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Abstract
Background: Metastasis of aerodigestive tract cancers to cervical lymph nodes is one of the otolaryngologists’
concerns that relies on a variety of factors such as the size of the primary tumor and its spread. We aimed to study the
prevalence of occult cervical metastases in patients with clinical N0 neck in oral cavity squamous cell carcinoma.
Methods: In this cross-sectional analytic study, the researchers referred to the archive of Emam Reza Hospital
and studied medical files of patients with a definite diagnosis of oral cavity squamous cell carcinoma admitted from
April 2011 to April 2016 while collecting relevant data such as age, gender, size of the primary mass, place of the
lesion, clinical and pathological nodal involvement. The data was analyzed employing SPSS 19 whereas the
statistical significance level in all exams was set at 0.05.
Results: Average age of participants was 61.67 ± 14.02, and they were mostly male. Forty-five percent of
participants had a clinical N0 neck and the majority of them didn’t have metastasis in the pathological study. The
prevalence of metastatic lymph nodes in patients with clinical N0 was 30%. No significant relationship was observed
between the number of lymph nodes containing occult metastasis and T of the tumor (P = .578).
Conclusion: In squamous cell carcinoma of oral cavity, the prevalence of metastatic lymph nodes in the neck is
30% and is significantly related to the location of the lesion while no significant relationship to T of the tumor is
observed.
Keywords: Metastasis, Oral Cavity, Squamous Cell Carcinoma
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چکیده

زمینه :متاستاز سرطانهای راه هوایی و غذایی فوقانی به غدد لنفاوی گردن یکی از نگرانیهای متخصصین گوش و حلق و بینی است که به عوامل مختلفی
مانند اندازه تومور اولیه و انتشار آن وابسته است و از آنجا که برنامه درمانی درصورت وجود متاستاز از حالتی که لنف نودهای گردنی درگیر نشدهاند متفاوت
است ،در مطالعه حاضر شیوع متاستاز مخفی گردنی در بیماران با گردن مرحله  N0در کارسینومهای سلول سنگفرشی حفره دهان بررسی شد.
روشکار :در این مطالعه مقطعی تحلیلی پرونده بیمارانی که تشخیص قطعی کارسینوم سلول سنگفرشی حفره دهان داشتند و از فروردین 0931تا پایان
سال  0931بستری بودند و اطالعات مورد نیاز مطالعه مانند سن ،جنسیت ،اندازه توده اولیه ،محل ضایعه T ،تومور N ،بالینی و پاتولوژیک جمعآوری و با
نرمافزار  SPSSنسخه  03آنالیز شد .در تمامی آزمونها سطح معنیداری آماری  1/11درنظر گرفته شد.
یافتهها :میانگین سنی  70/76±01/10سال بوده و اکثریت بیماران را مردان تشکیل میدادند .شایعترین محل توده اولیه زبان بود و بیشتر بیماران در مرحله
 T3قرار داشتند .میانگین اندازه ضایعات  9/31±0/91سانتیمتر بود %11 .شرکتکنندگان از نظر بالینی گردن  N0داشتند که اکثریت آنها در بررسی پاتولوژیک
نیز لنف نود متاستاتیک نداشتند .شیوع لنف نود متاستاتیک بین بیماران  N0بالینی  %91بود و رابطه معنیداری بین  Tتومور و  N+پاتولوژیک یافت
نشد( .)p=1/100در بررسی ارتباط بین تعداد لنف نودهای حاوی متاستاز مخفی و  Tتومور هیچ رابطه معنیداری مشاهده نشد ()p=1/165
نتیجهگیری :در کارسینومهای سلول سنگفرشی حفره دهان شیوع لنف نود متاستاتیک گردنی  %91بوده و به صورت معنیداری با محل ضایعه مرتبط است
درحالیکه ارتباطی با  Tتومور مشاهده نمیشود.
کلید واژهها :کارسینوم سلول سنگفرشی ،حفره دهان ،متاستاز
نحوه استناد به این مقاله :شهیدی ن ،ذکایی ن .بررسی متاستاز میکروسکوپیک گردنی در گردن مرحله  N0بالینی در کارسینومهای سنگفرشی دهان .مجله پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی تبریز0111 .؛033-039:)9(19

حق تالیف برای مولف محفوظ است.
این مقاله با دسترسی آزاد توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز تحت مجوز کرییتو کامنز ( )http://creativecommons.org/licenses/by/4.0منتشر گردیده که طبق مفاد
آن هرگونه استفاده تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد
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مقدمه

کانسرهای سر و گردن جزو بیماریهایی هستند که باعث
اختالالت عملکردی ،مشکالت زیبایی و ضررهای اقتصادی و
اجتماعی برای بیماران میگردند .متاستاز کانسرهای راه هوایی و
غذایی فوقانی به غدد لنفاوی گردن یک نگرانی و مشکل اصلی و
کنترل این بیماری است (.)0
بیش از %31سرطانهای سر و گردن از نوع کارسینوم سلول
سنگفرشی بوده و خطر متاستاز گردنی تحت تاثیر عواملی مانند
محل اولیه تومور ،اندازه تومور ،عمق گسترش تومور ،خصوصیات
بافتشناسی تومور و الگوی تخلیه لنفاوی ناحیه است ( .)0احتمال
وجود متاستاز گردنی غیر بالینی یک نگرانی مهم در روند درمانی
بوده و یکی از منطقهای جراحی گردن در کارسینوم سلول
سنگفرشی سر و گردن مشخص کردن متاستازهای مخفی و تعیین
بیماران با احتمال عود گردنی باالتر و کنترل بیماری گردن است (9
و  .)1قبال چنین تصور میشد که تشریح گردنی انتخابی فقط یک
اقدام جهت مرحلهبندی تومور است ( )1ولی اکنون ثابت شده
است که این کار دارای فوایدی از نظر میزان بقا برای بیمارانی است
که متاستاز مخفی گردنی دارند.
الگوی قابل پیشبینی تخلیه لنفاوی اجازه برداشتن انتخابی
گرههای لنفاوی که ممکن است حاوی متاستاز باشند را میدهد
( .)7در بیمارانی که متاستاز قابل لمس بالینی و یا رادیولوژیک در
گردن دارند ،میزان بقا حدود  %11کاهش مییابد .در حالی که اگر
بیماران تحت دایسکشن گردنی الکتیو قرار گیرند از بروز
متاستازهای قابل لمس گردنی جلوگیری کرده و عود گردنی
کاهش و میزان بقای بیمار افزایش خواهد یافت ( .)6تمایل به
گسترش به گرههای لنفاوی بر اساس عوامل متعددی مانند
بافتشناسی تومور ،طبقهبندی  Tو محل تومور اولیه متفاوت
است .برای مثال اگر در بافتشناسی گسترش دور عصب وجود
داشته باشد احتمال متاستاز گردنی بیشتر است .بطور کلی هر چه
طبقهبندی  Tباالتر باشد میزان متاستاز گردنی بیشتر است (.)5
نواحی خاصی مانند زبان ،کف دهان ،سینوس پیریفورم و
سوپراگلوت با میزان متاستاز گردنی باالتری همراه هستند .در
حالیکه برخی مناطق مانند مخاط بوکال ،لب و حفره بینی با
متاستاز گردنی کمتری همراه هستند ( .)3اگرچه تفاوتهای
آناتومیک تخلیه لنفاوی این مناطق بخشی از این تفاوت در میزان
متاستاز را توجیه میکند ،ولی تفاوتهای ذاتی در رفتارهای
بیولوژیک تومورها نیز در این میان نقش دارند .بنابراین اندیکاسیون
تشریح گردن نه تنها به وجود گرههای قابل لمس بستگی دارد بلکه
به عواملی مانند اندازه تومور و خصوصیات تومور اولیه که خطر
متاستاز مخفی را بیشتر میکنند ،نیز وابسته است.
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نکات کاربردی

آشنایی با میزان متاستاز گردنی کارسینومهای سنگفرشی دهان
و لزوم انجام دایسکشن گردنی جهت کاهش عود گردنی و افزایش
میزان بقای بیماران از نکات مهم و کاربردی است.
همچنین تمام متغیرها و دادهها و برگه پاتولوژی بعد از عمل
در پرونده بیماران موجود است ( .)01در ایران ،سرطان سومین
عامل مرگ و میر است و ساالنه بیش از  91111نفر از هموطنـان
در اثر این بیماری جان خود را از دست میدهند .بـراسـاس
اطالعات منتشر شده 11511 ،مورد سرطان در سـال  0117در
ایران گزارش شده است ( )00-01و ASR (age standardized
) rateبیش از  35و  001نفر در هر  011111نفر به ترتیب در زنان
و مردان است (.)07-00

روشکار

این پژوهش یـک مطالعـه توصـیفی تحلیلـی مقطعـی (Cross

 )Sectionalاست .نمونه مطالعه شامل  011بیمار مبتال به SCCهـای
حفره دهـان ،بسـتری بخـش جراحـی فـک و صـورت و  ENTاز
ابتدای سال  0931تا پایان سال 0931بود .حجـم نمونـه بـا در نظـر
گرفتن سطح اطمینان  ،)%(31و توان آزمـون  ،)%(51میـزان خطـای
قابل قبول  ،)%(1با فرمول تعیین حجم نمونه پوکـا محاسـبه شـد.
معیار ورود به مطالعه تایید قطعی پاتولوژی SCCهای حفـره دهـان
بود .معیارهای خروج از مطالعه شـامل سـابقه رادیـوتراپی گردنـی،
وجود متاسـتازهای بـالینی یـا رادیولوژیـک گردنـی ،نـاقص بـودن
اطالعات موجود در پرونده ،عدم امکان پیگیری بیمار و عـدم تاییـد
قطعی پاتولوژی SCCهای حفره دهان بود.
متغیرهای مورد بررسی شامل سن ،محل اولیه تومور ،اندازه
تومور ( ،(Tوضعیت گردن ( N0یا  +Nبالینی) ،گزارش پاتولوژی
محتویات گردنی از نظر وجود متاستاز میکروسکوپی و تعداد لنف
نودهای حاوی متاستاز میکروسکوپی بود .مرحلهبندی  Tتومور
اولیه از روی شرح حال و شرح عملها استخراج شد .نوع جراحی
گردن از نظر نوع تشریح گردنی از روی شرح عملها استخراج
شد .وضعیت گردنی از نظر  +Nبالینی یا  N0بالینی از روی شرح
حال یا  CTاسکن و یا شرح عمل تعیین شد .مواردی که لنف نود
قابل لمس و یا قابل رویت در  CTاسکن گردن وجود داشت+N ،
بالینی محسوب شده و از مطالعه حذف شدند .در گزارش
پاتولوژی در صورتی که متاستاز میکروسکوپی ذکر شده بود+N ،
پاتولوژیک در نظر گرفته شد و گزارشات فاقد نمونه غدد لنفاوی
حذف شدند .همچنین بیماران فاقد اطالعات آسیبشناسی از
مطالعه حذف شدند .از برنامه ™ SPSSنسخه  03استفاده شد.
اطالعات به دست آمده بصورت میانگین ±انحراف معیار و فراوانی
و درصد بیان شد .میزان و درصد فراوانی محاسبه و جداول
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فراوانی تهیه و نمودارهای مربوطه ترسیم شد .ارتباط بین مرحله T

و وضعیت لنف نودهای گردنی از نظر وجود متاستاز مخفی با
تست کای مجذور آنالیز شد .در تمامی موارد مطالعه ،نتایج با
 p≤1/11از نظر آماری معنیدار شناخته شدند.

یافتهها

از میان  011بیمار مبتال به SCCهای حفره دهان مورد مطالعه،
 91نفر ( )٪91زن ،و 17نفر ( )٪71مرد بودند .میانگین سنی
بیماران  70/76±01/10سال در بازه  91تا  56سال بود .مردان و
زنان مطالعه از لحاظ میانگین سنی با یکدیگر تفاوت معنیدار
آماری نداشتند ( .)p=1/110شایعترین محل ضایعه زبان بوده
( %03 ،)%71در لب %07 ،در مخاط بوکال و تنها  %0در کف دهان
و  %9در کام سخت قرار داشتند .از نظر اندازه تومور در صورتیکه
تومور کمتر از  0سانتیمتر باشد  ،T1اگر بین  0تا  1سانتیمتر باشد
 ،T2اگر بین  1تا  7سانتیمتر باشد  T3و اگر باالی  7سانتیمتر
باشد  T4اطالق میشود .بیشتر بیماران در مرحله  )%15( T3قرار
داشتند .میانگین اندازه ضایعات 9/31±0/91سانتیمتر بوده و
کوچکترین توده  1/7سانتیمتر و بزرگترین آنها  6سانتیمتر بود
که از این نظر نیز تفاوتی بین زنان و مردان وجود نداشت

( .)p=1/511تعداد لنف نودهای خارج شده از  1تا  00متغیر بود.
تعداد غدد لنفاوی دارای متاستاز میکروسکوپی از  1تا  1عدد متغیر
بود .جواب پاتولوژی  03نفر از شرکت کنندگان به دالیل مختلف
مانند انجام نگرفتن دایسکشن گردن و یا انتقال نمونهها به مرکز
پاتولوژی غیر از مرکز امام رضا(ع) در پرونده بیماران موجود نبود.
 11نفر از  011بیمار مورد بررسی در معاینه بالینی و  CTاسکن
لنف نود گردنی نداشتند ( )N0که از این نظر ( )p=1/591و به
لحاظ سنی تفاوتی بین زنان و مردان وجود نداشت ( .)p=1/01از
این  11بیمار  95مورد تحت دایسکشن گردنی الکتیو قرار گرفته
بودند ( .)%51/1در بیماران با لنف نود مثبت بالینی اندازه و محل
تومور به صورت معنیداری با لنف نود گردنی مرتبط بود (جدول
 0و  .)0در بررسی ارتباط بین  Tتومور و  N+پاتولوژیک در بین
بیمارانی که  N0بالینی داشتند ،رابطه معنیداری بین  Tتومور و N+
پاتولوژیک یافت نشد( )p=1/100و بررسی همبستگی آماری با
ضریب همبستگی اسپیرمن ،یک رابطه غیر معنیدار (،r=1/011
 )p=1/051را نشان داد .در بررسی ارتباط بین تعداد لنف نودهای
حاوی متاستاز مخفی و  Tتومور هیچ رابطه معنیداری مشاهده
نشد ( )p=1/165و یک همبستگی غیر معنیدار بین آنها مشاهده
شد (.)p=1/916 ،r=1/036

نمودار :0پراکندگی سنی
جدول  :1میانگین سن و اندازه تومور بر اساس  Nبالینی (آزمون کای مجذور)
N0
متغیر
انحراف معیار
میانگین
00/70
71/00
سن
0/91
9/96
اندازه توده

N+
میانگین
15/13
1/91

جدول  :2فراوانی گردن مرحله  N0بالینی بر اساس جنسیت و محل تومور(آزمون کای مجذور)
N0
رده
متغیر
درصد
فراوانی
99/9
01
زن
جنسیت
77/6
91
مرد
99/9
01
زبان
91/7
07
لب
محل تومور
01/1
3
بوکال
1/1
0
کف دهان
7/6
9
کام سخت
00/0
1
T1
17/6
00
T2
T
T3
10/0
03
T4
1
1

p
انحراف معیار
05/51
0/01

N+
فراوانی
01
91
11
9
6
1
1
0
01
93
1

درصد
97/1
79/7
50/5
1/1
00/6
1
1
0/5
05/0
61/3
3/0

1/011
>1/110

p
1/591

>1/110

1/110
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جدول  :3فراوانی گردن مرحله  N0پاتولوژیک بر اساس جنسیت و محل تومور (آزمون کای مجذور)
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کارسینوم سلول سنگفرشی شایعترین بدخیمی دهان به ویژه در
افراد مسن است ( 06و  .)05نتایج به دست آمده در این تحقیق
مشابه سایر تحقیقات صورت گرفته در داخل ایران بود ولی از
نتایج مربوط به آمریکا و استرالیا کمتر و از کشورهای آفریقایی
بیشتر بود .کارسینوم سلول سنگفرشی دهان در مردان بیشتر از زنان
رخ میدهد ،اما نسبت مرد به زن که در سال  0311به صورت  7به
 0بود امروزه به کمتر از  0به  0رسیده است ( .)09نسبت مرد به
زن در مطالعه ما ،در بیماران مبتال به  0/57 SCCبه  0بود که این
نسبت در مطالعه حسینپور -شیرزایی  0به  1/51تعداد مردان مبتال
از زنان بیشتر بود ( .)01البته میزان باالیی از بدخیمی دهان در سایر
مطالعات در زنان گزارش شده است که بیشترین آن در سنگاپور
است ( 1.5در هر  011111هزار نفر جمعیت) ( .)00کانسر دهان
بیماری مربوط به سنین باال بوده و حدود  31%موارد در افراد باالی
 11سال دیده میشود و بروز بیماری بعد از  11سال به نسبت هر
دهه افزایش مییابد ولی سن متوسط تشخیص بیماری این آمار با
نتایج مطالعه ما  -که حدود  71سال است  -منطبق است .در
مطالعه ما بیشتر بیماران در سنین باالی  11سال مبتال بودند و سن
متوسط  71تا  61سال بود .در بیماران زیر  11سال عامل خطر
مشخصی در سابقه بیمار یافت نشد .بیشترین محلهای گرفتاری
در کانسر دهان شامل زبان ،اوروفارنکس و کف دهان است .لبها،
لثه ،قسمت خلفی زبان و کام کمتر گرفتار می شوند SCC .اولیه
استخوان نادر است ولی تومور ممکن است ازسلولهای اپی تلیال
و یا اپی تلیوم ضایعات ادونتوژنیک مثل کیستها و آملوبالستوما
بوجود آید .در بررسی ما شایعترین محل زبان و مخاط بوکال بود.
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در مطالعه حاضر اکثر بیماران در مرحله  T3مراجعه کردهاند و
کمترین تعداد مربوط به  T4و  T1است چرا که در مرحله T1
معموال مشکل به حدی برای بیمار جدی نمیشود که مراجعه کند
یا تحت درمان عالمتی قرار میگیرد و بیماران معموال قبل از
مرحله  T4مراجعه میکنند چرا که تا آن هنگام مشکالت زیبایی و
عملکردی جدی پیدا میشود .در مطالعه ما شیوع متاستاز مخفی در
بیمارانی که در بالین درگیری لنف نودهای گردنی برایشان
تشخیص داده نشده بود  % 90/0بود .در مطالعه ما رابطه معنیداری
بین  Tتومور و  N+پاتولوژیک مشاهده نشد درحالیکه در
مطالعات مختلف چنین رابطهای مشاهده شده است .مو و
همکاران در بررسی که روی  906مورد سرطان سلول سنگفرشی
زبان انجام دادند مشاهده کردند  Tتومور به صورت معنیداری در
بیمارانی که  N+پاتولوژیک هستند بیشتر است .همچنین زلیکو و
همکاران متوجه شدند اگرچه در تومورهای اپی الرنکس رابطه
معنیداری بین  Tتومور و شیوع متاستازهای مخفی وجود ندارد،
در تومورهای سوپراگلوت این رابطه به صورت معنیداری مشاهده
میشود .در مطالعه ما رابطهای بین تعداد لنف نودهای متاستاتیک و
 Tتومور پیدا نشد و در مطالعات مشابه تعداد لنف نودهای
متاستاتیک بررسی نشده بود.

نتیجهگیری

براساس مطالعه حاضر ،شیوع گردن مرحله  N0بالینی
دربیماران مبتال به  SCCهای حفره دهان  %11بود که کمتر از
مطالعات مشابه بود %71 .بیماران لنف نود پاتولوژیک نداشتند که
مشابه مطالعات دیگر است .بین  Tتومور و  N+پاتولوژیک رابطه
معنیداری وجود نداشت .هیچ رابطه معنیداری بین  Tتومور و
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مالحظات اخالقی

با توجه به اینکه مداخله خاص درمانی بر بیماران اعمال نشده
 شماره نامه.است نیاز به مالحظات اخالقی خاصی وجود ندارد
. استIR.TBZMED.REC.1397.730 کمیته منطقهای اخالق
. است15711 شماره پایاننامه تحقیق

منابع مالی

.منابع مالی ندارد

منافع متقابل

مولفان اظهار میدارند که منافع متقابلی از تالیف و انتشار این
.مقاله ندارند

مشارکت مولفان

ن ش طراحی و اجرا و تهیه دستنوشته و ن ذ تحلیل نتایج
 همچنین مقاله را تالیف کرده و نسخه نهایی.مطالعه را عهده داشتند
.آن را خوانده و تایید کردهاند

 در نهایت با.تعداد لنف نودهای حاوی متاستاز مخفی مشاهده نشد
 انجام مطالعات تکمیلی در این،توجه به اهمیت بالینی موضوع
. ضروری است، جهت تصمیمگیری بهتر،زمینه

پیشنهادها

پیشنهاد میشود با توجه به اینکه بیماران برای درمان سرطان
دهان به مراکز درمانی مختلف مراجعه میکنند بهتر است اطالعات
مربوط به همه بیماران در مرکزی ثبت گردد تا مطالعات آماری
 با توجه به این که وجود لنف نود قابل.مطلوبتری صورت گیرد
 بالینی محسوب میشود پیشنهادN+  به نوعیCT scan رویت در
میشود همانطور که در منابع نیز تاکید شده است متخصصین در
 استفادهCT scan بررسی بیماران مبتال به سرطانهای حفره دهان از
.کنند

قدردانی

از همه همکاران محترم بخش گوش و حلق و بینی که در
: شماره پایان نامه.انجام این تحقیق کمک کردند تشکر میکنیم
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