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Abstract 

 

Background and purpose: Multinodular goiter is a benign enlargement of thyroid gland and 

papillary thyroid carcinoma is the most common type of thyroid cancer. Today, immunohistochemical 

markers can be used in diagnosis and prognosis of tumors. The aim of this study was to compare the 

expression of CD117 in multinodular goiter and papillary thyroid carcinoma and its association with 

prognostic factors. 

Materials and methods: In this cross-sectional study, samples of thyroid tissue from  

60 multinodular goiter and 60 papillary thyroid carcinoma cases who underwent thyroidectomy in  

Tehran Mostafa Khomeini Hospital during 2011-18, were evaluated for CD117 expression via 

immunohistochemistry. The expression intensity was scored 0-3. 

Results: CD117 was expressed in all samples with generally lower expression scores in 

malignant samples: 95% and 5% of malignant cases showed scores 1 and 2, respectively. Almost 52% 

and 48% of benign cases showed score 1 and scores 2 and 3, respectively (P<0.05). Increased CD117 

expression was associated with decreased lymph node involvement and increased tumor size (P<0.05), 

but there was no significant relationship between this marker and other prognostic variables (P=0.081). 

Conclusion: There are contradictory findings on the relation between CD117 expression  

and prognostic factors in malignant cases, therefore, further studies are recommended to clarify the 

association. 
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 گزارش کوتاه

نودولر و کارسینوم پاپیلری تیروئید و در گواتر مولتی CD117بیان 
 آگهیارتباط آن با فاکتورهای موثر در پیش

 
        1زهرا بادکوبه هزاوه

       2محمد رضا جاللی ندوشن

 3علیرضا عزیززاده دلشاد

 چكیده
تیر   نیو  م پیاپیرری تیروئیید، ییا  ی تیروئید و کارسییووخیم غدهنودولر، بزرگی خوشگواترمولتی و هدف: سابقه

آگهی تومورها استفاده نمیود. در توان از مارکرهای ا مونوهیستوییمی در تشخیص و پیشسرطان تیروئید است. امروزه می
و ارتبیا  آن بیا اوامی   CD117میارکر  نودولر و کارسیووم پاپیرری تیروئید، بیانهای گواتر مولتیی حاضر در نمونهمطالعه

 آگهی مقا سه ید.در پیش موثر

بیمار مبتال به کارسییووم پیاپیرری  06نودولر و بیمار مبتال به گواتر مولتی 06در ا   مطالعه مقطعی، در  ها:مواد و روش

 در بیمارستان یهید مصطفی خمیوی تهران تحیت رراحیی تیروئییدکتومی ریرار گربتیه بودنید، 0976-79های تیروئید، که طی سال
 بودی ید.درره 9در بابت تیروئید با روش ا مونوهیستوییمی مورد ارز ابی ررارگربت و از نمره صفر تا  CD117بیان مارکر 

درصید 9و  0درصد نمیره  79های بدخیم بیان ید: در نمونه CD117خیم و بدخیم های خوشدر تمامی نمونه ها:یافته
ی بیان آن در که نمرهطوریمشاهده ید، به 9و  2های رصد نمرهد84و  0درصد نمره 92خیم حدود خوشهای و در نمونه 2نمره 

بیا کیاهش درگییری غیدد لوفیاوی و  CD117. همچویی  ابیزا ش بییان (P >69/6)تیر بیودکم داریهای بدخیم با اختالف معونمونه
 .(=640/6P)نشد داری مشاهدهیارتبا  معو آگهیولی با د گر اوام  موثر بر پیش، (>69/6P)ی تومور ارتبا  دایتابزا ش اندازه

مطالعیا   انجیام ی،آگهیشیمیوثر در پیبا باکتورهیای  CD117بیان  در مورد ارتبا  متوارض جا با توره به نت استنتاج:
 یود.توصیه می ترشیب

 

 آگهی، پیشCD117نودولر، کارسیووم پاپیالری تیروئید، گواتر مولتی واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
بییه انییوا  سییاده و  دیییروئیده تغیی یبزرگیی  ییاگییواتر 

کمبیود  بادر مواطق  آن و یی یده و مینودولر تقسیمولت

 papillary)ی تیروئیید رریپاپ وومیکارس(.0)است شتریب د 

thyroid carcinoma)PTC سییرطان  ییی     تییر   یییا
 در  رییاخ یهیادر سیال آن و یییکیه ( 2-8)است دیروئیت

 

 .(9)دایته است ش ابزا  ا آمر

PTC  دییروئیت یهایمیانوا  بدخ د گر با سه مقادر 

 به یورراح صیدرصور  تشخ یتهدا یبهتر یآگهشیپ
 .را بیه دنبیال خواهید داییتساله  06حدار   یبقا ،مور 

  ییندول و تع ک  یمیخطر بدخ ش ابزا مؤثر در اوام 
 

 :delshada@yahoo.com delshad@shahed.ac.ir E-mail ,                           یدانشگاه یاهد، دانش ده پزی  :تهران -علیرضا عزیزاده دلشاد مولف مسئول:

 ران دانشگاه یاهد، تهران، ا ،ی، دانش ده پزی ای پزی یدانشجوی دکتری حربه .0
 ران دانشگاه یاهد، تهران، ا ،یدانش ده پزی  ،یپاتولوژ حی و گروه اروم تشر ،. استاد2
 ران دانشگاه یاهد، تهران، ا ،یدانش ده پزی  ،یپاتولوژگروه اروم تشر حی و  ،. دانشیار9
 : 9/4/0977تار خ تصو ب :              24/2/0977تار خ اررا  رهت اصالحا  :            29/2/0977 تار خ در ابت 
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 و همکاران زهرا بادکوبه هزاوه     
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 گزارش کوتاه

سیی   ،یوتراپ ییراد ی: سییابقهآن ابارتویید از یهییآگشیپیی

 متیریسیانت 8تر از اندازه بزرگ سال، روس مذکر، 89 یاالب

بیه و متاستاز  یلوفاو غدد یرید، درگریو توده در حال 

 (.2)دوردستنواحی 

CD117 رودالتونیک 089با وزن   یغشااست  یویپروتئ 

ر کیه د 9 پ یتا ویازیک   روزییت یرنیدهیاز خیانواده گو 

 یبیر رو . ا   پیروتیی یودیکد م KITانسان توسط ژن 

ژرم  خونساز، یادیبو یهاسرولها ی همچون سرولسطح 

های کاخیال ا و سیرولهیتی، مالنوسی(germ cell) هاس 

 هیاسیرطان یبا برخ CD117 انیارتبا  ب (.0)یودمشاهده می

  یتومور استروما یهاطورمثال سرولبه ،مشخص یده است

، (gastrointestinal stromal tumorی)اروده -یامعیده

 آن بیا انییب  یهمچویو  دهودیرا بروز م CD117 درصد 79

 یآگهشیپستان و بهتر یدن پ سرطان یآگهشیبدتریدن پ

 یمحیدود مطالعیا  (.0-4)اسیت کولورکتال همراهسرطان 

انجیام  و ضیا عا  تیروئیید CD117انییارتبیا  ب مورددر 

بیا و هم یاران  یپوستاسیزرثیال ، بیه اویوان میده است

 دیروئیت میخندول خوش یهادر نمونه CD117 انیب یبررس

 یهیادر تمیام نیدولمشیاهده کردنید  PTC یهاو نمونه

 یهااز نمونه درصد 47در لیوید  انیب CD117،میخخوش

PTC ،CD117 بیا وهم یاران  موگ همچوی  .(7)نشد انیب

 CD117 تربیش انیب، دیروئیت عا  در ضا CD117 مطالعه

 . در مطالعه(06)را گزارش نمودند میخخوش یهادر نمونه

 دییروئینمونیه ت 066در  CD117 انییخوسو و هم اران ب

 را بیان کرده CD117که ها یدر بی  نمونهکه بررسی ید 

 .(9)درصد بدخیم بودنید 09خیم و درصد خوش 49بودند 

 یاعیهمطال CD117در مطالعا  داخ  کشور در رابطه با 

 در خارج یدهانجام انجام نشده است و در مطالعا  محدود

 یباکتورهیا ومیارکر    یا انارتبا  می نیز،( 9،8،7)کشور

 . لذا درمطالعه حاضیرنشده است یبررس یآگهشیموثر درپ

نیودولر و بر آن ید م تا بیان ا   مارکر در گیواتر مولتی

PTC ییام  آگهیی و ارتبا  آن با اوام  میوثر در پیش

ی تومیور و س ، روسیت، درگیری غدد لوفیاوی، انیدازه

 تهارم به کپسول تیروئید را مورد بررسی ررار دهیم.

 هامواد و روش
 06و  PTCنمونیه  06تعیداد در ا   مطالعه مقطعیی 

در  یدکتومییروئیاز ت حاصی  نیودولرینمونه گواتر میولت

 0976های تهران طی سیال یویخم یمصطفیهید  مارستانیب

 مارسییتانیب یبخییش پییاتولوژ یگییان با، کییه در 0979تییا 

 گیری در دسیتر  میورد بررسییبا روش نمونه مورود بود،

 ،مربییو  بییه سیی  کیییاطالاییا  دموگراب رییرار گربییت.

، تهارم به کپسول و درگیری غدد تومور یاندازه ،روس

تمیام در  .اسیتخراج یید میارانیب یاز پرونده لوفاوی نیز

 ،خارج یده بودنید یبا غدد لوفاو که یتومور یهانمونه

 - یریهماتوکسی یزییآمرنگ و ی رونیم 9 یهابرشبا تهیه 

نیو   صیتشخ ی،لوفاو غددتومور و  یهااز نمونه   ائوز

مشیخص ییده  یلوفیاو یهغیدتهارم بیه  زانیتومور و م

  یهییانمونییه یویپییاراب یهییابرییو هییر  ییک از . از بییود

 یهیت بررسیر  رونیم 9برش به ضخامت  ک  ،تومور

طبییییق تهیییییه ییییید و  ،CD117 یا یمیستوییییییمونوه ا

 (BioGenex, USA) تییسیازنده کدستورالعم  یرکت

بیییا  CD117از نظیییر مثبیییت بیییودن  ی وزییییآمنیییگر

در بیرای ا ی  موظیور یید.  یبررسی ینور  روس وپیم

سیرول  0666 ها،هیر  یک از نمونیه کیانون   ترپرسرول

 دار ییده ننشیا یهاو درصد سرول ید تومورال یمارش

 ، ااییم از واکییوش سیتوپالسییمی و  ییا غشییا یCD117بییا 

ها بیه سیرول درصید 9تیر از کیم یزیآمید. رنیگ  ییتع

 اوییوان بییه درصیید 9-96 یزیآم، رنییگیاوییوان موفیی

بیه اویوان درصد  96-96ی زیآم، رنگ0نمره  ا  فیضع

 درصیید  96 یبییاال یزیآمرنییگ، و 2نمییره  ا ییمتوسییط 

 . (9،7)در نظییر گربتییه ییید 9نمییره  ا یی یبییه اوییوان رییو

و  20ی نسیخه SPSSابیزار آمده، با نرمدستاطالاا  به

، chi-square، T-testهییای آمییاری بییا اسییتفاده از آزمون

one-way ANOVA  و آزمون همبستگی پیرسون، مورد

اویوان سیطح بیه >69/6P تجز ه و تحری  ررار گربیت و

 مجییوز  . ا یی  مطالعییه بییادر نظییر گربتییه ییید یداریمعویی

کمیتییه اخییال  در پییاوهش دانشییگاه یییاهد بییه یییماره 

IR.SHAHED.REC.1398.071 .انجام ید  
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 یافته ها و بحث
و  PTCبیه  ان یمبتال درصید 9/40در مطالعه حاضر 

بودنید  زن  نیودولریبه گواتر میولت ان مبتالدرصد  9/00

سیرطان و انیوا  گیواتر  نییز موریود یطبق ییواهد ارمی

بیه . (0،2)اسیت تیر  زنیان ییا در PTCاز رمریه  دیروئیت

نسیبت زن بیه میرد در  یحشیمت یاووان مثال در مطالعیه

 زیالمتاآنی یو در مطالعیه، (00)به  یک PTC، 9/9به  ان مبتال

 یباف و هم اران، نسیبت ابیتالیده توسط مربو انجام

گیزارش  بیه  یک 97/0به گیواتر  ان زن به مرد در مبتال

ز آزمون کای اس وئر در هیچ با استفاده ا .(02)است یده

نیودولر های گواتر مولتیو نمونه PTCهای  ک از نمونه

 CD117ارتبییا  معوییاداری بییی  روسیییت و درصیید بیییان 

 مشاهده نشد.

، PTCبیه  ان یمبتال یسیو  یانگییمدر مطالعه حاضر 

 7/90± 0/7 بیه گیواتر ان و در مبتالسال  90/80 ± 9/09

 ییده و ییواهد ارمینجامبا توره به مطالعا  ا. سال بود

تیر میزان بروز سرطان تیروئید با ابزا ش س  بیشمورود 

 رسید.سالگی به مقدار ثابتی می 96یود و پس از حدود می

 آگهی است و درس  بیمار اام  بسیار مهمی در تعیی  پیش

 .(00)آگهی بدتر استسال پیش 89و باالی  26ابراد ز ر 

بیه سیرطان  ان یمبتال یوسی  یانگییمنیز در مطالعه خوسو 

 یرزئیهیای تفاو    یکیه ا، (9)بیودسال  8/94 تیرو ید

 ر و سیا  یایو رغراب ینااد یهاتفاو  تواند نایی ازمی

سی   ش بیا ابیزا یطور کریبههمچوی  . بایداوام  خطر 

و اوام  متعدد  یودیم ترشینودولر بیو  گواتر مولتیی

بیا آزمیون  .(0)آن نقیش دارد جاد در ا کیو ژنت یطیمح

و  PTCهای آنووای  یک طربیه در هییچ  یک از نمونیه

نودولر، ارتبا  معواداری بی  سی  های گواتر مولتینمونه

ی مییانگی  انیدازه مشیاهده نشید. CD117و درصد بیان 

متر بیود، سیانتی PTC 8/2 ± 99/9تومور در مبتال ان بیه 

که با استفاده از آزمون آنووای  یک طربیه ارتبیا  بیی  

معوادار بیود و هیر  CD117ی تومور و درصد بیان ندازها

نیز  CD117ید درصد بیان تر میچه اندازه تومور بزرگ

 (.0)ردول یماره   ابتابزا ش می

در و سیا ز تومیور  CD117ارتبیا  وضیعیت بییان  :1جدول شماره  

 PTC یهانمونه
 

 انحراف معیار( ±میانگی ) اندازه تومور CD117وضعیت بیان 

 97/9 ± 69/2 ره  کنم

 80/0 ± 80/9 نمره دو

 

مطالعه حاضیر نشیان  های ا مونوهیستوییمیا ی ابته

 ،نیودولریو گیواتر میولت PTC یهانمونه داد که در همه

CD117 .یهادر نمونه بیان ید PTC ،99 یمیورد نمیره 

گییواتر  یهییانمونییه دردو، و  یمییورد نمییره 9و  ک یی

دو  یمیورد نمیره 07، ک  یمورد نمره 90نودولر یمولت

در  بییترت   یبیه ا مشیاهده یید.سیه  یمورد نمره 06و 

 مشاهده ید، CD117 فیضع انیاکثرا ب ،PTC یهانمونه

متوسیط و  انیینیودولر بیگیواتر میولت یهادر نمونه لیو

 یبررسی باو هم اران  یپوستاسزر .د ده ید شتریب د ید

 99و  دیروئیت میخنمونه ندول خوش 96در  CD117 انیب

 یهیادرصد از نمونیه 47که در  مشاهده نمودند PTCنمونه 

PTC ، CD117 ندول  یهانمونه یدر تمام لینشد و انیب

خوسو نیز . (7)یده بود انیمارکر ب   ا دیروئیت میخخوش

 دییروئیت یهع نمونیه ضیا 066در  CD117 انیببا بررسی 

ه ، ضیا ع+CD117موارد درصد  49مشاهده نمود که در 

 .(9)بود میبدخموارد درصد  09 در و میخخوش

 ارتبیا  بییان ،ویهیزم   ییده در امطالعا  انجام در

CD117 دییروئیت عا  ضیا یآگهشیبا اوام  موثر در پ 

 ییک از در مطالعییه حاضییر در هیچ نشییده بییود. بررسییی

ندولر های کارسیووم پاپیرری تیروئید و گواتر مولتینمونه

روس ارتبا  معواداری مشاهده  و س  و CD117بی  بیان

تهارم بیه کپسیول  PTCهای درصد نمونه 9/80در نشد. 

مییوارد، غییدد  درصیید 9/20و در تیروئییید مشییاهده ییید 

(. درصد 9و  2یماره ول ا)رد لوفاوی درگیر یده بودند

 دارییبا تهارم به کپسول تیروئید ارتبا  معوی CD117 بیان

تومیور  انیدازهو  یغیدد لوفیاو یرییدرگولی با ندایت، 

 صیور    به ا ،(P >69/6) مشاهده یددار یمعوارتبا  

ی و نییز در غیدد لوفیاو یرییدرگبارید  یهاکه در نمونه

 بود. ترشیب CD117 انیب ترتومورهای بزرگ
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 گزارش کوتاه

و تهیارم بیه کپسیول  CD117ارتبا  وضعیت بییان  :2جدول شاره  

 PTC یهادر نمونهتیروئید 
 ادم تهارم به کپسول تیروئید ارم به کپسول تیروئیدته تعداد CD117وضعیت بیان 

 90 20 99 نمره  ک

 0 2 9 نمره دو

 
 و درگیری غدد لوفیاوی CD117ارتبا  وضعیت بیان  :3جدول شاره  

 PTCهای در نمونه
 ادم درگیری غدد لوفاوی درگیری غدد لوفاوی تعداد  CD117وضعیت بیان 

 88 09 99 نمره  ک

 9 6 9 نمره دو

 

 ،موریود یمطالعا  انجام یده و ییواهد ارمی بقط

در  یمیخطیر بیدخ یاز باکتورهیا یغدد لوفیاو یریدرگ

 یغیدد لوفیاو یریو درگ یدهمحسوب  دیروئیت عا  ضا

 .(09)ییودیمی دییروئیسیرطان ت یمرحره ش مورب ابزا

 رسیدیبیه نظیر می حاضرمطالعه  جهیبا توره به نت بوابرا  

غیدد  یریبا درگ یترال کمبا احتم CD117 انیب ش ابزا

 یآگهیشیپیی دهودهنشیاننظر    همراه است و از ا یلوفاو

 تومور یبا اندازه CD117 انیارتبا  ب  یهمچو. ی استبهتر

 تیرزرگکه هر چه اندازه تومور بطوریمعوادار بود به زین

بق ییواهد اطیم. یودیم ترشیب زین CD117 انیب یودیم

بیدتر  یآگهیشیپی ینشیانهر انیدازه تومیو ش ابزا یارم

تومییور  یویبییال یمرحرییه ش بااییا ابییزا بییوده،تومییور 

 (ک نمره ) CD117 فیضعبا توره به بیان  .(09)یودیم

سییه در هییا ( تودو ینمییرهمتوسییط آن ) انییینمونییه و ب 99در 

کیه  ،د محاسبه گرد زین رسونیپ یهمبستگ ب ضر ،نمونه

بییا امییا  میرابطییه مسییتق یدهودهنشییان 979/6 مثبییت اییدد

 .بایدیمکم ردر  

ییده یدو گیروه بررسی سه با توره به مقادر نها ت 

 ویهیزم   یمطالعا  انجام یده در ا ر و سا مطالعه   در ا

بیه  CD117 انیب یگربت که کاهش نمره جهینت توانیم

 ش ابیزا  ی. همچوبایدیم دیروئیت عا  ضا یمینف  بدخ

 ش و ابیزا یغدد لوفیاو یریبا کاهش درگ CD117 انیب

 جیهیبیا توریه بیه نت هکی بایید،همراه مییتومور  یاندازه

 هیتوصی یآگهیشیدو باکتور میوثر در پی   متوارض در ا

   یدر ارتبیا  بیا ا یتیرو کام  ترشیمطالعا  ب یودیم

به خصوص متاسیتاز  یآگهشیمارکر و اوام  موثر در پ

 .ردیصور  گ مارانیطول امر ب یو بررس

 

 سپاسگزاری
 ینامه رهیت اخیذ دکتیراان قاله برگربته از پام   ا

 پاوهشمعاونت  یمال یبانیبا پشت وپزی ی بوده  یاحربه

 دانشگاه یاهد انجام یده است. یو بواور
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