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سرطان پستان از شايعترين سرطانهای زنان با شیوع رو به افزايش در کشورهای در حال
توسعه می باشد .دی دايمر يک مارکر مولکولی از رشد تومور و متاستاز در بیماران مبتال به
سرطان پستان است .هدف از انجام اين مطالعه بررسی تغییرات سطح سرمی دی دايمر در
بیماران مبتال به سرطان پستان میباشد.

مواد و روشها
اين مطالعه مقطعی روی  100بیمار زن با تشخیص سرطان پستان که به کلینیک فوق
تخصصی انکولوژی بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر مراجعه کرده بودند ،با روش نمونهگیری
در دسترس انجام شد.

یافتهها
میانگین دی دايمر سرم در مرحله  IVبیماری به میزان  ،627±304 µg/mlدر مرحله ،III
 229±101 µg/mlو در مرحله  IIبه میزان  180±29 µg/mlبوده است .همچنین فراوانی
سطح دی دايمر بیشتر از حد طبیعی در بیماران مرحله  IVبیشتر بوده است .سطح دی
دايمر و فراوانی افراد با دی دايمر باالتر از حد طبیعی ،در بیمارانی که درگیری غدد لنفاوی
داشتند بیشتر بوده است .در بیمارانی که تومورمارکر  CEA ,CA15-3غیر نرمال داشتند،
سطح دی دايمر باالتری گزارش شد .سطح دی دايمر سرم در مبتاليان گروه سنی 50-41
سال بیشتر از ساير گروهها بوده است.

نتیجهگیری
افزايش سطح دی دايمر سرم با افزايش مرحله بیماری ،درگیری غدد لنفاوی و پیش آگهی
نامطلوب بیماری همراه است و از آنجاکه دی دايمر مارکری ايمن ،ارزان و در دسترس می
باشد میتوان از آن در جهت ارزيابی پروگنوز و بقاء بیمار استفاده کرد.

کلیدواژهها
سرطان پستان ،دی دايمر ،پیش آگهی بیماری ،رامسر

مقدمه

سرطان پستان شايعترين بدخیمی در زنان است و عامل
مرگ و میر در  16درصد از موارد سرطان در زنان،
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بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر در سالهای 1395-1394

سطح دی دایمر سرم در بیماران مبتال به سرطان

کیهانیان و همکاران

پستان

کننده تر از کارسینوم پستان نیست .سرطان پستان پس

فعال شدن سیستم فیبرينولیتیک همراه است .دی دايمر

از سرطان ريه ،دومین علت مرگ ناشی از سرطان به شمار

محصول تجزيه فیبرينوژن و فیبرين  cross-linkedاست

میآيد .علیرغم پیشرفتهای به عمل آمده ،تقريباً 1/4

که با حضور در خون عالمت فعال شدن هموستاز و

زنان مبتال به اين نئوپالسمها به واسطه بیماری فوت می

فیبرينولیز است .فیبرينولیز با واسطه پالسمین صورت می

کنند .به داليل ناشناخته (احتماالً بیماريابی بهتر) بروز

گیرد که لختههای فیبرين را به دی دايمر و محصوالت

سرطان پستان در جهان افزايش يافته است ( .)2ساالنه

تخريب فیبرين ()Degradation Products FDP=Fibrin

 7000زن به اين سرطان مبتال میشوند و سن ابتالی به

تجزيه میکند (.)4

اين سرطان  5سال پايینتر از سطح جهانی است .در حال

آزمايش دی دايمريکی از تستهای حساس برای بررسی

حاضر به طور متوسط سن ابتال به اين بیماری در ايران

ترومبوز عروقی است ( .)5دی دايمر تنها تستی است که

بین  55-45سال است در حالیکه اين سن در کشورهای

مستقیماً تولید ترومبین و پالسمین را نشان میدهد.

غربی بین  60-50سال میباشد (.)1

استفاده از يک تست سريع و حساس جهت تشخیص و

سرطان پستان زير  30سالگی ناشايع است .پس از آن

پیگیری درمانی مناسبتر است .دی دايمر يک مارکر

میزان خطر در طول عمر به طور ثابت افزايش میيابد اما

مولکولی از رشد تومور و متاستاز در بیماران مبتال به

پس از يائسگی شیب رو به باالی منحنی تقريبا به صورت

سرطان پستان است .به طور کلی ،سرطان با فعال شدن

کفه در میآيد .در حدود  10درصد از سرطانهای پستان

سیستم هموستاتیک مرتبط است و گسترش اين فعالیت

ناشی از جهشهای موروثی و اختصاصی هستند .در

با پیشرفت تومور ،متاستاز به لنف نودها و پیش آگهی

صورت دو طرفه بودن سرطان پستان ،وقوع قبل از

بیماری مرتبط است (.)6

يائسگی ،وجود هم زمان ساير سرطانها نظیر سرطان

در بیماران مبتال به سرطان عوامل دخیل در سطوح باالی

تخمدان ،سابقه خانوادگی قوی ،احتمال وجود يک ژن

دی دايمر شامل ابتالی به  DIC1حاد ،بستری طوالنی

مستعد کننده سرطان وجود دارد .مصرف دراز مدت

مدت در بیمارستان و رشد تومور است .سطوح باالی دی

استروژنها ،داروهای خوراکی ضد بارداری ،تابش پرتو

دايمر با کاهش ادامه حیات در بیماران مبتال به سرطان

يونیزان به قفسه سینه از ساير عوامل خطر ساز سرطان

پستان مرتبط است .افزايش دی دايمر در بیماران مبتال به

پستان هستند (.)2

متاستاز در مقايسه با بیماری لوکالیزه بیشتر است در

ترومبوز عارضه ايست که به طور مکرر در بیماران سرطانی

نتیجه اين موضوع ممکن است ارزش پیشگويی کننده

ديده میشود .مطالعات نشان داده است که به طور تقريبی

داشته باشد (.)6

 20درصد ترومبوز عمقی به علت سرطان است .ترومبوز

در مطالعه بی هاوش 2و همکاران ،سطح دی دايمر در

در سرطان اغلب مهاجر است و ممکن است عروق سطحی

بیماران مبتال به بیماری خوشخیم پستان و گروه زنان سالم

و بطور نسبی مکانهای غیر معمول را درگیر سازد (.)3

هیچ افزايشی نداشت اما در بیماران مبتال به سرطان پستان

وضعیت بدخیمی اغلب موجب تغییرات فیزيولوژيک می
شود که نقص در وضعیت هموستاتیک را به دنبال دارند.

Disseminated intravascular coagulation
Bhavesh
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محسوب میشود ( .)1هیچ بدخیمیای در زنان نگران

رشد تومور ،آنژيوژنز ،متاستاز و فعال شدن انعقاد ،اغلب با

سطح دی دایمر سرم در بیماران مبتال به سرطان

کیهانیان و همکاران

پستان

بیماری سرطان پستان ،افزايش بیشتری داشت (.)4

سنجش سطح دی دايمر امکانپذير است ( )6و آزمايش

تعیین سیر بالینی بیماری و تصمیمات کلیدی در زمینه

دی دايمر ارزان ،در دسترس و ايمن است ،میتوان از آن

درمان و سرنوشت نهايی نیازمند تعیین پیش آگهی

به عنوان مارکر تشخیصی و معیار پیشگويی کننده سرطان

بیماری است .در سالهای اخیر مطالعات بسیاری در

پستان استفاده نمود .اين مطالعه با هدف بررسی تغییرات

زمینه ارتباط سطح دی دايمر سرم با ساير فاکتورهای

سطح سرمی دی دايمر در بیماران مبتال به سرطان پستان

پیش آگهی انجام شده است .لذا دانستن اين ارتباط به

با در نظر گرفتن متغیرهای مختلف مانند سن ،درجه و

تخمین دقیقتر و آسانتر عاقبت بیماری کمک میکند

مرحله تومور میباشد.

(.)1

مواد و روشها

با توجه به شیوع بسیار باالی سرطان پستان در ايران و

اين مطالعه مقطعی روی  100بیمار زن که از بهمن

همچنین میزان باالی عوارض مرگ و میر ناشی از آن،

 1394تا تیرماه  1395با تشخیص سرطان پستان به

انجام مطالعات بیشتر در جهت شناخت عوامل موثر در

کلینیک فوق تخصصی انکولوژی بیمارستان امام سجاد (ع)

ايجاد و پیشرفت بیماری ضروری به نظر میرسد .برنامه

رامسر مراجعه کرده بودند ،با روش نمونهگیری در دسترس

ريزی درمانی و بقای بیمار وابسته به مرحلهبندی سرطان

انجام شده است .معیار ورود به مطالعه عبارت بود از

پستان در زمان تشخیص است .دی دايمر محصول تجزيه

تمامی بیماران زن مبتال به سرطان پستان که به مراجعه

فیبرينوژن و فیبرين  cross-linkedاست که با حضور در

کرده بودند و معیار خروج از مطالعه شامل وجود بیماری

خون عالمت فعال شدن هموستاز و فیبرينولیز است.

التهابی يا جراحی اخیر (کمتر از يک ماه) ،سابقه

فیبرينولیز با واسطه پالسمین صورت میگیرد .تست دی

ترومبوآمبولی ،بارداری ،بیماریهای کبدی ،مصرف آنتی

دايمر تنها تستی است که مستقیما تولید پالسمین را

کواگوالن ،آرتريت روماتوئید ،ترومای اخیر و کامل نبودن

نشان میدهد .همچنین ،يک مارکر مولکولی از رشد تومور

پرونده بود .قبل از ورود به مطالعه ،از بیماران رضايتنامه

و متاستاز در بیماران مبتال به سرطان پستان است (.)5

شفاهی گرفته شد .اين مطالعه در کمیته اخالق دانشگاه

دی دايمر تنها تستی است که مستقیما تولید ترومبین و

آزاد اسالمی واحد تنکابن با شماره 15910101942012

پالسمین را نشان میدهد .استفاده از يک تست سريع و

مورخ  1395/4/23به تصويب رسید.

حساس جهت تشخیص و پیگیری درمانی ديد بهتری به

ابزار جمعآوری اطالعات شامل پرسشنامه محققساخته

دست میدهد .دی دايمر يک مارکر مولکولی از رشد تومور

حاوی متغیرهای عالئم بیماری ،سابقه بیماریهای قبلی،

و متاستاز در بیماران مبتال به سرطان پستان است .به طور

سن ،درجه تومور ،مرحله تومور ،درگیری غدد لنفاوی،

کلی ،سرطان با فعال شدن سیستم هموستاتیک مرتبط

وضعیت يائسگی و تومور مارکرهای

است و گسترش اين فعالیت با پیشرفت تومور  ،متاستاز به

 CEA , CA15-3بود.

لنف نودها و پیش آگهی بیماری همراهی دارد.
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افزايش يافته بود .همچنین سطح دی دايمر با پیشرفت

از آنجا که تشخیص و مرحلهبندی سرطان پستان با

سطح دی دایمر سرم در بیماران مبتال به سرطان

کیهانیان و همکاران

پستان

پس از کسب رضايتنامه از افراد مورد مطالعه  ،فرم جمع

درصد از بیماران PR ،مثبت در  35درصد از بیماران،

آوری اطالعات در اختیار آنان قرار گرفته و تکمیل شد .که

 CEAغیرطبیعی در  12درصد از بیماران و

از نظر سن ،درجه تومور ،مرحله تومور ،درگیری غدد

غیرطبیعی در  23درصد از بیماران وجود داشت61 .

HER2 , ER ,

درصد از بیماران ،درگیری غدد لنفاوی داشتند 78 .درصد

 PR , CEA , CA15-3مورد بررسی قرار گرفتند .نمونه

از بیماران ،يائسه بودند و سطح دی دايمر در  61درصد از

های خون از تمام افراد مورد مطالعه به روش استاندارد

بیماران ،غیرطبیعی بود (جدول .)1

نمونهگیری وريدی و با سرنگهای يکبار مصرف به میزان
 5 mlجهت اندازهگیری دی دايمر در لولههای يکبار
مصرف جمعآوری شد .پس از گذشت  30دقیقه از نمونه

جدول  -1توزيع فراوانی متغیرهای کلینیکی و پاراکلینیکی در
بیماران مبتال به سرطان پستان

گیری و تشکیل لخته ،نمونهها با  2400دور در دقیقه

متغیر

سانتريفیوژ و سرم از آنها جدا شد .نمونهها تا زمان انجام

سن

آزمايش در دمای  -70 c°نگهداری و به روش

تعداد (درصد)
 40-20سال
 50-41سال
باالی  51سال

ELISA

بررسی شد.
در اين مطالعه ، ،سطح دی دايمر باالی  ،200 µg/dlغیر

درجه تومور
well differentiated

طبیعی در نظر گرفته شده است (.)4

Moderate

دادهها با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی همانند
جداول توزيع فراوانی و شکل و تستهای آماری،

One

Poorly differentiated

همچنین برای مقايسه میانگین سطح دی دايمر سرم در
بیماران مبتال به سرطان پستان بر حسب تومور مارکرها،
از آزمون  T-Testاستفاده شده است .برای بررسی ارتباط
بین دو متغیر کیفی از  Chi-squareاستفاده گرديد .در اين
مطالعه P>0/05 ،از لحاظ آماری ،معنیدار در نظر گرفته

II
III
IV

)21( 21
)55( 55
)24( 24

تومور مارکر
 HER2مثبت
 ERمثبت
 PRمثبت
 CEAغیر طبیعی
 CA15-3غیر طبیعی

)61( 61
)20( 20
)35( 35
)12( 12
)23( 23

درگیری غدد لنفاوی
دارد
ندارد

شد.
یافتهها

)16( 16
)10( 10
)74( 74

مرحله تومور

 Binomial test ،way ANOVAو  chi-squareو با نرم
افزار  SPSS v.22مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت.

)10( 10
)34( 34
)56( 56

)61( 61
)39( 39

یائسگی

شايعترين گروه سنی بیماران ( 56درصد) ،باالی  51سال
بودند .درجه تومور اکثر بیماران مورد بررسی ( 74درصد)،
 Poorly differentiatedبود .تومور اکثر بیماران مورد
مطالعه ( 55درصد) در مرحله  IIIقرار داشت .تومور مارکر

دارد
ندارد

)78( 78
)22( 22

سطح دی دایمر
طبیعی
غیر طبیعی

 HER2مثبت در  61درصد از بیماران ER ،مثبت در 20
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لنفاوی ،وضعیت يائسگی و تومور مارکرهای

CA15-3

سطح دی دایمر سرم در بیماران مبتال به سرطان

کیهانیان و همکاران

پستان

میانگین سطح سرمی دی دايمر314/79  242/65 µg/ml ،

جدول  -2میانگین سطح سرمی دی دايمر در بیماران مبتال به
سرطان پستان بر حسب مشخصات فردی و تومور

بود.
سطح دی دايمر سرم در بیماران مبتال به سرطان پستان

سن
 40-20سال
 50-41سال
باالی  51سال

189/30  55/93
280/73  200/70

well differentiated

284/50  245/84

بر حسب سن وجود دارد ( .)P=0/011میزان دی دايمر
سرم در بیماران گروههای سنی  50-41سال بیشترين
مقدار را داشته و با باقی گروهها تفاوت آماری معنیداری
دارد .میانگین سطح دی دايمر سرم در بیماران مبتال به

Moderate

سرطان پستان بر حسب درجه تومور تفاوت آماری معنی
ANOVA

مرحله تومور

175/60  40/38

2/228

0/113

340/15  252/43

II

180/76  29/58

با درجه تومور  Poorly differentiatedوجود دارد .اين

III

229/65  101/42

IV

627/17  304/91

میزان در درجات مختلف تومور تفاوت آماری معنیداری

*سطح معنیداری آزمون

نشان داد که بیشترين میزان دی دايمر در سرم بیماران

0/011

درجه تومور

Poorly
differentiated

داری نداشت ( .)P=0/113نتايج آزمون آماری

407/79  304/96

4/715

*P-value

ANOVA

نداشت (جدول .)2بین میانگین سطح دی دايمر سرم در
بیماران مبتال به سرطان پستان بر حسب مرحله تومور
تفاوت معنیداری وجود دارد ( .)P=0/001نتايج نشان داد
که بیشترين میزان دی دايمر در سرم بیماران با مرحله
تومور  IVوجود دارد( .جدول.)2
بر اساس نتايج آزمون آماری ،میانگین سطح دی دايمر
سرم در بیماران مبتال به سرطان پستان بر حسب وضعیت
تومور مارکرهای ،)P=0/055( ER ،)P=0/161( ،HER2
 )P=0/070( PRو وضعیت يائسگی ( )P=0/992تفاوت
آماری معنیداری وجود نداشت .بر حسب تومور مارکرهای
 )P=0/001( CA15-3 ،)P=0/001( ،CEAو وجود
درگیری غدد لنفاوی ( )P=0/004تفاوت آماری معنیداری
وجود داشت .بدين معنی که میانگین سرمی دی دايمر در
بیماران مبتال به سرطان پستان که دارای تومور مارکر
 CA15-3 ،CEAغیرطبیعی با درگیری غدد لنفاوی
داشتند ،باالتر بود (جدول .)3
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بر اساس نتايج اين مطالعه ،تفاوت معنیداری بین میانگین

متغیرها

سطح دی دایمر

F (2,
)441

سطح دی دایمر سرم در بیماران مبتال به سرطان

کیهانیان و همکاران

پستان

جدول -3مقايسه میانگین دی دايمر سرم بیماران مبتال به سرطان
پستان بر حسب متغیرهای بالینی و پاراکلینیکی
انحراف معیار  ±میانگین

متغیر

P-Value

0/161

بررسی ( 74درصد) Poorly differentiated ،بود .نتايج

تومور مارکر CEA

282/63  189/52

0/001

550/67  420/55

0/001

486/35  356/12

يائسه بودند (.)7

347/02  267/71

0/070

369/46  248/86

0/004

229/28  208/11

دارد
ندارد

همکاران 46/9 ،درصد از بیماران مبتال به سرطان پستان،
در بیماران مبتال به سرطان پستان ،میانگین دی دايمر

254/94  175/69

وضعیت یائسگی

*سطح معنیداری

0/055

221/85  121/09

دارد
ندارد

و همکاران25 ،

در مطالعه حاضر 78 ،درصد و در مطالعه باتسچار و
338/03  259/85

درگیری غدد لنفاوی

داشت .اين وضعیت در مطالعه

باتسچار1

درصد بود (.)7

تومور مارکر ER

مثبت
منفی

پستانی ،درجه  3داشتند .ضمن اينکه میانه دی دايمر
تومور مارکر  HER2مثبت در  61درصد از بیماران وجود

263/55  168/58

تومور مارکر PR

يک مطالعه ديگر نشان داد که  65/6درصد از تومورهای
حدود  502 pg/mlبود (.)7

تومور مارکر CA15-3

مثبت
منفی

در اين مطالعه که سطح دی دايمر در  61درصد از
بیماران ،غیر طبیعی بود ،درجه تومور اکثر بیماران مورد

287/51  245/66

طبیعی
غیرطبیعی

مراحل انتهايی بیماری و در صورت درگیری غدد لنفاوی،

سرم در مرحله  IVتومور ،بیشترين مقدار را داشت .سطح
دی دايمر در تقريباً  89درصد از بیماران با بیماری
متاستاتیک پیشرفته افزايش میيابد ( .)8در مطالعهای که
توسط دکتر دستجردی با هدف مقايسه سطح دی دايمر
در تودههای خوشخیم و بدخیم پستان ،رحم ،سرويکس و

314/65  229/55
315/27  290/45

0/992

تخمدان انجام شد ،سطح دی دايمر در تمام چهار نوع
سرطان به طور معنیدار باالتر بوده و در درجات باالی
سرطان در مقايسه با درجات پايین تفاوت معنیداری

t-test

مشاهده شد ( .)9در مطالعه بی هاوش و همکارانش ،سطح
بحث

دی دايمر سرم در  3گروه بیماران مبتال به سرطان

مطالعه حاضر با هدف بررسی سطح دی دايمر در بیماران

پستان ،بیماران مبتال به توده خوشخیم پستان و زنان

مبتال به سرطان پستان برحسب متغیرهايی مانند سن،

غیر مبتال بررسی شد .نتايج نشان داد سطح دی دايمر در

HER2, ER, PR,

بیماران مبتال به سرطان پستان افزايش يافته بوده است و

 CEA, CA15-3و درگیری غدد لنفاوی و وضعیت يائسگی

همچنین با باال رفتن درجه بیماری افزايش بیشتری داشته

درجه و مرحله تومور ،تومور مارکرهای

انجام شده است .نتايج اين مطالعه به طور واضح نشان داد
که سطوح دی دايمر در بیماران مبتال به سرطان پستان
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357/46  234/61

طبیعی
غیرطبیعی

درگیری غدد لنفاوی و متاستاز تومور است ،به طوريکه در
سطح دی دايمر به طور قابل توجهی باال میرود.

تومور مارکر HER2

مثبت
منفی

افزايش میيابد و مارکر مهمی از مرحله بالینی تومور،

سطح دی دایمر سرم در بیماران مبتال به سرطان

کیهانیان و همکاران

پستان

سرم در درجات باالی بیماری افزايش يافته بود (.)10

مقاالت ذکر شده در اين مطالعه نیز ،حجم نمونه انتخابی

مطالعه ديريکس 2و همکارانش با هدف مقايسه سطح دی

کم بوده است و بنابراين نتیجه آن با نتیجه پژوهش حاضر

دايمر در  3گروه زنان مبتال به سرطان پستان در مراحل

که صرفاً بررسی دی دايمر در سرطان پستان بوده است

ابتدايی ( 1و )2و پیشرفته ( 3و )4و گروه شاهد انجام شد.

تفاوت دارد.

سطح دی دايمر در زنان مبتال به سرطان پستان (مرحله

بررسی سطح دی دايمر سرم در بیماران مبتال به سرطان

 1و  ) 2در مقايسه با گروه شاهد و در گروه زنان مبتال به

پستان بر حسب درگیری غدد لنفاوی بیانگر اين بوده

سرطان پستان پیشرفته از ساير گروهها بیشتر بود (.)8

است که سطح دی دايمر در بیماران با درگیری غدد

مطالعه آی 3و همکارانش نشان داد سطح دی دايمر در

لنفاوی ،بیشتر است .در مطالعه بی هاوش و همکارانش

بیماری متاستاتیک باالتر بوده است ( .)11همچنین

سطح دی دايمر در بیماران با درگیری لنفاوی باالتر

مطالعه خان 4و همکارانش در دو گروه بیماران مبتال به

گزارش شده است است ( .)4در مطالعه وان 6و همکاران،

سرطان پستان در مراحل مختلف بیماری و افراد غیر

میزان دی دايمر پالسما در بیماران دچار سرطان معده

مبتال ،نشان داد سطح دی دايمر در بیماران مبتال به

غیر متاستاتیک ،با عمق نفوذ تومور و تعداد غدد لنفاوی

سرطان پستان مخصوصاً با متاستاز نسبت به افراد غیر

درگیر ،مرتبط است (.)14

مبتال افزايش يافته است ( .)6در مطالعه الیستاگلو 5و

به طور کلی آنچه که از مطالعه ما همسو با ساير مطالعات

همکاران ،سطح دی دايمر سرم به طور معنیداری در

به دست آمد ،اين است که افزايش سطح دی دايمر سرم با

بیماران مبتال به سرطان معده باالتر از گروه کنترل بود.

افزايش درجه بیماری ،درگیری غدد لنفاوی و پروگنوز

همچنین میزان دی -دايمر پالسما در بیماران دارای

بدتر بیماری همراهی دارد و از آن جا که دی دايمر

متاستاز بیشتر از بیماران دچار سرطان بدون متاستاز بود

مارکری ايمن ،ارزان و در دسترس میباشد میتوان از آن

است ( .)12سطح دی دايمر در مراحل باالتر تومور،

در جهت ارزيابی پروگنوز و بقای بیمار کمک گرفت.

افزايش میيابد و میتواند پیامدهای بالینی بیماران

محدوديتهای مطالعه حاضر شامل عدم اختصاصیت دی

سرطانی را پیشگويی کند (.)13

دايمر بود .بدين معنی که دی دايمر جهت تشخیص

میانگین سطح دی دايمر سرم در بیماران مبتال به سرطان

بیماری سرطان اختصاصیت ندارد ولی در تعیین پروگنوز

پستان با تومور مارکر  HER2ارتباط آماری معنیداری

موثر بوده و حساسیت ندارد .از اينرو انجام مطالعات بعدی

مارکرهای

با حجم نمونه باالتر و رد ساير علل افزايش دی دايمر می

نداشت.

در

پژوهش

ديگری

نیز

ايمونوهیستوکمیکال شامل  HER2با سطوح دی دايمر

تواند کمک کننده باشد.

پالسما مرتبط نبود ( .)7بیشتر مقاالت سطح دی دايمر را

نتیجهگیری

در سرطانهای مختلف با هم اندازهگیری کرده و حجم

نتايج مطالعه حاضر نشان داد که سطح دی دايمر سرم در
اغلب بیماران مبتال به سرطان پستان افزايش میيابد.

1

Chaari
Dirix
3
Ay
4
Khan
5
Aliustaoglu
2

بیشترين میزان دی دايمر در مبتاليان به سرطان پستان با
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است ( .)4در مطالعه چری 1و همکارانش ،سطح دی دايمر

نمونه مربوط به سرطان پستان کم بوده است .در برخی

سطح دی دایمر سرم در بیماران مبتال به سرطان

کیهانیان و همکاران
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پستان

 ارزان و در دسترس می،آنجا که دی دايمر مارکری ايمن

 میانگین. تومور ديده شدIV  سال و مرحله50-41 سن

باشد میتوان از آن در جهت ارزيابی پروگنوز و بقاء بیمار

سرمی دی دايمر در بیماران مبتال به سرطان پستان که

.استفاده کرد

 درگیری، غیرطبیعیCA15-3 ،CEA دارای تومور مارکر
 با توجه به اينکه افزايش. باالتر بود،غدد لنفاوی بودند
 درگیری،سطح دی دايمر سرم با افزايش درجه بیماری
غدد لنفاوی و پیش آگهی بدتر بیماری همراهی دارد و از
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