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Abstract
Background and purpose: Colorectal cancer (CRC) is the third most common cancer in men
and fourth in women. In Iran, its prevalence rate is currently growing. Many risk factors are believed to
be associated with this disease, but in recent years, the role of chemokines especially CXCR4 is
outstanding. This study aimed at investigating the relationship between clinicopathological characteristics
of patients and the rate of recurrence, metastasis, and death due to CRC by assessing the CXCR4
expression.
Materials and methods: The expression of CXCR4 was studied by immunochemistry method
(IHC) on 50 CRC paraffin blocks which were qualified for both tumor and adjacent normal colorectal
mucosa (as control).
Results: Fifty paraffin blocks (from 25 male and 25 female, mean age: 64.57±13.9) were
composed of 47 adenocarcinomas and 3 mucinous carcinomas. The CXCR4 expression was negative in
21cases (42%), cytoplasmic in 18 (36%), nuclear in 9 (18%), and both nuclear and cytoplasmic in 2 cases
(4%). A significant relationship was found between CXCR4 expression and recurrence of CRC. But no
association was found between the marker expression and other clinicopathologic parameters.
Conclusion: During the study on the chemokine expression, a relationship was found between
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CXCR4 and CRC recurrence. Therefore, after assessing more specimens, this chemokine marker could be
used as a predictor of tumor recurrence in the future.
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مطالعه مارکر کموکاینی  CXCR4در سرطان های
کولورکتال در شمال ایران
آناهیتا نصرتی
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ژیال ترابی زاده

چكیده
سابقه و هدف :سرطان کولورکتال سومین سرطان شایع در مردان و چهارمین در زناان ما باشا .میانان شایون دن در
حال حاضر خصوصاً در ایران در حال افنایش است ریسک فاکتورهای متع.دی بیان ش.ه است ،ول در سالهاای اخیار ن اش
کموکاینها خصوصاً  CXCR4برجسته م باش ..ه.ف از این مطالعه بررس ارتباط باین ویگیا هاای کییییووااتولوییاک
بیماران و نین وضعیت عود ،متاستاز و مرگ ناش از سرطان مربوطه با بروز مارکر  CXCR4م باش.
مواد و روشها :بروز مارکر کموکایی  CXCR4بر روی  05بیوک اارافییه در قسمت بافات توماورال و بافات ساال
مجاور به عیوان شاه .از طریق روش ایمونوهیستوشیم مورد مطالعه قرار یرفت
یافتهها 05 :نمونه سرطان کیورکتال ( 50مرد و  50زن) با میانگین سی  31/9±46/05ساال شاام  65ددنوکارساییوما و 1
موسییوس کارسییوما بود بروز مارکر در  53مورد ( 65درص ).میف  ،در  31مورد ( 14درص ).سیتواالسمیک ،در  9مورد (31
درص ).نوکیئار و در  5مورد ( 6درص ).سیتواالسمیک و نوکیئار بود به طور مشخص  ،ارتباط بروز  CXCR44با عاود از نرار
دماری معی دار ش )p=5/1( .ولیون بیان مارکر با سایر اارامترهای کیییوااتولوییک ارتباط معی داری نشان ن.اد
استنتاج :در ط بررس انجام ش.ه بر روی مارکر کموکایی  ،CXCR4ارتباط بین باروز دن و عاود توماور مشااه.ه
ش .بیابراین شای .بتوان در دییا.ه ااا از بررسا روی نموناه هاای بایش تاری از ایان ناون کموکااین ،باه عیاوان ماارکر
ایشگوی کیی.ه عود کیسرهای کولورکتال استفاده کرد
واژه های کلیدی :سرطان کولورکتال ،مارکر کموکایی  ،CXCR4یافتههای کییییووااتولوییک ،عود مخففات :ییرن.ه
مارکر کموکایی  ، CXCR4لیگان .مارکر کموکایی  ، CXCLسرطان کولورکتال  CRCایموهیستو شیم

IHC

سومین سرطان شایع در ماردان و چهاارمین سارطان

ااااایه ( )pagetرا باااه بییاااان فرضااایه داناااه و خااااک

شایع در زنان (به جن سرطان اوست) سرطان کولورکتال

( )seed and soilدر متاسااتاز ساارطان سااو دارد( )1از

بوده و مینان شیون دن نسبت به ساالهاای قبا در حاال

یک قارن قااب کاه ناارریه اااایه مطار شا ،.دیگاران

افنایش م باش )5،3(.مشاه.ه هجوم میر  ،سیساتماتیک

کوشش کردن .که با انوان روشها ،این تئوری را تومیا

و ه.ف دار اریانهاا توساس سارطان متاساتاتیک ساییه،

کیی .در این فرضایاه ،بارای متااستااز ،اهامیت و نا اش
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مقدمه

کماوکاتینهاا برجسته ما شاود بار طباق ایان موانیسا

کولورکتال ،دو الگاوی ایموهیستوشایم ( )IHCمشخصا
اغشای و

تاثیریذار ،اریانهای ه.ف ،کماوکینهاای ویاگهای را

برای  CXCR4دارن .که شاام سیتواالسام

تولی .و رها م سازن .که سیولهای سرطان نندیاک یاا

هسااتهای ،مشااابه دن چااه کااه در مااوارد هیاتوساایویر،

دور را کااه حاااوی رساایتورهای دنهااا هسااتی ،.جیااب

کارسییوما سرطان سییه ،سرطان ریاه و سارطان نازوفارنگیاال

م کیی )1(.با توجه به ایان کاه متاساتاز در اریاان هاای

ینارش کردهان .از دنجائ که  CXCR4یاک ااروتئین

دورتر در فرد مبتال به سرطان کولون بر امی .باه زنا.ی

تمام ج.اری است ،بااور بار ایان اسات کاه بیاان دن در

او تاااثیر م ا یااذارد ،ارزیاااب مولوااولهااای مربااوط بااه

غشاء االسمای و سیتواالس و ه چیین بیان هستهای دن

متاستاز که م توانی .به عیاوان نشاانگرهای اایشدیها

از طریق  IHCقاب ردیاب است( )35ها.ف از ایان مطالعاه

دهی.ه در متاستاز سرطان کولون اساتفاده شاون ،.حیاات

بررس ا ارتباااط بااین ویگی ا هااای کییییووااتولوییااک

است( )6ه چیین عیات مارگ در بیمااران  ،CRCغالبااً

بیماران و نیان وضاعیت عاود ،متاساتاز و مارگ ناشا از

متاسااتاز م ا باشاا Chemotactic cytokines )0(.یااا ب اه

سرطان مربوطه با بروز مارکر  CXCR4م باش.

عبارت دیگر کموکینها ،از م.تها قب به عیاوان یاک
واسس حیات در ااسخ التهاب سیست های ایمیا ذاتا و

مواد و روش ها

اکتساب از طریق سیسات تیرای بازساازی سایولهاا ،در

در این مطالعه ماورد -شااه.ی 05 ،بیاوک اارافییاه

مح جراحت یا عفونت شیاخته ش.ه باوده انا )4(.بیاان

بیماران با تشخیص سرطان کولورکتال (یروه ورد) و نین

کموکین  ،CXCبا یساترش کولورکتاال ایونا .خاورده

بافت سال کیار تومور باه عیاوان یاروه شااه .از بخاش

اساات .کمااوکینهااا خااانواده بنری ا از مولوااولهااای

ااتولویی بیمارستان امام خمیی (ره) شهرستان سااری از

کموتاکتیک عالمتدهی.ه هستی .که بهطور روز افنون

طریق روش ایموهیستو شیم در دو یروه  05تای مورد

در مطالعات ج.ی .توجهات را به خود جیب کارده انا.

بررس قرار یرفتی .ابت.ا یمهای هماتوکسییین و ائوزین

کماوکین هاا باه چهاار یاروه اصای شاام ,XCX,CX

به طور کام بررس ش.ن .و بیوکهای میاساب جهات

 XX,CX3Cبر طباق اایاه جاایگیری باقیمانا.ه سیساتئین

رنگدمینی ایموهیستوشایم انتخااش شا.ن .دادههاای

دنها کالسهبی.ی ما شاون CXCR4 )5(.در واقاع یاک

کییییووااتولوییک بیمااران شاام سان ،جایا ،محا ،

 G1اروتئین بسیار حفاظت ش.ه باا رسایتورهای دو تاای

نون تومور ،عمق تهاج عرو لیفاوی و خون  ،متاساتاز

است که با ییرن CXCL 12 .ایون .دارد( )1میانان باایی

غ.د لیفاوی و دوردست ،تماین ،عود ،ب ا (م.ت زمان باه

ناود در سارطانهاای

ماه) ،وضعیت فعی بیمار (زن.ه یا مرگ به عیت توماور)

بیان  CXCR4با متاساتازهای لیا

در تعاااا.ادی از مطالعااااات بیااااان شاااا.ه اساااات
تیازولی.یی.یون که باعث کاهش بیاان  CXCR4ما یاردد،

تحت شیم درمان یا رادیوتراا قرار یرفتی .و یا ساب ه
 IBDداشتی ،.از مطالعه حذف ش.ن.

در مطالعات کییییو باعث کااهش متاساتاز سایولهاای
تومااورال  HT-29در رکتااوم مااوشهااا ماا

یااردد()35

رنگ دمینی ایمونوهیستوشیم

عی رغ افنایش دانش درباره بیان  CXCR4در  CRCو

ال  :دمااده ساازی بافات :ااارافینزدایا نموناه باا

درییری  CXCR4در تهاج و انتشار سارطان کولورکتاال،

غوطهور سازی در ینییول و دش ده توسس غیراتهاای

موانیس های صحیح واکیش و متاستازهای کبا .کاامالً

کاهش یابی.ه الو انجام یرفات سایا بافاتهاا را در

شاایاخته شاا.ه نیساات( )33ساایولهااای تومااورال کیساار

بااافر  ATsE-ssiTTقاارار داده و بااه ماااکروفر حاا.اک ر
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دهان

همراه بوده است()9

مورد بررسا قارار یرفات بیمااران کاه قبا از عما ،

پژوهشی

آناهیتا نصرتی و همکار

م کیی تا بافر به ن طه جوش برسا .و بعا.

نرمافانار ( 5/5 ،5/3 TTtstiTtis TSTT MBI )TSTTو باا

از  30دقی ه ،بافتها خارج م شون .ااا از شستشاو باا

اسااااتفاده از روشهااااای ، ste Tteedtt ersisd test s

دش جاری و بافر  ،sBTدر اتاقک مرطاوش قارار داده و

 5C ، tdTt dLsst siThdsTمااورد دنااالین قاارار یرفاات

بااا اسااتفاده از کیاات تشخیصا دنت ا بااادی مونوکیونااال

 P-valueک تر از  ،5/50معی دار در نرر یرفته ش.

ق.رت میت

موش با رقت  )ANTICXCR4( 3/355مربوط به شارکت
 ،ABCAMبه م.ت یاک شاب در محایس اتاا انووباه
یردی .سیا بافتها به ما.ت  15دقی اه باا اراکسای.از
مجاور ش.ه و اا از شستشو با بافر  sBTو ایجاد رناگ
زمییه ،با هماتوکسییین واکیش کروموینیک توسس کیت
مربوطه انجام یرفت
بررس رنگ دمینی  :CXCR4یمهای دماده شا.ه
به روش نیماه کما توساس دو ااتولوییسات مسات

باه

صورت یک سویه ( )blindو با استفاده از میوروسووپ
نوری  655xL Labomedدر نماهای با ق.رت اایین و بای

تصویر شماره :2کولورکتال ددنوکارسییوما ،ایمونوهیستوکمیستری،
م بت از نرر ( CXCR4بنرگ نمای )X35

( )C655-C355برای تعیاین میانان رناگااذیری در کا
سطح تومور بررس ش .رنگدمیانی سیتواالسامیک و
هستهای و نین سیتواالسمیک ا هستهای مجانا ،باه عیاوان
موارد م بت در نرر یرفتاه شا( .تصاویر شاماره  3و )5
موارد رنگدمینی زیر  0درص .و یا بسیار ضعی  ،میف
تی

ش.

یافته ها
یافته بررس ایمونوهیستوشیم
بر حسب یافتههای ااتولوییک ،بیاان ماارکر CXCR4

در تومور ،در  53مورد ( 65درص ).میفا  ،در  31ماورد
( 14درصاا ).سیتواالساامیک ،در  9مااورد ( 31درصاا).
نوکیئار و در  5مورد ( 6درص ).سیتواالسمیک و نوکیئاار
بود در حال که ایان ماارکر در تماام ماوارد در بافات
نرمال مجاور تومور میف یردی( .تصویر شماره )1

میف از نرر ( CXCR4بنرگ نمای )X35

دنالین دماری
دادههاااااای بیمااااااران شاااااام یافتاااااههاااااای
کییییووااتولوییک و نتایج ایمونوهیستوشایم از طریاق

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

تصویر شماره  :3ب افت نرمال میف (سمت راست) در مجاورت بافت
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تصویر شماره  :1کولورکتال ددنوکارسییوما ،ایمونوهیستوکمیساتری،

خصوصیات بیماران بر حسب بیان مارکر CXCR4

میانگین ان.ازه تومور در ک بیماران ماورد مطالعاه،

در ایاان مطالعااه 05 ،بیااوک اارافییااه بیماااران بااا

 6/05±3/96سااانت متاار بااود میااانگین اناا.ازه تومااور در

تشخیص سرطان کولورکتال مورد بررس قرار یرفتیا.

بیماران میف  6/4±3/10سانت متار ،در بیمااران باا باروز

میانگین سن بیماران مذکور  46/05±31/9سال باا دامیاه

سیتواالسمیک  6/65±3/99سانت متر ،در موارد نوکیئاار

 51-91سال بود  50نفر از بیماران ماورد مطالعاه مارد و

 6/04±5/31سانت متر و در موارد سیتواالسمیک  +نوکیئار

 50نفر زن بودن .میانگین سن ماردان و زناان باه ترتیاب

 0/10±1/15سانت متر بود انجام دزمون دنالین واریاانا

 40/53±35/33و  41/61±30/45سال بود و طبق دزماون

یااکطرفااه نیاان نشااان داد بااین ساااین تومااور و بیااان ین

 ،T-testتفاوت معی داری باین دو یاروه مشااه.ه نشا.

 CXCR4ارتباط معی دار وجود ن.اشت در  55نفار (06

ااتولویی توماور در  65نفار ددنوکارساییوما و در  1نفار

درصا ،).محا تومااور در کولااون راساات ،در  1نفاار (4

موسییوس کارسییوما بود شیون ددنوکارسییوما در ماردان

درص ).در کولون چپ ،در  39نفر ( 11درص ).در مح

و زنان به ترتیب  11درص .و  355درص .بود ضمن این

رکتوم و در  3مورد ( 5درص ).محا توماور نامشاخص

که هر سه مورد موسییوس کارسییوما در مردان بود ،ول

بود ،ولیون بیان مارکر  CXCR4بر حسب محا توماور

بر حساب دزماون دقیاق فیشار ،باین جایا و اااتولویی

اختالف معی دار ن.اشات از  05بیماار مطالعاه شا.ه55 ،

تومور رابطه معی دار وجود ن.اشات ولایون بیمااران باا

نفاار ( 65درصاا ).دارای متاسااتاز غاا.د لیفاااوی بودناا.

بیان سیتواالسمیک ،از میانگین سای باایتری نسابت باه

ه چیین در  5نفر ( 36درص ).از بیمااران مطالعاه شا.ه،

ب یه برخوردار بودن .و ه چیین بیاان سیتواالسامیک در

تهاج به عرو لیفاوی مشااه.ه شا.ه و در  15نفار (45

زنااان شااایعتاار بااود باار حسااب میاانان تماااین 13 ،مااورد

درص ).چیین تهاجم مشاه.ه نشا .وضاعیت  31بیماار

( 45درص ).از نمونهها  31 ،well differentiatedماورد

( 54درص ).نین از این نرر مشخص نباود ،متاساتاز غا.د

( 54درصااا 1 ،moderately differentiated ).ماااورد

لیفاااوی و تهاااج بااه عاارو لیفاااوی باار حسااب بیااان

 3 ،poorlyمااااااورد

مارکرهای مورد مطالعه تفاوت معی دار ن.اشات در 35

( 4درصااااااdifferentiated ).

مورد ( 6درصاwell to moderately differentiated ).

مشاه.ه ش.ه و در  55نفار ( 06درصا ).چیاین تهااجم

بودن .موارد میف و سیتواالسمیک ،بیش تر وجه تمااین

مشاه.ه نش .وضعیت  31بیمار ( 54درصا ).نیان از ایان

خوش داشتی .موارد نوکیئار و نوکیئار  +سیتواالسمیک نیان

نرر مشخص نبود در جا.ول شاماره  ،3توزیاع فراوانا

دارای وجه تماین خوش یا متوسس بودن .اماا انجاام دزماون

وجود تهاج به عرو لیفااوی بار حساب بیاان ماارکر

دقیق فیشر نین نشان داد بین وجاه تمااین و بیاان ین CXCR4

 CXCR4نشان داده ش.ه است بر حساب دزماون دقیاق

ارتباط معی دار وجود ن.اشت(ج.ول شماره )3

فیشر ،تهاج به عرو خون بر حسب بیان مارکر ماورد
مطالعه تفاوت معی دار ن.ارد

جدول شماره  :1توزیع فراوان تماین بر حسب بیان مارکرهای ماورد
مطالعه3
مارکر
تماین

نف

سیتواالسمیک

وکیئار

سیتواالسمیک
و نوکیئار

جمع

برابر نتایج به دست دم.ه از متاستاز تومور 3 ،نفر (5
درصاا ).متاسااتاز داشااته و  13نفاار ( 45درصاا ).متاسااتاز
ن.اشتی 33 .نفر ( 55درص M1A ).و  0نفر ( 35درصا).

Well

(36)44/5

(35)44/5

(6)66/6

(3)05

(13)45

Moderately

(6)39
(3)6/1

(6)55/5
(3)0/4

(6)66/6
(3)33/3

(3)05
(5)5

(31)54
(1)4

 MIBبوده و وضعیت  5نفر ( 6درص ).نامشخص باود 6

Moderately to poorly

(3)6/1
(3)6/1
(53)355

(5)5
(3)0/4
(31)355

(5)5
(5)5
(9)355

(5)5
(5)5
(5)5

(3)5
(5)6
(5)5

نفر ( 1درص 34 ،T2 ).نفر ( 15درص 39 ،T3 ).نفر (11

poorly

Well to moderately

جمع
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( 5درص moderately to poorly differentiated ).و 5

نفاار ( 55درصاا ).از بیماااران ،تهاااج بااه عاارو خااون

پژوهشی

آناهیتا نصرتی و همکار

انجام دزمون دقیق فیشر بر روی داده های ماذکور نشاان

جدول شماره  :2توزیع فراوان مرحیه بیماری بر حسب بیان بیان

داد بین عمق تومور ،متاستاز و بیان ین  CXCR4ارتبااط

مارکر CXCR4

معی دار وجود ن.اشات برابار نتاایج باه دسات دما.ه0 ،
بیمار ( 35درص ).در مرحیاه  34 ،Iنفار ( 15درصا ).در
 6 ،IIAنفر ( 1درص ).در  1 ،IIBنفر ( 4درص ).در ،IIIA
 31نفر ( 54درص ).در مرحیه  IIIBو مرحیه بیمااری در
 9نفار ( 31درصا ).مشاخص نباود جا.ول در  5مرحیاه
بیماری بر حسب بیاان ماارکر  CXCR4نشاان داده شا.ه
است که بر طبق دمار به دست دم.ه ،اختالف معی داری
وجود ن.اشت
از  05بیمار مطالعه ش.ه 33 ،نفر ( 55درصا ).دچاار
متاستاز کبا.ی باوده و در  15نفار ( 56درصا ).متاساتاز

مارکر
مرحیه

میف

سیتواالسمیک

سیتواالسمیک

نوکیئار

جمع

و نوکیئار

I

(1)35/4

(5)35/0

(5)5

(5)5

(0)35/5

IIA

(0)59/6

(9)04/1

(5)51/4

(5)5

(34)19

IIB

(3)0/9

(5)35/0

(3)36/1

(5)5

(6)9/1

IIIA

(5)33/1

(3)4/1

(5)5

(5)5

(1)5/1

IIIB

(4)10/1

(5)35/0

(6)05/3

(3)355

(31)13/5

جمع

(35)355

(34)355

(5)355

(3)355

(63)355

جدول شماره  :3توزیع فراوان
مارکر

سیتواالسمیک و

سیتواالسمیک

نوکیئار

دارد

(6)51/0

(3)5/5

(1)65/9

(5)355

ن.ارد

(31)54/0

(35)95/1

(6)05/3

(5)5

(59)56/6

جمع

(35)355

(31)355

(5)355

(5)355

(19)355

عود

میف

عود بر حسب بیان مارکر CXCR4
جمع

نوکیئار

(35)50/4

کب.ی رخ ن.اد وضعیت  5بیمار ( 6درصا ).نیان از نرار
متاستاز کب.ی مشخص نبود که متاستاز کب.ی بر حساب
بیااان مااارکر مااورد مطالعااه تفاااوت معی ا داری وجااود
ن.اشت برابار نتاایج مطالعاه ،در  55( 35درصا ).نفار از
بیماران مورد مطالعه ،بیماری بع .از درمان اولیاه مجا.داً
عود نموده و  59نفر ( 01درص ).عود ن.اشته و وضاعیت
عود در  33نفر ( 55درصا ).مشاخص نباود در جا.اول
شماره  5و ،1توزیع فراوان عود بار حساب بیاان ماارکر
 CXCR4نشان داده ش.ه است انجام دزمون دقیق فیشار
بر روی داده های ماذکور نیان نشاان داد توزیاع فراوانا
عود بر حسب بیان ین مذکور اختالف معی دار داشات
( )p =5/513برابر نتایج باه دسات دما.ه در طا ما.ت
بررس  55 ،نفر ( 65درص ).از بیماران مورد مطالعه فوت
وضعیت  9بیمار ( 31درص ).نیان مشاخص نباود و باروز
مرگ بر حسب بیاان ماارکر  CXCR4تفااوت معیا دار
ن.اشت

بحث
سرطان کولورکتال یو از شایعترین سارطانهاای
ب.ن م باش .و در ساالهاای اخیار ،خصوصااً میانان دن
افاانایش یافتااه اساات( )5،3بیااان کمااوکینهااا خصوص ااً
 CXC6با یسترش کولورکتاال کیسار بیاان شا.ه اسات

میانگین م.ت زمان ب اء بیمااران از زماان تشاخیص

 Oladipoو هموااااران ،افااانایش معیااا داری از بیاااان

بیماااری  11/11±56/44ماااه بااا دامیااه  3-355ماااه بااود

کموکینهاای  CXCدر ااا تییاوم توماور در قیااس باا

(نماودار شااماره  )3زماان ب اااء بیمااران باار حساب بیااان

بافاات نرمااال مجاااور دن یافتیاا )5(.در همااین مااورد،

مارکر نشان م ده .که طبق دزمون دنالین واریانا یک

 Yoshitakeو همواران به ایان نتیجاه رسای.ن .کاه بیاان

طرفه ،میانگین زمان ب اء بیماران بار حساب بیاان ماارکر

 CXCR4در اا تییوم نرماال کولورکتاال در مجااورت

مذکور اختالف معی دار ن.اشت

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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شاا.ه و  53نفاار ( 65درصاا ).در قیاا .حیااات بودناا .و

نمودار شماره  :1م ایسه ب

ای بیماران برحسب ماه با بیان CXCR4

 Kimو همواران به این نتیجه دست یافتی .کاه بیاان

یافته بود( )1ول در مطالعه ما نتیجه معی داری باه دسات

 CXCR4در نمونههای تومور از بیماران با مرحیه  3و ،5

نیام Yoshitake .و هموارانش نین به این نتیجه رسای.ن.

مرتبس با ریسک افنایش یافته عود مجا.د ناحیاهای و یاا

که بیان مارکر در متاساتاز غا.ه لیفااوی و مرحیاه باایی

متاستازهای دور دسات ما باشا )1(.در مطالعاه ماا بیاان

تومور م بت است دن ها ه چیین بین  CXCR4میف و

مارکر ،واضحاً با عاود رابطاه دمااری نشاان داد ،ولا باا

نااون نوکئاااز م باات  ،CXCR4م ایسااه ای انجااام داده و

متاستاز دوردست ،اختالف معیا داری باه دسات نیاما.

نشان دادن .کاه میانان با.خیم مشخصااً در تومورهاای

ها چیااین دنهااا دریافتیاا .کااه بیااان بااایی  CXCR4در

 CXCR4م بت نون نوکیئاز بایتر است()35

نمونههای ابت.ای تومور از بیمااران مرحیاه چهاار باا ب اا
کی

در تح یق  Yuو هموارانش ،ایان نتیجاه باه دسات

اما در مطالعه ما ،بین زمان ب اء بیماران و بیان مارکر

ش )6(.که این رق در مطالعه ما در  01درص .م بت بوده

مذکور اختالف معی داری باه دسات نیاما .ها چیاین

است که شای .بتوان تفااوت هاای ناگادی را مسائول دن

 Parkو هموارانش ه در یک مطالعه نشاان دادنا .کاه

دانست در ضامن ارتبااط باین بیاان باایی  CXCR4و

بیان  SDF-1و به طباع دن رسایتور  ،CXCR4ناه تیهاا باا

تهاجمات لیف و عروق ای.ا کردنا .کاه در مطالعاه ماا

تهاج لیفاتیک ،عروق و متاساتاز لیفاتیاک در بیمااران

هیچ ارتباط معی داری در این رابطه به دست نیام .دنها

مبتال به سرطان کولورکتال همراه است ،بیوه ارتبااط دن

ه چیین در تح یق خاود ارتبااط باین بیاان  CXCR4و

را با زمان ب ااء بیمااران نیان مشاخص سااختی )31(.یافتاه

اارامترهااای کییییووااتولوییوااال نریاار مح ا  ،اناا.ازه و

دیگر دنها بیان بسیار بایتر و مشخصتاری از CXCR4

عمق تهاج تومور نیافتی )6(.که یافتههای ما نین میطبق باا

در متاستازهای کب.ی بود( )1اما در مطالعه ما ،باین بیاان

دنها م باش .در مطالعه ما بین دو جیا در بیان ماارکر

بایی این مارکر و متاستاز کب.ی ارتباط معیا داری باه

تفاوت مشاه.ه نش .همینطور در ساایر م اایت تفااوت

دست نیام .البته  Robieو همواران نین اخاتالف مهما

در بین دو جیا در بیان مارکر مشاه.ه نش )4،6(.بر طباق

در بیان  CXCR4در ارتباط با ویگی های متاستاتیک به

دادههای ما ،بین بیاان ماارکر  CXCR4و میانان تمااین و

دست نیاوردن )33(.اما دنهاا در تح ی ا باه ایان نتیجاه

متاستاز دور دست اختالف معیا داری باه دسات نیاما.

رسی.ن .که در بافتهای  ،CRCبیان مارکر  CXCR4باا

 Schimanskyو همواااران نیاان در تح یااق خااود بااه ایاان

روش  IHCو  RT –PCRدر م ایسه با بافتهاای نرماال

نتیجااه رساای.ن .کااه هاایچ تفاااوت چشاامگیری در بیااان

مجاور  ،UP-Regulatedداشته است و نین بیان مارکر در

 CXCR4در ارتباط با رفتار متاستاتیک وجود ن.ارد()9

بیماران با متاستاز کبا.ی در توماور اولیاه شاان ،تفااوت

بیان مارکر بر حساب محا توماور ،تهااج عارو

معی داری در قیاس با بیماران که دچاار متاساتاز نشا.ه

خااون  ،مرحیااه و بااروز ماارگ و میاار در ساارطانهااای

بودن ،.ن.اشت()33

کولورکتال در مطالعه ماا اخاتالف معیا داری ن.اشات

 Wangو هموارانش ذکر کردن .که بیان هساته ای

ول در تح یاق  Hembruffو هموااران ،تیهاا باین بیاان

و نااااه بیااااان سیتواالساااامیک  ،CXCR4بااااا تهاااااج

مارکر و مح توماور در ماورد توماور رکتاال معیا دار

لیفوواسوویر ارتباط دارد اما در مطالعه ماا ارتبااط ایان

بود ،ول در تومورهای ف س کولون ،معی دار نبود؛ ول

کموکین با تهاج عرو خون معی

دار نبود()36

 Kimو هموااران دریافتیا .کاه در بیمااران باا بیااان

بین مرحیه بیماری ،تهاج عرو خون و بروز مارگ و
میر نوته معی

داری به دست نیام)4(.

بافت بایی  ،CXCR4ب اا باه طاور چشامگیری کااهش
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ب.تری همراه است()1

دم .که  CXCR4در  51/4درص .نمونه های بافت م بت

پژوهشی

آناهیتا نصرتی و همکار

سپاسگزاری
 کمال تشور را داری،.اطالعات همواری داشتی

ادادی کااه در جمااع دوری.از دکتاار کامیااار خاا
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