در مورد ین پاالیدتریجد: PSAیاشکال مولکول

ن یپسـ یموتریکیآنتـ -کیـ -آن بـه آلفـا  % 90ک بـه  ینزد.ن آنیفرم آزاد و فرم متصل به پروتئیعنی.است

ن هـا متصـل   یمـاکروگلوبول -دو-ا آنکه به آلفـا یاز آن به صورت آزاد هستند ير کمتریمتصل شده و مقاد
از ين تـر ییپروستات درصد پـا ماران مبتال به سرطان یداشت که بنیه اشاره بر ایمطالعات اول.شده است

PSAبـزرگ  يچند مرکـز يک مطالعه ی.دهندیم نشان میخوش خيماریماران با بیآزاد را نسبت به ب

ـ   PSAدارنـد و سـطح   یعـ یطبDREکـه  یگزارش داده است که در مردان 10و 4ن یتوتـال آن هـا ب

ص خواهد داد،حال آنکه یاز سرطان ها را تشخ% 95آزاد آن ها،PSAاز % 25تر است،یلیلینانوگرام در م

از%25شـتر از  یر بیکـه بـا مقـاد   ییسرطان هـا .را خواهد گرفتير ضروریغيهایوپسیاز ب% 20يجلو

PSAو عموما برحسب درجـه و حجـم تومـور کمتـر     ع ترندیماران مسن تر شایآزاد در ارتباط هستند،در ب

).33(دکننده هستندیتهد

ـ از گذشته مشـخص شـده بـود کـه از م    :ص سرطان پروستاتیدر تشخينژاديتفاوت ها ان ی

ـ اه پوسـت سـطح پا  یکه به سرطان پروسـتات مبـتال هسـتند،مردان سـ    یمردان PSADو PSAيه ی

دپوسـتان و مـردان   یسه بـا سف یدر مقاییکایان آمراه پوستیدرمان سيجه یگر نتیدياز سو.دارنديباالتر

يزهـا یه شـده هرچنـد آنال  یتوصـ يافته ها تفاوت در روش غربالگرین یايبر مبنا.تر استبدکا یم آمریمق

از ین تفاوت ها ممکـن اسـت ناشـ   یاز ايارین،بسیعالوه بر ا.ن تفاوت استیاز کم شدن ایدتر حاکیجد

).34(یطیباشد تا محیبهداشتيبه مراقبت هایمه و دسترسیت بیالت وضعیسطح تحص

يا مسـاو یکمتر PSAسطوح . کانسر پروستات وجود داردStagingو PSAن سطح یبیارتباط خوب

40فقـط در سـطوح بـاالتر از    . دارنـد یک همراهـ یعات متاسـتات یتر به ندرت با ضایلیلینانوگرم در م10
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نـانوگرم در  50در سـطوح بـاالتر از   . شـود یمتاستاز مثبت ميتر، اسکن استخوان برایلیلینانوگرم در م

).35(باشدیدرصد م90کل ینال وزیسميریتر شانس درگیلیلیم

:یصیتشخيآزمون ها

یشگاهیآزمایبررس

شـود تـا   يریـ ن سـرم انـدازه گ  ینید کـرات یبا. رد یانجام گU/Aد یبايا هماچوریرد کردن عفونت يبرا
ه یـ کلییسم ممکن اسـت نارسـا  یماران مبتال به پروستاتیب% 10رد ، در یقرار گیابیه مورد ارزیعملکرد کل

).36(کنند یسرم را درخواست مPSAه خود یاولیابیشتر پزشکان در ارزیمشاهده شود ـ ب

پروستاتیوپسیب

ـ افتـه دارنـد با  یش یافزاPSAا یو یعیرطبیرکتال غيکه توشه یپروستات در کسانیوپسیب ام د انجـ ی

از یوپسـ یب.از راه مخرج استیسونوگرافییبا راهنمايفنرله یک وسیاستفاده از یوپسیراه بنیبهتر.شود
بودند صورت ير عادی،غیا سونوگرافیرکتال و يکه در توشه یپروستات عالوه بر مناطقیطیمحینواح

ـ یزات خـط پاراسـاژ  و قاعده به موایانیاز مناطق راس،میقسمت6یوپسیبیبه طور سنت.ردیگیم ن یتال ب

ـ .ردیگیصورت میانیو خط ميکناريلبه  ش تعـداد  ینشـان داده انـد کـه افـزا    یهرچند مطالعات فراوان

ـ پروسـتات م يها به سمت لبه و منـاطق کنـار  یوپسیت کردن بیو هدا)عدد10ش از یب(ها یوپسیب زان ی

.دهدیش میافزایقسمت6یوپسینسبت به ب% 14-20ص سرطان را یتشخ
یوپسـ یهرچنـد ب .شودیرانه انجام میشگیک پیوتیبیو با آنتیموضعیحسیپروستات اغلب با بیوپسیب

ار دردنـاك  یماران آن را بسـ یاز ب% 10-24یشودولیماران تحمل میبيله یبوسیپروستات اغلب به خوب

ـ و رکتـوم  یقـدام يواره یـ ديرویچه به صورت موضعیحسیاستفاده از ب.ف کرده اندیتوص ـ ا تزری ق ی

و یع منـ یدن خـون در مـا  ید.شودیمیزان قابل توجهیا مجاور پروستات باعث کاهش درد به میداخل و 
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ع بـوده و در  ید ناشـا یتب شـد .شودیده میماران دیب% 40-50هستند که در یعیشايافته هایيهماچور

).37(شودیده میماران دیب% 4.2-2.9

يربرداریتصو

يهـا یماریگـر ب یدیتنها در صورت همراهـ ) یا سونوگرافیIVP(یفوقانيادرارياز مجاريربرداریتصو

ه ـ سـابقه سـنگ    یـ کلییـ نارسـا يـ عفونـت ادرار يمانند همـاچور (BPHا عوارض یيادراريمجار

).36(شودیه میتوص) يویکل

:يربرداریتصويروش ها

ک کانسـر پروسـتات وجـود    یآناتومیابیزاريبرايربرداریته تصوین مدالیدر حال حاضر توافق بر سر بهتر

.ندارد

(Trans Rectal Ultra Sonography)TRUS ت یبه علت آسان بودن استفاده از آن، حساسـ
ـ باالتر نسبت به توشه رکتال و ن ـ انـدازه گ ییز توانـا ی ـ      يری ن روش یحجـم تومـور، اغلـب بـه عنـوان اول

و نمونـه  يم جداسـاز یتـوان ین روش مـ یفاده از انکه با استیبا توجه به ا. شودیاستفاده ميربرداریتصو

عه یما از خود ضـا یمستقیوپسیز انجام بیم،و نیمختلف پروستات انجام دهیاز نواحیکسانیییفضايریگ

ـ ترانس رکتال تحـت گا یسوزنیوپسیبجه یر است،در نتیامکان پذ یصـ یک روش تشخیـ ید سـونوگراف ی

).27(شودیاستاندارد در نظر گرفته م

MRIندورکتالا:

بافـت  .دهدیش میافزايچ عادیم پیبه سنسبتر را یت تصویفیکیچ داخل مخرجیم پیک سیاستفاده از 

و یعـ یسـه بـا بافـت طب   ین در مقاین و کـرات یکوليشتریترات و مقدار بیسير کمتریمقاديحاویسرطان
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BPHيله یک آماده شده بـه وسـ  یک و آناتومیب اطالعات متابولیترک.استMRI وMRS  ممکـن

).27(سرطان کمک کنديق تر مشخص کردن محل و مرحله یاست به ما در دق

CTوMRI:

مـوارد  يبراCTیبه طور کل. باشدیمتفاوت مینیباليازهایبر اساس نMRIا یCTشتر با یبیابیارز

Problem Solvingتواند هم بـه عنـوان   یمMRIکه یشود؛ در حالیاستفاده ميماریشرفته بیپ

).36(لوکال و دوردست کمک کننده باشدStagingرد و هم در یمورد استفاده قرار گ

یص افتراقیتشخ

:يعالئم انسدادیافتراقيص هایتشخ-1

یر تنگـ یـ نظيانسداديهایماریگر بید دیمطرح است ، بايدر وBPHکه احتمال يمردیابیهنگام ارز

. نوم پروستات را در نظر داشت یا کارسیه ، سنگ مثانه گردن مثانیاورترا ، تنگ
:یکیعالئم تحریافتراقيص هایتشخ-2

ـ را تقلBPHیکیتواند عالئم تحریميادراريعفونت مجار يادراريد کنـد ، گرچـه عفونـت مجـار    ی

ـ را تقلBPHیکیتوانند عالئم تحریکه میگر عللیاز د. ز باشد ینBPHممکن است عارضه  ننـد  د کی

).38(ک نام برد ینوم مثانه و مثانه نوروژنیتوان از کارسیم

درمان
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ـ آناتوميربرداریقبل از درمان تصويزیبرنامه ر Localدر مـورد  یقـ یار دقیاطالعـات بسـ  MRIک ی

Stagingـ و درگیژه در مورد گسـترش خـارج پروسـتات   یبه و . کنـد یکـل فـراهم مـ   ینال وزیسـم يری

ا یـ ون و یاسـ ی، رادی، درمان هورمـون یون جراحی، رزکسيریگیدد بوده و شامل پدر دسترس متعيدرمانها

ین نوموگرام اثبات شده مـ یمار بر اساس چندیک بیين درمان مناسب براییتع. باشدینها میاز ایبیترک

ـ و پاتولوژینیبـال يباشد کـه داده هـا   Riskک جهـت  ین پروگنوسـت یک تخمـ یـ م یترسـ يک را بـرا ی

Stratification30(دهدیورد مالحظه قرار مم.(

ـ تر و گرینانوگرم در ل10کمتر از PSAیسطح سرميماران دارایبیبه طور کل کمتـر از  Gleasonد ی
ـ و رادیتراپـ ی، براکـ یمانند پروسـتاتکتوم یدرمانينه هایقابل عالج با گز7 اکسـترنال در نظـر   یوتراپی

یهورمون تراپياکسترنال به عالوه یوتراپیرادان، رقابل درمیماران غیک بیپیبه طور ت. شوندیگرفته م

ا یـ یجراحـ ) T2و T1يمـار یب(Early Stagingياستاندارد بـرا یدرمان انتخاب. کنندیافت میدر

ـ راد(T3-T4)با گسترش لوکال يدر کانسرها. باشدیمیوتراپیراد Androgenهمـراه بـا   یوتراپی

Deprivation Therapyادجوانت بسته به شدت گسـترش  یوتراپیهمراه با رادیون جراحیا رزکسی

).29(شودیه میلوکال توص
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2فصل 

متونبر يمرور
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انجـام شـد  کـه    ید بهشـت یو همکاران  در دانشگاه  شـه یررسولیمتوسط هوشنگ ايمطالعه ا

مورداسـتفاده قـرار   يرکانسـر یاز غيماران کانسریبيزاد جهت جداسازآتوتال به PSAح  ینسبت  صح

تر تحت تـرانس  یلیلینانوگرام بر م20تا 4توتال از PSAمرد با سطح 332ن مطالعه یکه در اگرفته بود

نسـبت  يبا محاسـبه  بین ترتیو بد.افت شدیمار کنسر پروستات یب49که در قرار گرفتندیوپسیرکتال ب

PSA  بـا  آزاد بـه توتـالcut-off0.12 و بـا  % 71ت یو اختصاصـ % 76ت ی، حساسـcut-off0.14

ـ یمـاران ا یبيبـرا cut-off0.14و  . به دسـت آمـد  % 61ت یو اختصاص% 83.5ت یحساس شـنهاد  یپیران
).13(.شد

يغربـالگر يبراداوطلب3670يساله بر  رو9دوره  ک ینژاد دريگرتوسط دکتر صفریمطالعه د

ـ یله  ترکیآنها کانسـر پروسـتات  بـه وسـ    مورد از138کانسر پروستات  انجام  شد که  در نـه  یاز معایب

افـت  یپروستات یسوزنيتا نمونه برداریو نسبت فرم  آزاد به توتال آن و نهاPSAجه آزمون، ی، نتینیبال

ص سـرطان  یزان تشـخ ین،مییپـا يهـا cut-offبا PSAبر اساس ين مطالعه،غربالگریبراساس ا.شد
).14(.کندیشتر میشخص و قابل درمان هستند را بمینیرا که از نظر بالیپروستات

یمورد مشکوك به کنسر پروستات مورد بررسـ 1104آن یطو همکاران که Huangدر مطالعه 

کانسـر  يبـرا 5/0برابـر بـا   Cut-offبا در نظر گـرفتن  ییبه تنهاPSAقرار گرفت، مشاهده شد که 

ینیبـال يافته هایاز همزمان که در صورت استفاده ت داشته باشدیدرصد حساس76تا تواند یمپروستات 

).38(کند یدا میش پیز افزایدرصد ن85زان تا یمن یاک نوموگرام، یبه صورت يربرداریتصوو 

ج نشـان  یو نتـا قرار گرفتند یمار مورد بررسیب535ن، در کل یدر چو همکاران Tangدر مطالعه 

درصـد بـه   80ییبـه تنهـا  PSAت یزان حساسـ یم. بودندیمیماران دچار بدخیدرصد از ب42داد که یم
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زان یــمPSAو یو ســونوگرافDREيدسـت آمــد و در صــورت اســتفاده همزمـان از نومــوگرام حــاو  

).39(افت ییش میز افزایدرصد ن85تا ياس با پاتولوژیت در قیحساس

893يبـر رو یبررسـ د، بـا  یوان انجام گردیتاو همکاران در Kuoتوسط کهیدر مطالعه مشابه

بـه PSAدر مـورد  یرسد ولیز میدرصد ن89در مورد نوموگرام تا تیحساسزانیمنفر مشاهده شد که 

).40(باشد یدرصد م75در حدود ییتنها

ـ PSAمار با یب436ين بر رویدر چو همکاران Zhaoکه يمطالعه ا نـانوگرم در  10تـا  4ن یب

بـه  56/0از PSAیصـ یزان دقـت تشخ یبا استفاده از نوموگرام مشد که تر انجام دادند، مشاهده یلیلیم

). 41(ه قرار گرفته بود یرسد و لذا استفاده از آن مورد توصیم78/0

یش آگهیارزش تست ها از نظر پ

ت  تسـت  یت و اختصاصـ یش حساسـ یجهـت افـزا  "اساساPSADو Free PSA ratioيتست ها

PSAـ  یاما عالوه بر ان در مطالعات مختلفرندیگیمورد استفاده قرار م ش یبه ارزشمند بودن آنهـا  در پ
ـ بطور مثـال در  .ماران دچار کانسر پروستات اشاره شده است یبیش اگهیپینیب ک مطالعـه ،  احتمـال    ی

بـه  % 14.3، %41.2،28.5%،64.5%مار به صورت یب1227سه سال  در   یکشف کانسر پروستات در ط

ــترت ــای ــر اس ــبت ب  ب ــود 0.23= >، 0.22-0.14،   0.13-0.09،  0.08= <ازاد PSAس  نس . ب

ص یتشـخ يکننده قوینیش بیک پیتواند  یمFree PSA ratioکه  ن مطالعه نشان دادین ایبنابرا

).42(نده باشد  یآکانسر پروستات در 

PSA4-10  ،Free PSAو زه یماران با کانسر پروسـتات لوکـال  یگر  در بیک مطالعه دین در یهمچن

ratioـ و گریبا تهاجم خارج کپسـول يدارین  بطور معنیپائ نکال یسـم يریـ سـون  بـاالتر و درگ  ید گلی

.)43(عود کانسر در فالواپ  ارتباط داشته است ییمایوشیکل و نشانه بیوز
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شـات   یج ازمایتان مطالعه نیدر ا. گر نشان داده شدیک مطالعه  دیمار با یبیگهآش یبا پPSADارتباط 

يقـرار گرفتنـد بـا فاکتورهـا    یکـال پروسـتاتکتوم  یم که تحـت راد یمورد بدخ% 23.8مار  شامل یب105

ینیش بین پیمهمتر0.2ش از یبPSAD. سه شدند یک مقاینشاندهنده پروگنوز نامطلوب از نظر پاتولوژ

ـ بـود وا ین جراحیمارژيریکننده درگ Free PSA ratioو PSA velocityن فـاکتور  بهتـر از   ی

).44(ک بودینامطلوب پاتولوژيافته هایکننده ینیش بیپ

Cut-offيبراFree PSA ratio:

: مال متفاوت بود یاپتcut-offدر مطالعات مختلف مقدار 
دند، نشـان  پروستات قرار گرفته بویسوزنیوپسیمار که تحت بیب300يرازبر رویدر شيمطالعه ا

PSAD=10,0.15تا 4ن یبPSAن بامارایداد که در ب cut-offبـه حـد   بنظـر یوپسـ یانجام بيبرا

ت یـ کشـف کانسـر پروسـتات بـا اهم    يبـرا يتـر آستانه مناسـب cut-off0.1ست و یمناسب نیکاف

ـ PSAشـود کـه  یمیمارانیدر بیوپسیببههین مطالعه توصیدر ا. استیکینیکل بـه همـراه  4ش از یب

PSAD cut-off=0.145(اشته باشندد.(

-cutن یاالعهن مطیدر ا.ه شدیتوص0.15يا مساویکمتر cut-off، یلیدر شيدر مطالعه ا

offـ    یسرطانيدو گروه دارا و فاقد سلولهايجداسازيبرا ن یدر گردش خون اسفاده شـد کـه تفـاوت ب

).46(دار بود یها معنگروه

% 54ت یحساسـ cut-off0.1، 25تـا PSA2مـار بـا  یب103يک مطالعه در هند  بـر رو یدر 

از  cut-offش  یبـا افـزا  .داشـت %92یو منفـ % 32کننده  مثبت ینیش بی، ارزش  پ%83ت یاختصاص

ـ  یکاهش % 67به %78ت از یش و اختصاصیافزا% 85به % 54ت از یحساس0.16به 0.12 ارزش  یافـت ول

ـ مثبـت چنـدان تغ  ینـ یش بیپ ـ نحـال ، یار نکـرد بـا   یی %97بـه % 92از یکننـده  منفـ  ینـ یش بیارزش پ

).48و47(دیرس
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مشکوك بـه کانسـر    یکینیلنه کیفرد که همه در معا4955مال  در یاپتcut-offیک مطالعه به بررسی

بـه  Free PSA ratio.قرار گرفتند پرداخت یوپسیتحت بداشتند و 4ش از یبPSAتوتال بودند و 

).49(ت را داشتین حساسیشتریب،Free PSA ratio30%ت وین اختصاصیشتریب% 10زان  یم

Cut-offيمال برایاپتPSAD:

يبـرا PSADيبـرا % 15و کمتـر از  % 15يسـاو ا میشتر یبcut-offیلیدر شيمطالعه ادر

ین گروهها معنیفاده شد که تفاوت بتدر گردش خون اسیسرطانيدو گروه دارا و فاقد سلولهايجداساز

د یـ در گردش خـون مف يکانسرياحتمال وجود سلولهايجداسازيبراcut-offن ینشان داد ادار بود و 

). 46(است  
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:نوع مطالعه-3-1

.استیفیتوص–یلیتحلن مطالعه مقطعی یا

:جامعه هدف و نمونه مورد مطالعه-3-2

تـا  1390يسـالها یطـ در پروستات یسوزنیوپسیهمراه با انجام بPSAشده از نظر یابیارزينمونه ها
1393

Design)Research&Summary ofق یتحقيروش اجرا-3-3
Methodology(

شگاه بهار  یپروستات به آزمایوپسیش بیزماآکه جهت انجام یمارانیه بیاز کل93یال90يسالهایدر ط
خود را یوپسین بیحیو گزارش سونوگرافیشات قبلیزماآشد که یمراجعه کرده بودند  خواسته م

ینها مآازا مصرف داروییقبلیوپسیب،عملهمانند وجود سابقه یسواالتاز آن هانیاورند  همچنیب
ن گزارشات یبر اساس ا.خراج شد  تنها اسآج مورد نظر از یه شده و نتایتهین گزارشات کپیاز ا. شود 

PSA  , Free PSA , Prostate volume density , PSA density گزارش .  بدست آمد
يسون بر اساس گزارش پاتولوژیگلیمیبدخجهدرزیم بودن و نیا بدخیم و یاز نظر خوش خيپاتولوژ

. ن شد ییتع

:  مطالعهبهورودهايمعیار4-3-

ک آنهادر یو سونوگرافیشگاهیزماآجیپروستات قرار گرفته و نتایسوزنیوپسیکه تحت بیمارانیبیتمام
. دسترس بود

:ار خروج از مطالعهیمع5-3-
مار یر بیشات اخیو آزمایج سونوگرافیبه نتایعدم دسترس.1
داشتیمیستوشیمونوهیایاز به بررسیبوده و نینینابیبيج پاتولوژینتا.2
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یقبلیوپسیا بییسابقه جراح.3
ر یاخدر سه ماه الفا بلوکر رودکتاز يمصرف داروها.4

:مطالعهابزار 6-3-

مارانیبیسوزنیوپسیج بینتای، سونوگرافش خونیآزماج ینتا

:اهدادهآماريتحلیلوتجزیههايوشر-7-3

ن یانگیـ ع نرمال بصورت میبا توزیکمير های، متغ18نسخه SPSSپس از ورود اطالعات  به نرم افزار 

تسـت هـا   سه نسبت یمقايبرا. شدندگزارش یبه صورت درصد فراوانیفیکير هایو متغار یو انحراف مع

د و سـطح معنـادار   یاستفاده گردt testو زمون کاي اسکوار  از آمیم و بدخیعات خوشخیدر دو گروه با ضا

تسـت مـورد اسـتفاده قـرار     یصیسه ارزش تشخیو مقایجهت بررسROCیمنحن.محسوب شد05/0

.گرفت 

:يریروش نمونه گحجم نمونه و 8-3-

.در دسترس بودز ینيرینفر بود و روش نمونه گ130جم نمونهح

اتیفرضاهداف و سواالت و -3-9

(General Objectives)یهدف اصل9-3-1-
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م یم از بدخیعات خوش خیدر افتراق ضاfree PSA/ total PSAو PSAیژگیت و وین حساسییتع

پروستاتیسوزنیوپسیپروستات در ب

Specific Objectives)(یاهداف فرع9-3-2-

در افراد دچار کانسر پروستات PSAت تست یتعیین حساس.١

در افراد دچار کانسر پروستاتPSAت تست یین اختصاصتعی.٢

در افراد دچار کانسر پروستاتfree PSA/ total PSAت نسبت  یتعیین حساس.٣

در افراد دچار کانسر پروستاتfree PSA/ total PSAت نسبت یتعیین اختصاص.۴

free PSA/ total PSAو نسبت PSAت یسه حساسیمقا.۵

free PSA/ total PSAو نسبت PSAت یصسه اختصایمقا.۶

Applied Objectives)(ياهداف کاربرد-9-3-3

ینیبـال یابیارزویشگاهیج آزمایر  نتایتواند در تفسیت  تست ها میت و اختصاصیزان حساسیاطالع از م
.د باشدیمفیو درمانیصیتشخيمار و اقدامات بعدیب

)Questions(سواالت پژوهش 10-3-

کانسر پروستات چقدر است؟ يدر افراد داراPSAت تستیحساس.١

در افراد دچار کانسر پروستات چقدر است؟PSAت تست  یاختصاص.٢

در افـراد دچـار کانسـر پروسـتات چقـدر      free PSA/ total PSAت نسبت یحساس.٣
است؟

افراد دچار کانسر پروستات چقدر است؟free PSA/ total PSAت نسبتیاختصاص.۴

چقدر است؟free PSA/ total PSAو نسبتPSAت یحساس.۵
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چقدر است؟free PSA/ total PSAو نسبت PSAت یاختصاص.۶

:یمالحظات اخالق11-3-

.دیافشا نگردز ینماران یشت و اسرار بنداینه اضافیهزچ ین مطالعه هیا
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رهایجدول متغ3-1-
اسیمقیف علمیتعریفیکیکموابستهمستقلریعنوان متغ

يرتبه ایاسمگسستهوستهیپ

سال به عددگذشته از عمريتعداد سال هاسن
زان یم PSA  یلینانوگرم در ممقدار ماده در خون

تر یل
Free PSA  یلینانوگرم در ممقدار ماده در خون

تر یل
Free PSA/PSA نسبت مقدار آزاد هورمون به مقدار

کل 
درصد

یلیبر حسب میه دستگاه سونوگرافیبرحسب محاسحجم پروستات 
تر یل

يتعداد کورها
یوپسیب

شمارش به عددشده یوپسیقطعات ب

يارهایمعیمیا عدم وجود بدخیوجود یمیوجود بدخ
کیستولوژیه

سونید گلیگریمیشدت بدخسونید گلیگر
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فصل چهارم

افته هایو جینتا
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طالعھ مار  مورد میب١٣٠ر ھا دریمتغیجدول مشخصات آمار -4-1

Age PSA Free
PSA

Prostate
volume

Gleason
grade

Cores N Free PSA
Ratio

PSA
density

Mean 64.77 12.02 2.0576 60.83 18.19 ٠.1753 ٠.24

Median 65.00 7.98 1.3250 55.50 18.00 ٠.1517 ٠.14

Std.

Deviation

9.057 11.42 2.74187 27.926 4.88 ٠.10 ٠.29

Minimum 41 3.10 ٠.20 22 6 12 .02 .04

Maximum 83 70.50 22.90 162 9 46 .83 1.97

س مورد مطالعھیک١٣٠یج پاتولوژیجدول نتا- ۴-٢

یجھ پاتولوژینت تعداد  درصد 
۶سون  یدگلیم گریبد خ 16 12.3

٧سون  یدگلیم گریبدخ 6 4.6

٨سون   یدگلیم  گریبدخ 2 1.5

٩سون  یدگلیم گریبدخ 1 .8

م یخوش خ ١٠٥ ٨٠.٨

کل  ١٣٠ ١٠٠.٠

یمورد باق١٠۵و ٩تا ۶سون از یگلیدھایم با گریمورد بدخ٢۵س،یک١٣٠ان ید، از میکنیھمان طور کھ مشاھده م

.م ھستندیمانده،خوشخ
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PSAو یپاتولوژجینتایسھ یجدول مقا- ۴-٣

PSAم یخوش خم یبدخکل 

٢١١>۴
٧٧١٠67۴.١٠-١
36٧29٢٠-١٠.١
15٧8<٢٠

13025105total

و ) مورد۶٧(م ین تعداد موارد خوشخیشتریب١٠تا ۴.١نیبیدر محدوده PSAد، با یکنیھمان طور کھ مشاھده م

نسبت بھ ) مورد٢٩(م یموارد خوشخیشتریداد بع،تیادیبا اختالف ز١٠.١تا ٢٠یدر محدوده ) مورد١٠(م یبدخ

.ر استببا براین نسبت تقریر موارد ایو در سا) مورد٧(میبدخ

م یخدم و بیا در دو گروه خوش خر ھیسھ  متغیجدول مقا -4-۴

Parameter With prostate
cancer

Mean ± St.D

Without prostate
cancer

Mean ± St.D

P value

Age 62.86 ± 8.54 72.80 ± 6.40 <0.001

PSA 9.99 ± 7.55 20.59 ± 18.95 0.011

Free PSA

1.96 ±  ±2.84 2.46 ± 2.27 0.408

Free PSA ratio 0.18 ± 0.11 0.13 ± ٠.05 0.022

Prostate  volume 63.69 ± 29.10 48.84 ± 18.30 0.016

PSA density 0.17 ± 0.13 0.49 ± ٠.53 0.007

ارتباط معنا دار يداراfree PSAمورد مطالعه به جز يرهایتمام متغد،یکنین جذول مشاهده میاهمان طور که در
.بودند
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یمیص بدخیجهت تشخیر منحنیزان سطح زیش میمورد آزمايسه ارزشمند بودن تست هایمقايبرا
ر یسطح زداده شده است نشان 1ر بود و در نمودار یماران مورد استفاده قرار گرفت که به شرح زیدر ب

Free PSA ratio= 3120.يو براPSAD=0.738يبرا=0.688PSAيبرایمنحن

.مدآبدست free PSA=5950.يوبرا

1نمودار 
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PSAت یت و اختصاصیحساسین بررسیدر ا

مورد 118که شامل (4-25ن یبPSAکه یدر صورتFree PSA ratioيبرایر منحنیسطح ز
)بودمورد77که شامل (4- 10ن یبPSAيو برا0.33،میخوش خ101م و یمورد بدخ17شامل )بود

Free PSA ratioجین نتایهمچن. بود 0.33،زیم بود نیمورد خوش خ70م و یمورد بدخ7شامل 

سه شد که یمقا)م بودن یا خوش خیم یبدخ(يلوژج پاتویبا نتا0.25<و  011-0.25، 0.1<ر یدر مقاد
)P>0.05(ن آنها مشاهده نشدیبيداریتفاوت معن

ت یکه حساس) 2نمودار (بودPSAD   ،0.16يت برایت واختصاصین حساسیشتریبین بررسیدر ا
بود  % 60.8ت یو اختصاص% 0.75ت یحساسPSAD=0.15يبرا.داشت % 69.5ت یو اختصاص% 70.8

.

2نمودار 

Area Under the Curve

Test Result Variable(s) Area

PSA .688

FPSA .595

COMPUTE freeratio=FPSA / PSA .312

psadensity .738
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فصل پنجم

يریجه گیبحث و نت
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ن دو گروه با و بدون کانسریدار بیتفاوت معن-1

PSAر  ین دو گروه با و بدون کانسر پروستات در مقادیبيداریمانند مطالعات مشابه اختالف معنه

,Free PSA ratio وPSAD ن مطالعه از نوع گذشته نگر یبا وجود انکه ا) 8-6-2(وجود داشت
س یدادکن تعیهمچن.ش وجود نداشت یج آزمایر گذار بر نتایاز عوامل تاثیل کنترل برخین دلیبود به هم

وجود . مختلف انجام شده بوديمختلف با روش هايشگاههایشات توسط ازمایها محدود بود و آزما
شات فوق ، نشانه ارزشمند بودن آنها از نظر یج آزماین دو گروه با و بدون کانسر  در نتایدار بیتفاوت معن

.باشدیمورد مطالعه ميس هایدر صورت عدم کنترل عوامل مداخله گر و محدود بودن کیحتینیبال

ت تست ها با مطالعات مشابهیت و اختصاصیسه حساسیمقا- 2
% 29.1ت یو حساسcut-off10با  PSAيبرا%66.3تیو اختصاص.%62.5تین مطالعه حساسیدر ا

و % 95ت یحساسcut-off4با PSAيدر مطالعه مشابه برا.بدست آمد% 90.2ت یو اختصاص
).50(بود% 30ت یاختصاص

داشتند4ش از یبPSAمشکوك بودند و   توتال یکینینه کلیفرد که همه در معا4955ک مطالعه  یدر 
بود در % 15ا ی%10مار یبر حسب سن بcut-offت یت واختصاصیحساس.قرار گرفتندیوپسیتحت  ب

ن سطح یا.بود0.81یسنيتات در  کل گروههاص کانسر پروسیتشخيبرایر منحنیکه سطح زیحال
ن یشتریب% 10زان  یبه مFree PSA ratio.  بود0.66داشتند 10-4ن یبPSAکه  يافراديبرا

.)49(ت را داشتین حساسیشتریب% Free PSA ratio30ت ویاختصاص

يگریدر مطالعه د. آمدبدست PSADيبرا%64ت یو اختصاص%75تین مطالعه  حساسیدر ا
PSAD(46)را  نشان داد%  68.4تیختصاصو ا% 61.1تیحساس.

Free PSAبود   اما % 60.8ت یو اختصاص% 0.75ت یحساسPSAD=0.15يدر مطالعه ما    برا

ratioمار یب179يدر پاکستان بر رويدر مطالعه ایبطور توام بود ولیت کافیت واختصاصیفاقد حساس
ت ین حساسیکه ایبود در حال% 96برابر % cut-off15ت تست با یشده بودند  حساسیکه پروستاتکتوم

(51).بود%74ییبه تنهاPSAيبرا

و % 91.9ت یت و اختصاصیحساسFree PSA Ratioبا درنظر گرفتندر الهور يمطالعه ا
).52(را نشان داد %  87.2مثبتيکنندهینیش بیو ارزش پ% 92.1
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Freeيگر  برایک مطالعه دیدر  PSA باcut-offو % 80ت یاختصاص% 95ت یحساس0.18يها
نشان داده PSADک مارکر بهتر ازیFree PSA ratioوبود 0.93یر منحنیسطح ز

).50(شد

% 0.68گر یک مطالعه دیکه در یبود در حال0.688ن مطالعهیدر اPSAيبرایر منحنیزحسط
.)53(بود

.)53(بود% 0.78بود در مطالعه مشابه 7380.ن مطالعهیر ادPSADيبرایر منحنیزحسط

ن یدر اPASDجه گرفت که یتوان نتیلعات مار مطین مطالعه با سایج ایسه نتایدر مجموع و مقا
یمفاقد آن Free PSA ratioیبرخوردار بوده ولیت قابل قبولیت و اختصاصیمطالعه از حساس

ت تست یت و اختصاصیحساسيتوانند بررویمیمختلفيگفت فاکتورهاد ین مسئله بایه ایدر توج. باشد
.ر گذار باشد یر کانسر تاثیک کانسر پروستات از موارد غیدر تفکیشگاهیزماآيها

و Free PSA ratioت یت واختصاصیحساسيتواند بر رویبطور مثال رابطه حجم پروستات م
PSADر بگذاردیتاث.

با    )مار با کانسر پروستاتیب33م و یخوش خيرپالزیماربا  هپیب75شامل(مرد 108ک مطلعه یدر 
PSAشدند گروه اول همه افراد بدون در نظر یدر دو گروه بررس10- 4یعنیيدر منطقه خاکستر

ر یزان سطح زیماران مین بیدر ا.داشتندیسیس40ر   یگرفتن حجم و گروه دوم  آنها که حجم  ز
).50(ماران بود یه بیش از کلیماران با حجم پروستات کمتر بین دو تست  در بیايبرایمنحن

:مار یمال  با سن بیاپتcut-offرابطه 
مختلف یسنيهاص کانسر پروستات در گروهیدر تشخمالیاپتcut-offیک مطالعه به بررسی

داشتند 4ش از یبPSAل مشکوك بودند و   توتایکینینه کلیفرد که همه در معا4955از .پرداخت 
).49(بود % 15ا ی%10مار یبر حسب سن بcut-offت یت واختصاصیبعمل امد حساسیوپسیب

با Free PSAو PSAزان یمکهسال انجام شد 50يمردباال1027يبر رويگرین مطالعه دیهمچن
).54(نسبت نداشت Free PSA ratioمار با یسن بیمار رابطه مثبت داشت ولیسن ب
سه با  یپروستات  در مقایپرتروفیماران عالمت دار دچار هیدر بFree PSA ratioزمون  آسه یمقا

تا 2006ين  سالهاین مطالعه بیا:قرار گرفت یمورد بررسيگریافراد دچار کانسر پروستات در مطالعه د
د بودند انجام یشدبا شدت متوسط تایتحتانيعالئم  ادراريسال که دار75-50ن یدر مردان ب2012

الفا 5ي، مصرف مهارکننده هايت ،کشت ادرار مثبت ،کاتتر ادراریکه عالئم پروستاتیمارانیب. شد 
ن یهمچن. ماه قبل داشتند از مطالعه حذف شدند 3پروستات در یوپسیا بییا سابقه جراحیردوکتاز و 

Freeنکهآدند حذف شدند و با وجودون نشان دایا اندوراسییتینه رکتال ندوالریکه در معايافراد
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PSA  در مواردPSA کننده ینیش بینجا که ارزش پآاز یشود ولیه میتوص10- 4در محدوده
PSA ن مطالعه افراد با  ین است در ایا پائیسآدرPSAمار یب170از .وارد مطالعه شدند 20-4ن یب

Free PSAratioکننده ینیش بیارزش پ20-10و PSA4 -10يبرا. کانسر داشتند % 24.7

و PSA4 -20يبرا% Free PSA ratio0.63یر  منحنیسطح ز،ب بودیبه ترت% 29.5و 21.5%
% 0.5و PSA4-10يبرا% 1، %95ت یاختصاصيبراcut-off. بود PSA4 -10يبرا% 0.71

PSAيبرا% 45و% 60% 73ت یب اختصاصی، به ترتcut-off7 %،10%،15%. بود PSA4 -20يبرا

ن مطالعه نشان داد که در مردان عالمتدار یا.داشتندPSA4-20يبرا% 35,%47,% 63و 10- 4
Free PSA ratioت تست  یبهبود اختصاصيبرايارزش محدودPSAر یغيهایوپسیو کاهش ب

کانسر ويپالزپرین نسبت در مردان با هیايبراینکه اورلپ قابل توجهآخاطر به را دارديضرور
).55(پروستات وجود دارد

:ت  مزمن یاثر وجود پروستات
( نوم یمورد کارس27شامل کهبودند یتحتانيانجام شد  که دچار عالئم ادراریگر  در مردانیمطالعه د

ن یدر ا) . 3گروه ( ت مزمن یمار با پروستاتیب40و ) 2گروه (م یخوش خيپرپالزیمورد ه34) 1گروه 
شامل  ینیت مزمن بر اساس عالئم بالیص پروستاتیتشح. شدیبررسFree PSA ratioو PSAافراد 

ن یا.ص داده شدیمن تشخیا کشت مثبت سیو يورینه رکتال، پیتندرس در معا،یتحتانيعالئم ادرار
ش مجدد با کشت یکه در ازمایهفته قرار گرفته و در صورت4بمدت یکیوتیبینتآماران تحت درمان یب

Free PSAن مطالعه یقرار گرفتند در ایوپسیوبیباال بود مورد بررسPSAمجدد   یفادرار من

ratioش یعالوه بر کانسر ، افزا.ت مزمن نبودیو پروستاتیمیبدخيبرایجدا کننده خوبPSAر یدر هپ
دچار مارنیدر ب. شودیش آن  میز  باعث افزاینه پروستات نیمعا. دهد یت مزمن رخ میو پروستاتیتروف

زاد آدر التهاب مزمن .ست ین مشخص نآک یولوژیل بین است اما دلیپائFree PSA ratioکانسر 
يبراFree PSA ratioمطالعه گرچه  ن یبراساس ا.ابدییمش آن یاز بافت افزاPSAشدن 

زمن ت مینوم از پروستاتیپروستات کمک کننده است اما در افتراق کارسیپرتروفینوم از هیافتراق کارس
).55(رد یش مورد استفاده قرار گیزماآرین نکته در تفسید ایدارد که بايارزش محدود

ین بررسیج بدست آمده از ایو نتاFree PSA ratioو PSAير گذار بر رویبا توجه به عوامل تاث
پروستات یپرتروفیحجم پروستات ، وجود ه,مثل سنیه را مطرح کرد که عواملین فرضیتوان ایم
Freeیصیتوانند از ارزش تشخیمشیمار در زمان آزمایط بیو شرات مزمنیپروستات،المت دارع

PSA ratioاست که ین در حالیبکاهند و اPSADرا به یصیط مشابه  قدرت تشخیدر شرا
ب پزشکان ین ترتیاست به اینیر بالین مسئله خصوصا در تفسیت ایاهم. د ینمایحفظ مییزان باالیم

ن یهمچن.مد نظر قرار دهند یوپسیماران جهت بین نکته را در انتخاب وارجاع بیرم الزم است امحت
ر گذار است مثل وجود یتاثFree PSAو PSAشات یزماآجه یکه در نتيگریممکن است عوامل د
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زشکان  شات مربوطه مدنظر پینه پروستات ، قبل از درخواست آزمایا معایاستفاده از سوند و يعفونت ادرار
.ردیقرار گ

:ن مطالعه یايت هایمحدود

ن آمورد 25فقط مورد بود که 130س ها فقط ینکه مطالعه از نوع گذشته نگر بود تعداد کیبا توجه به ا.1
.م بودندیبدخ
.مختلف انجام شده بوديبا روش هامختلف يهاشگاهیزماآله یشات بوسیزماآج ینتا.2
نه رکتال و  یمعا–يسوند ادرار–يمثل عفونت ادراريا عوامل مداخله گریآنکه یاامکان اطالع  از .3

.ش  مورد کنترل قرار گرفته باشند نبودیر  قبل از انجام آزمایون  اخیاژوکوالس
ارجاع شده یوپسیهت بجمتفاوت ینیماران توسط پزشکان مختلف و احتماال با نحوه برخورد بالیب.4

.بودند
ماران در دسترس نبودیب(DRE)ینیج بالینتا.5

:ن مطالعهینقاط قوت ا

و یاز نقطه نظر عملPSAمرتبط با يتست هایژگیت و ویاختصاصین مطالعه بررسیهدف از ا
اما . رندیگیق تحت کنترل قرار میه  تحقیاولیدر اکثر مطالعات عوامل مداخله گر با طراح. بود ینیبال

از عوامل یناشيت هایت ها با وجود محدودیو اختصاصیژگین ویبود که ان ین مطالعه ایهدف از ا
ر تست مد یت ها را در  تفسین محدودیایرند تا پزشکان از نقطه نظر عملیقرا گیمداخله گر مورد بررس

.د ین مطالعه روشن گردیعوامل مداخله گر در ایت کنترل برخین   اهمیهمچن. نظر قرار دهند

شنهاداتیپ

ج یتکرار و نتايشتریبدشود مطالعه با تعدایه میبا توجه به محدود بودن تعداد افراد تحت مطالعه توص- 1
.سه شودین مطالعه مقایآن با ا

يپروستات عالمتدار بر رویپرتروفیت مزمن  و وجود هیمثل پروستاتيبا توجه به احتمال اثر موارد- 2
.ردین عوامل صورت گیر ایزان تاثیدر مورد میش، بررسیج آزماینتا
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و یاهزان آگیشود مطالعه در مورد میه میش ، توصیج آزمایبا توجه به وجود عوامل مداخله گر در نتا- 3
.رد یشات صورت گین آزمایت نکات مربوط به ایرعاماران در موردیپزشکان و بيبندیپا
افته یرد تا از یقرا ر گهاستیرولوژا"ار پزشکان خصصوصاین مطالعه در اختیازج بدست امده اینتا- 4
.ردیش مورد استفاده قرار گیج آزمایر نتاین در تفسآيها
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Abstract

Background:

Prostate cancer is a common malignancy in men which prompt

diagnosis and treatment is an important step for better prognosis.

Accordingly in this study,a research for the assessment of diagnostic

value of the PSA,free PSA/total PSA and PSAD in differentiation of

malignant and benign prostate lesions in comparison with  prostate

needle biopsy ,was done.

Materials and Methods:

This study was performed in as an observational cross-sectional

comparative survey among 130 evaluated cases by the PSA

,freePSA/total PSA and PSAD whom were referred to Bahar

Laboratory for the pathological evaluation results of their prostate

needle biopsy samples among the years 2011-2014.The main aim of

this study was to assess the accuracy of the above mentioned tests in

differentiation of malignant and benign lesions in comparison with

prostate needle biopsy as a gold standard method.

Results:

In this study,a meaningful difference in the mean values of

Age,PSA,freePSA/totalPSA and PSA Density with the P values of

<0.001,0.01,0.022,0.007 respectively,between the two groups of with

and without prostate cancer was found.The areas under the curve

(ROC) were PSA:0.688, PSAD:0.738, freePSA/toal PSA:0.312 and

free PSA;0.595.With consideration of 0.16 for the PSAD cut-off,

sensitivity of75% and specificity of 64% were assessed.
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Conclusions:

Probable affective factors such as age,prostate volume,prostate

hypertrophy with clinical signs,chronic prostatitis and confounding

factors in the lab results can reduce the diagnostic value of free PSA

ratio from the clinical aspect.However,in the same conditions PSAD

has shown a high diagnostic value.

Key words: PSA, free PSA ratio,PSAD,Prostate,Diagnostic value
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ضمائم

سونیگليستم درجه بندیسجدول مربوط به -1-1

Adapted from Dr Charles Chabert board-certified,medical practitioner,2011

Laparoscopic UrologyAustralia
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International Staging System for Prostate cancerجدول مربوط بھ -1-2

Stage Description

I (T1, N0, M0) Organ confined: clinically and

radiologically unapparent

II (T2, N0, M0) Organ confined: clinically or

radiologically apparent

T2A: <50% of single lobe involved

T2B: > 50% of single lobe involved

T2C: Both Lobes Involved

III (T3, N0, M0) Extracapsular extension or seminal

Vesicle Invasion

T3A: Extracapsular extension

T3B: Seminal Vesicle Invasion

IV (N1-2) Local or regional Adenopathy

N1: macroscopic nodal metastasis

N2: microscopic nodal metastasis

IV (T4 or N3 or M1-2) Distant Metastasis

T4: bladder, external sphincter, or rectal

invasion

N3: Extra regional Nodal Metastasis

M1: Elevated Alkaline Phosphatase

M2: Distant visceral or bony Metastases
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Adapted form green F ,page D, Felming, et al (eds): Ajcc  cancer staging

manual,6th ed.

رهایجدول متغ3-1-
اسیمقیف علمیتعریفیکیکموابستهمستقلریعنوان متغ

يرتبه ایاسمگسستهوستهیپ

سال به عددگذشته از عمريتعداد سال هاسن
زان یم PSA  یلینانوگرم در ممقدار ماده در خون

تر یل
Free PSA  یلینانوگرم در ممقدار ماده در خون

تر یل
Free PSA/PSA نسبت مقدار آزاد هورمون به مقدار

کل 
درصد

تر یلیلیبر حسب میه دستگاه سونوگرافیبرحسب محاسحجم پروستات 
يتعداد کورها

یوپسیب
شمارش به عددشده یوپسیقطعات ب

يارهایمعیمیا عدم وجود بدخیوجود یمیوجود بدخ
کیستولوژیه

سونید گلیگریمیشدت بدخسونید گلیگر

د مطالعھ مار  موریب١٣٠ر ھا دریمتغیجدول مشخصات آمار -4-1

Age PSA Free
PSA

Prostate
volume

Gleason
grade

Cores N Free PSA
Ratio

PSA
density

Mean 64.77 12.02 2.0576 60.83 18.19 ٠.1753 ٠.24

Median 65.00 7.98 1.3250 55.50 18.00 ٠.1517 ٠.14

Std.

Deviation

9.057 11.42 2.74187 27.926 4.88 ٠.10 ٠.29

Minimum 41 3.10 ٠.20 22 6 12 .02 .04

Maximum ٨٣ 70.50 22.90 162 9 46 .83 1.97
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س مورد مطالعھیک١٣٠یج پاتولوژیجدول نتا- ۴-٢

یجھ پاتولوژینت تعداد  درصد 
۶سون  یدگلیم گریبد خ 16 12.3

٧سون  یدگلیم گریبدخ 6 4.6

٨سون   یدگلیم  گریبدخ 2 1.5

٩سون  یدگلیم گریبدخ 1 .8

م یخوش خ ١٠٥ ٨٠.٨

کل  ١٣٠ ١٠٠.٠

PSAو یپاتولوژجینتایسھ یجدول مقا- ۴-٣

PSAم یخوش خم یبدخکل 

٢١١>۴
٧٧١٠67۴.١٠-١
36٧29٢٠-١٠.١
15٧8<٢٠

13025105total
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م یم و بدخیخا در دو گروه خوشر ھیسھ  متغیجدول مقا -4-۴

Parameter With prostate
cancer

Mean ± St.D

Without prostate
cancer

Mean ± St.D

P value

Age 62.86 ± 8.54 72.80 ± 6.40 <0.001

PSA 9.99 ± 7.55 20.59 ± 18.95 0.011

Free PSA

1.96 ±  ±2.84 2.46 ± 2.27 0.408

Free PSA ratio 0.18 ± 0.11 0.13 ± ٠.05 0.022

Prostate  volume 63.69 ± 29.10 48.84 ± 18.30 0.016

PSA density 0.17 ± 0.13 0.49 ± ٠.53 0.007
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1نمودار 

Area Under the Curve

Test Result Variable(s) Area

PSA .688

FPSA .595

COMPUTE freeratio=FPSA / PSA .312

Psa density .738
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2نمودار 


