
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 
 

 

167-163صفحه   

The Iranian Journal of 
Otorhinolaryngology  
Vol.18, No.46, Winter -2007 

  حنجره ایران،مجله گوش،گلو، بینی و
 1385شماره چهل وششم، زمستان  دوره هجدهم،

  
   ساله15درمان کاروتید پاراگانگلیوما، مروری بر تجربه 

 
  ،3، دکتر مسعود نقیب زاده2 مختاریله،  دکتر نعمت ا1دکتر محمد نعیمی*

 5 افشار، دکتر علی4راوریحسن دکتر  
   متخصص جراحی و فوق تخصص جراحی عروق،4استاد گوش، گلو و بینی، 2،3گوش، گلو و بینی، دانشیار1

   دانشگاه علوم پزشکی مشهد–گوش، گلو و بینی دستیار تخصصی 5
 خالصه

خارجی  شاخه شدن کاروتید بین کاروتید داخلی و محل دو  تومور کاروتید بادی، توده پرعروقی است که ازجسم کاروتید واقع در:مقدمه
 این درمان ساله ما در15 بر تجربه هدف این مطالعه مروری. گیردمی در تشخیص افتراقی همه توده های طرفی گردن قرارمنشاء می گیرد و
  . تومور می باشد
 بیمارکه کامل 16 درمان شده اند پرونده بخش ما در تشخیص تومور جسم کاروتید بادی که با  بیمارانی میان از بررسی گذشته نگر در :روش کار

در تمام رشد نسبتا آهسته  بامهمترین یافته کلینیکی توده گردن بدون درد ند، بوده ا سال 44 با میانگین سن   مرد 4  و زن 12 بود گزارش می شوند که تر
 برای بررسی آناتومی ماده حاجبدر اکثر بیماران آنژیوگرافی و سی تی اسکن با . در آنها نبوددارای فعالیت هورمونی تومور  از عالئمی و آنها بود

  . مل قرار نگرفتندکدام تحت آمبولیزاسیون قبل از ع هیچ. عروقی انجام شد
 به علت احاطه شدن با 12عصب زوج . بازسازی عروقی کاروتید در دو مورد انجام شد.  حذف کامل تومور در تمام آنها انجام شد:نتایج

  . هیچ حادثه عروقی مغز اتفاق نیفتاد. نقص گذرای عصب مارژینال در یک مورد وجود داشت.  شدحذفتومور در یک مورد 
 اعتماد می باشد و جراحی زود هنگام قابلکاروتید تومور جسم  رادیولوژیک در عالئم کلینیک و موقع باه  بخیصتش : گیرینتیجه
  .تجربه کامال کم خطر و موثر بوده و برای حذف کامل تومور با کمترین آسیب اعصاب کرانیال همراه می باشد  با توسط تیم

   کاروتید پاراگانگلیوما،کاروتیدی آنژیوگراف کاروتید بادی ،تومور  :واژه های کلیدی
  

  مقدمه 
های سر و  کاروتید پاراگانگلیوما شایعترین تیپ پاراگانگلیوم

قبل از ایجاد مدوالی آدرنال در زمان جنینی، . گردن می باشد
 نورواکتودرم ءمجموعه ای از سلول های کروماتینی که با منشا

این  اشند، می بجنینمی باشند منابع تولید کاتکول آمین در 
 در بدن متقارنو محدود مجموعه های سلولی که به صورت 

  . سیستم پاراگانگلیونیک نام دارند،پخش می باشند
      دارای فعالیت هورمونی درصد از آنها 3 تا 1با بلوغ آدرنال تنها 

   شریان کاروتید جسم کاروتید در ناحیه دو شاخه شدن. باقی می مانند
  

  
میلی  12  متراست و میلی5 تا 3اندازه آن مشترک واقع شده و 

توسط لیگامان مایر به محل دو شاخه شدن ). 1(وزن دارد گرم 
متصل می باشد و عروق مغذی آن هم که از کاروتید خارجی 

از تومورهائی % 90 ).2(د ندار این لیگامان قرار  در،می باشند
ال  می گیرند در غده آدرنءلیونیک منشاگکه از سیستم پاراگان

مانده به  باقی% 10م نام دارندتوقرار دارند که فئوکروموسی
و ) %12(توراکس ) %85( صورت اکسترا آدرنال در شکم

   .دارندوجود) %3(سروگردن 
  گروه گوش، گلو و بینی–)عج( بیمارستان قائم-مشهد: ولؤآدرس مولف مس*  

     Email: dr.Naeimi@gmail.com  0511 -8413492: تلفن تماس

 1/11/85:تاریخ تایید             12/4/85:  تاریخ وصول  
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عروق و نادر  بنابراین کاروتید پاراگانگلیوما توموری بسیار پر
از سیستم نورواندوکرین می باشد ولی با این حال باید در 

  ). 3( قرار گیرد  قی تمام توده های طرفی گردنتشخیص افترا

  
  

 و نتایج جراحی در آنها کامال رضایت عمل جراحی قرار گرفته
با این حال در  .بخش بوده و حذف کامل تومور انجام شده است

 بیمار خارجی، یک کاروتید بستن بیمار 3 بیمار ترمیم عروقی، 2
  

  روش کار
   مای سرو گردن که در  بیمار مبتال به پاراگانگلیو29 از

 و بینی بیمارستان گلو ، در بخش گوش1370-84سال های 
             بررسی و درمان جراحی قرار،معاینه تحت) عج( قائم

بوده که در این  کاروتید  جسمتومور  مورد16 ،گرفته اند
 جراحی، کنترل تومور و نتیجه مطالعه روش های تشخیصی و 

  .  است گرفته مورد آنالیز قرارآن عود
  
  نتایج

  نفر مرد بوده و4 نفر زن، 12 بیمار مورد مطالعه، 16از 
مهمترین و شایعترین . سال می باشد 44میانگین سن مبتالیان 

 .بوده استرشد آهسته  باطرفی گردن   توده بدون درد،عالمت
 در . سانتی متر بوده است4×5×5 هاتومور  آنمیانگین اندازه

فعالیت هورمونی تومور به نفع عالئمی بستری شده   بیمار16
     شروع عالئم به طور متوسط قبل از تشخیص . پیدا نشده است

           توده ها در سمت چپ گردن% 74. سال بوده است4/2
          تشخیص بر اساس شرح حال، معاینه کلینیکی و. اندبوده 

 برای تشخیص قطعی از .یافته های رادیولوژیک بوده است
 در همه  اسکن CT وMRI ،ولتراسونوگرافی، آنژیوگرافیا

  .بیماران استفاده شده است
 ی دریز تشخیص اتفاقی، هنگام انجام بیوپسبیمار ن  3 در

تشخیص آسیب شناسی برای  سایر مراکز بوده است که با
 تنگی راه هوائی و  به علت،بودنددرمان جراحی معرفی شده 

   از یک بیمار بیوپسی در و شدند تراکئوستومی دشواری تنفسی

کاروتید آدنوپاتی های گردنی حتی طرف مقابل تومور جسم 
 بدخیم  Batsakisاساس نظریه آقای  گزارش شد که بر

 آمبولیزاسیون .برای درمان رادیوتراپی معرفی شد گزارش و
  تحت  بیمار 15 .  انجام نشده است قبل از عمل در هیچ بیماری

 یک بیمار  وداخلی ژوگولر  ترمیم مورد    یک،بستن ژوگولر داخلی
انجام ) توسط تومور به علت احاطه شدن (عصب هیپوگلوس حذف 

در تمام بیماران بعد   هیستولوژیک پاراگانگولیوماتشخیص. شده است
  .از جراحی به اثبات رسیده است

  
   آنژیوگرافی دریک بیمار باکاروتید بادی تومور-1تصویر

  

  
   حذف جراحی تومور ئیصحنه نها -2تصویر

  و حفظ عناصر حیاتی
حال عمومی تمامی بیماران روز بعد از عمل رضایت بخش و 

 در هیچ بیماری اتفاق به صورت سکتهحادثه عروقی مغز 
به که   بود ساله45مردی بیمار  ،یک مورددر . نیفتاده است

 بستری شده  گردن و دیسترس تنفسی دوطرفهعلت توده حجیم
   کدام هیچو  شده  بیمار جراحی 15دو ساله،  ریپی گیدر . بود
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                                                     دکتر محمد نعیمی و همکاران ساله15درمان کاروتید پاراگانگلیوما، مروری بر تجربه
  

 12زوج   جز یک مورد نقص عصبی،دچار عود تومور نشده
هیچگونه نقص عملکردی عصبی وجود نداشته و نتایج بررسی 

روسایکولوژیک و کیفیت زندگی بعد از عمل رضایت ون
   . بخش بوده است

  
  بحث

لیومای سرو گردن و کاروتید بادی شایعترین تومور پاراگانگ 
 محل قرار گرفتن.  تومور گردن را شامل می شود3000یکی از 

عروق آن بیشتر . آن پوستر و مدیال دوشاخه شدن کاروتید است
 است، Ascending pharyngealاز کاروتید اکسترن و شاخه 

هر چند معموال شاخه های ظریفی از قسمت دیستال کاروتید 
اینترن در جریان خون آن شرکت مشترک و پروکسیمال کاروتید 

تومور رشد آهسته و بدون درد دارد و تشخیص آن . می کند
عالوه بر جایگاه  . سال ازشروع تومورداده می شود4-7 بین معموال

جهت  متحرک بودن در بدون درد آن و وتومور ورشد آهسته 
 و صدای ن وجود ضربا،پائین و حرکت کم باال الترال و
تومورهای  در. دیگر این تومور استخصوصیات  از عروقی

علت فشار ه خیلی بزرگ دیسفاژی، ادینوفاژی ودیسفونی ب
 سونوگرافی اولترادر. می شود  ابتالء عصبی گزارش  تومور یا

 به صورت توده این تومور  همراه با کنتراست اسکنسی تیو 
با . ای پرعروق در ارتباط نزدیک با کاروتید دیده می شود

 ضایعاتی به MRI نرم توسط  سیار خوب بافت بتمایزتوجه به 
 MRهم اکنون .  میلی متر قابل تشخیص هستند8/0 کوچکی

         کمتمایزماده غیر تهاجمی با   آنژیوگرافی که یک روش
می باشد جایگزین آنژیوگرافی کاروتید شده و در آن عالمت 

lyre که مشخصه کاروتید بادی می باشد به شکل جابجائی و 
مشخص ن کاروتیدهای داخلی و خارجی از یکدیگر دور شد

   .)4(می باشد 
 معموال بررسی های رادیوگرافیک و معاینه بالینی برای

می باشند جراحی درمان  کاروتیدکافیتومور جسم تشخیص 
انتخابی می باشد اگرچه در بیمارانی که در شرایط الزم برای 

  قیق توصیه نمی باشند رادیوتراپی یا تحت نظر گرفتن د جراحی

  
ازعوامل اتیولوژیک کاروتید بادی  هیپوکسی مزمن ).5(می شود 

       درجهشتحقیقات بیوژنتیک اخیر . مطرح شده است تومور
        دیگر عوامل اتیولوژیک را از oxygen–sensing ژن های
   ). 10( دانسته اند

 های مزمن ریوی هم در سیانوتیک قلبی وبیماریبیماری های 
 تمامی کاروتید تقریبا. )11،12(این تومور مطرح می باشد ایجاد 

  . )13( کپسولی هستندبادی ها دارای میزانی از تهاجم 
 تشخیص بدخیمی را  بر اساس وجود تومور Batsakisآقای 

جسم کاروتید و غده لنفاوی گردن یا وجود ضایعه در محل غیر 
هاجم به کپسول میتوز و تمعمول گردن را مورد تائید قرارداده وجود 

   .)14(را ضروری نمی داند 
 گسترش به غدد لنفاوی ناحیه ای و یا نواحی دور دستعالوه بر

 وجود متاستاز ریه واستخوان رادرموارد بدخیم گزارش کرده اند
 ادراری و کا تکول VMAاندازه گیری متانفرین ها و   .)15،16(

  ا در حضورآمین سرم فقط در موارد پاراگانگلیومای فامیلی و ی
   . )17 (  می شود  انجام   به کاتکول آمین  وابستهنشانه های

 حساس نمی باشد و رادیوتراپی  رادیوتراپی بادی به کاروتید 
 را می گیرد کوچک نمی کند ولی جلو رشد آن را اندازه تومور

و شایعترین عوارض جراحی این  تومور آسیب از مهمترین . )14(
 می باشد درصد در مطالعات گذشته 15-30اعصاب کرانیال با شیوع 

 ولی با توسعه و پیشرفت تکنیک های تصویربرداری و به دنبال آن  . )6(
تکنیک های  کشف سریع بیماران و پیشرفت و تجربه پزشکان در

ن نسبت به گذشته، بهبود جراحی عروق، نتایج درمان جراحی این بیمارا
             همراه بوده استعوارضقابل مالحظه ای پیدا کرده و با کاهش 

 هفت ساله هشت مورد دورهدر یک مطالعه در فرانسه در   .)9،18( 
پاراگانگلیومای سر و گردن تشخیص و درمان شده که سه مورد 

له کاروتید بوده است تشخیص قبل از عمل به وسیتومور جسم آن 
در .  و همچنین داپلر سونوگرافی بوده استتمایزسی تی اسکن با 

دو مورد احتیاج به استفاده از تیم جراحی عروق شده و تمامی 
نویسنده موفقیت درمان را . تومورها به طور کامل خارج شده اند

تکنولوژی، تجهیزات، تصویربرداری مدرن در کشورهای  بهبود در
  ). 18(توسعه یافته دانسته است 
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 پانزده ساله در یونان انجام شده دورهدر مطالعه مشابه که در یک 
 مورد آن کاروتید 11 پاراگانگلیومای سر و گردن که 14،است 

در این مطالعه . بادی بوده است با موفقیت درمان جراحی شده است
از موارد از آمبولیزاسیون قبل از عمل استفاده شده و % 6/78در 

% 53 بعد از عمل نقص گذرای اعصاب کرانیال در مهمترین عارضه
 شریان کاروتید انجام شده است در ترمیمذکر شده و در یک مورد 

در مطالعه وسیع تر در   .)7(  اتفاق نیفتاده استسکته  نیزاین مطالعه
 مورد پاراگانگلیومای سرو گردن درمان 79 ساله 23 دورهآلمان در 
 مورد با 19 بوده است که تمام  مورد آن کاروتید بادی19شده که 

 زمان پیگیریموفقیت جراحی و رزکسیون کامل انجام شده و در 
 مورد از بیماران متوجه عود یا 17 در MRI ماهه با استفاده از 65

باقی مانده تومور شده اند که درمان مجدد جراحی یا رادیوتراپی 
 نفر 2 .ندکه تحت نظر قرار گرفته ا برای آنها انجام شده و یا این

بعد از عمل فوت کرده اند که علت فوت بزرگ بودن تومور 
 در این مطالعه در مورد تومورهای پیشرفته. ذکر شده است

 درمانی روش هایرادیوتراپی و تحت نظر گرفتن را جزء 
  ).8(مناسب در نظر گرفته اند 

 کاروتید بادی 15 ساله 6در مطالعه ای دیگر درآمریکا در پریود 
یت درمان شده اند و نویسنده بهبود تصویر برداری و پیشرفت با موفق

در این بیماران سرانجام پیش آگهی در جراحی عروق را علت بهبود 
  .)9( دانسته است

  در مقایسه با مطالعات انجام شده در باال مطالعه ما از نظر
 مشابه سایر مطالعات تصویر برداریروش های تشخیصی و 

ر مقایسه با بعضی از مطالعات انجام نشده، بوده، آمبولیزاسیون د
رزکسیون کامل تومور مانند اکثر مطالعات به طور کامل انجام 
شده و نتایج عمل عود و کنترل بیماری مثل سایر مطالعات 
بسیار خوب بوده است و از نظر عوارض بعد از عمل نیز در حد 

عصب  حذفو  پارزی گذرای عصب مارژینال در یک مورد
 به نظر اندازه تومور تنها .س در یک مورد می باشدهیپوگلو

فاکتور مهم در پیشگویی آسیب اعصاب کرانیال حین  جراحی 
 عصبی  آسیب  از بیشتری شانس    با تومورهای بزرگ بوده و

تشخیص سریع و جراحی  . برخوردار هستندو خونریزی حین عمل

تر در نهایت باعث کاهش آسیب  روی تومورهای کوچک
 کرانیال و بهبود نتیجه  عمل می شود میانگین اندازه اعصاب

 سانتی متر بوده و در 4×5×5تومور هنگام کشف در مطالعه ما 
 تحت عمل جراحی کهیک مورد هم تومور خیلی بزرگ بوده 

اگر چه میزان چسبندگی . قرار نگرفته و رادیوتراپی شده است
          وسط بین تومور و شریان کاروتید بسیار متفاوت بوده و ت

   معلوم  چسبندگی  این سی تی اسکن وآنژیوگرافی میزان دقیق
  در اکثر بیماران دو روشاین  حال این ولی با )19( نمی شود
سی تی   شده است، بنابراین قطعی و منجر به تشخیص  ما انجام

 و آنژیوگرافی دو روش کامال قابل اعتماد در تمایزاسکن با  -
تیجه کاهش عوارض جراحی این تومور تشخیص سریع و در ن

%) 20(بیماران این مطالعه ای از در تعداد قابل مالحظه. می باشند
تشخیص اتفاقی، حین انجام عمل جراحی برای بیوپسی از توده 

در سایر مطالعات چنین آمار باالئی . ناشناخته گردن بوده است
  .  وجود ندارد از تشخیص اتفاقی تومور حین جراحی

 سیستماتیک و رویارویی  به معاینه دقیق وگاننگارندتوصیه 
 صحیح در توده های گردن بالغین می باشد تا در تصویربرداری

 به طور اتفاقی با این  بدون آمادگی قبلی صحنه عمل جراحی
  . تومور پرعروق و خطرناک مواجه نشویم

  

  گیرینتیجه 
          جراحی انتخاب مناسب درمانی در کاروتید پاراگانگلیوما 
می باشد و اگر توسط تیم جراحی با تجربه انجام شود روش 

   عوارضثر در خارج کردن کل تومور با ؤ و ممطمئن کامالً
در تمام بیماران این مطالعه رزکسیون کامل تومور  .کم می باشد

 نقص عصبی دیگری 12 زوج حذفانجام و جز در یک مورد 
 شریان ترمیمکه مجبور به وشبختانه در دو مورد  خ.اتفاق نیفتاد

حال عمومی . کاروتید شدیم حادثه عروقی مغز اتفاق نیفتاد
تمامی بیماران بعد از عمل خوب و همگی در کمتر از یک 

  . هفته بیمارستان را ترک کردند
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