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بررسی نتایج بیوپسی غده لنفاوی نگهبان در  111بیمار با کانسر پستان
دکتر عباس عبداللهی ،1دکتر محمد ناصر فرقانی ،2دکتر آزاده جباری نوقابی ،3دکتر رامین صادقی،4
7

دکتر علیرضا توسلی ،1دکتر علی جنگجو ،5دکتر محمد جواد قمری ،*2دکتر سارا میرزائیان ،6دکتر حسین شقایق
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دانشیار گروه جراحی عمومی ،مرکز تحقیقات جراحی آندوسکوپیک و روش های کم تهاجمی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
جراح عمومی ،مرکز تحقیقات جراحی آندوسکوپیک و روش های کم تهاجمی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
رزیدنت گروه جراحی عمومی ،مرکز تحقیقات جراحی سرطان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
دانشیار گروه پزشکی هسته ای ،مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
دانشیار گروه جراحی عمومی ،مرکز تحقیقات جراحی سرطان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
استادیار گروه زنان و مامایی ،مرکز تحقیقات اختالالت تخمک گذاری ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
رزیدنت گروه جراحی عمومی ،مرکز تحقیقات جراحی آندوسکوپیک و روش های کم تهاجمی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
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مقدمه :سرطان پستان ،شایع ترین سرطان در زنان بوده و درمان آن شامل حذف پستان و غدد لنفاوی اگزیالری است.
مطالعه حاضر با هدف بررسی نتایج حاصل از بیوپسی غده لنفاوی نگهبان در بیماران مبتال به سرطان پستان انجام شد.
روشکار :این مطالعه گذشته نگر طی سال های  1386-88بر روی  111بیمار مبتال به سرطان پستان مرحله اول و
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دوم در بیمارستان امید وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد .افراد تحت بررسی غدد لنفاوی نگهبان قرار
گرفتند .غدد لنفاوی نگهبان ،با استفاده همزمان از روش تزریق ماده ایزوتوپ (سنتی گرافی) و تزریق ایزوسولفان آبی
مورد ارزیابی قرار گرفتند .از شمارشگر مواد رادیوایزوتوپ به منظور شناسایی غده لنفاوی نگهبان استفاده شد .پس از
شناسایی غده لنفاوی نگهبان ،برداشتن غدد لنفاوی مذکور انجام شد و جهت ارزیابی برای فروزن سکشن و پاتولوژی
دائمی ارسال شد .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آزمون کی دو و دقیق فیشر انجام
شد.
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یافتهها :در مجموع در  21بیمار ،نتیجه فروزن سکشن حین عمل مثبت شد و در نتیجه تحت دایسکشن آگزیالری
قرار گرفتند .از مجموع  31بیمار 31 ،بیمار ( ،)%33/33اول جهت طی شدن مرحله یادگیری جراح ،تحت انجام بررسی
غده لنفاوی نگهبان و سپس دایسکشن آگزیالری در همان عمل جراحی قرار گرفتند .در  71بیماری که نتیجه بیوپسی
غده لنفاوی نگهبان منفی بود ،از دایسکشن آگزیالری اجتناب شد .در  3بیمار از  71مورد فوق ،نتیجه پاتولوژی
دائمی ،نشان دهنده گرفتاری متاستاتیک غده لنفاوی نگهبان بود و تمام این  3مورد در  31مورد اولیه ای بودند که
تحت دایسکشن آگزیالری نیز قرار گرفته بودند .پس از طی شدن مرحله  learning curveنتیجه منفی کاذب
بیوپسی غده لنفاوی نگهبان مشاهده نشد.
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نتیجهگیری :انجام بیوپسی غده لنفاوی نگهبان در بیماران مبتال به سرطان پستتان مرحلته اول و دوم ،متی توانتد بتا
دقت باالیی ،وضعیت گره های لنفاوی آگزیالری را از نظر درگیری متاستاتیک مشخص کند.
کلمات کلیدی :بیوپسی غده لنفاوی نگهبان ،دایسکشن ،سرطان پستان
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غیر قابل لمس آگزیالری و غیر قابل کشف در مطالعات
تصویربرداری انجام شد.

مقدمه
 دکترعباس عبدالهی و همكاران

سرطان پستان ،شایع ترین سرطان اختصاصی در زنان و
اولین عامل مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان سنین
باروری ( 21-61سالگی) می باشد .شیوع سرطان پستان
در سن باالی  51سال افزایش می یابد و همچنین در
سنین باالتر ،به میزان باالتری در ماموگرافی غربالگری
کشف می شود ( .)1بیوپسی و جراحی غده لنفاوی
نگهبان که به عنوان اولین غدد درناژ کننده سرطان
پستان شناخته می شود ،جهت ارزیابی گره های لنفاوی
منطقه ای مورد استفاده قرار می گیرد .بیمارانی که با
این روش مورد ارزیابی قرار می گیرند ،در معاینه بالینی و
روش های تصویربرداری ،از نظر گرفتاری غدد لنفاوی،
منفی هستند ( .)2در روش ( SLNBبیوپسی از غدد

روش کار
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لنفاوی نگهبان) ،1ماده رادیوایزوتوپ به تنهایی و یا به
همراه ایزوسولفان آبی به مناطق خاصی از پستان تزریق
می شود ،سپس مسیر حرکت این مواد شناسایی شده تا
به غدد لنفاوی برسند و از این دو عامل به منظور کشف
غده لنفاوی نگهبان استفاده می شود ( .)3مطالعات
مختلف نشان داده اند که استفاده همزمان از ماده
رادیوایزوتوپ و ایزوسولفان آبی ،دقت تشخیص و میزان
صحت جراحی را نسبت به استفاده از هر کدام از این دو
روش به تنهایی ،افزایش می دهد ( .)4 ،3پس از
شناسایی غده لنفاوی نگهبان ،این غده جهت ارزیابی
پاتولوژیک ارسال می شود و در صورت گرفتاری
متاستاتیک آن ،جستجو و شناسایی غدد لنفاوی سرطانی
شده زیر بغل در سطوح  1و  ،2انجام می شود ( .)5در
مطالعات مختلف ،سودمندی بیوپسی غدد لنفاوی نگهبان
در تشخیص درگیری غدد لنفاوی زیر بغل نشان داده
شده است .این جراحی ،تأثیر مثبتی بر نحوه زندگی
بیماران داشته و عوارضی مانند تورم اندام ،محدودیت
حرکتی ،درد و اختالل حسی در بیمارانی که تحت
بیوپسی غدد لنفاوی نگهبان قرار گرفته اند ،به وضوح
کمتر از گروهی است که تحت دایسکشن غدد لنفاوی
آگزیالری به طور معمول قرار گرفتند ( .)2مطالعه حاضر
با هدف بررسی نتایج حاصل از بیوپسی غده لنفاوی
نگهبان در بیماران مبتال به سرطان پستان با غدد لنفاوی
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Sentinel Lymph Node Biopsy
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patent blue dye
hand – held gamma counter
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این مطالعه گذشته نگر طی سال های  1386تا  1388بر
روی  111بیمار مبتال به سرطان پستان مرحله اول و
دوم در بیمارستان امید وابسته به دانشگاه علوم پزشکی
مشهد انجام شد .افراد تحت بررسی غدد لنفاوی نگهبان
قرار گرفتند .معیارهای ورود به مطالعه شامل :بیماران با
سرطان پستان مرحله اول و دوم بودند که در معاینه و
تصویربرداری غده لنفاوی زیربغل قابل کشف نداشتند.
معیارهای خروج از مطالعه شامل :سرطان پستان مرحله
سوم و چهارم ،بیماران با غده لنفاوی آگزیالری قابل
لمس ،سابقه جراحی در ناحیه آگزیال ،بارداری و سابقه
جراحی غیر انکولوژیک پستان بود .مرحله بندی قبل از
عمل جراحی شامل :معاینه کامل پستان و حفره
آگزیالری و همچنین ارزیابی تصویربرداری بیماران با
ماموگرافی و سونوگرافی بود .سپس جهت تشخیص
سرطان اولیه از روش های تشخیص بافتی مانند بیوپسی
سوزنی با انواع ظریف یا درشت و یا بیوپسی اکسیزیونال
استفاده شد و برای تمام بیماران ،ارزیابی پاراکلینیکی
نظیر :شمارش گلبول های خونی و تست های کبدی،
گرافی قفسه سینه و ارزیابی گیرنده های هورمونی انجام
گرفت که در صورت تشخیص سرطان پستان در مرحله
بالینی  1و  2بیماران انتخاب شده جهت بررسی غده
لنفاوی نگهبان ،با استفاده همزمان از روش تزریق ماده
ایزوتوپ (سنتی گرافی) و تزریق ایزوسولفان آبی 2مورد
ارزیابی قرار می گرفتند .روش کار بدین صورت بود که
نیم میلی کوری از سولفورکولوئید نشان دار شده با T99
(تکنیسیوم  )33در صبح روز عمل ،در محل تومور تزریق
می شد ،سپس در اتاق عمل و قبل از شروع عمل3-5 ،
میلی لیتر ماده رنگی (ایزوسولفان آبی) در ناحیه ساب
آرئوالر تزریق می شد .از شمارشگر مواد رادیوایزوتوپ 3به
منظور شناسایی غده لنفاوی نگهبان استفاده شد .پس از
شناسایی غده لنفاوی نگهبان ،برداشتن غدد لنفاوی

2
3

مثبت بودن نتیجه فروزن سکشن (وجود متاستاز در غدد
لنفاوی نگهبان) ،برداشتن غدد لنفاوی زیر بغل در سطح
 1و  2غدد لنفاوی منطقه انجام می شد .در مطالعه
حاضر 31 ،بیمار ابتدایی علی رغم منفی بودن نتیجه
فروزن سکشن ،تحت دایسکشن آگزیالری نیز قرار
گرفتند (چون در مرحله یادگیری بودند) ولی در بقیه
بیماران در صورت نتیجه منفی در فروزن سکشن ،از
دایسکشن آگزیالری اجتناب می شد .جهت تجزیه و
تحلیل داده ها و بررسی آماری از روش های آمار
توصیفی شامل جداول فراوانی و محاسبه شاخص های
آمار توصیفی و از روش های آمار استنباطی از قبیل
آزمون کی دو و دقیق فیشر استفاده شد.

مسن ترین آنها  71سال سن داشت .تنها  8نفر ()%8/83
از بیماران ،سابقه فامیلی سرطان پستان در بستگان
درجه یک خود داشتند و این نسبت از نظر آماری معنی
دار بود ( .)p>1/111شایع ترین محل تومور اولیه پستان
در  76بیمار ( ،)%84/44در ربع فوقانی خارجی آن بود
(جدول  .)1اختالف معنی داری بین محل تومور اولیه
پستان ،در سطح خطای  5درصد ،وجود داشت
( .)p>1/111تمام بیماران مورد مطالعه ( ،)%111دارای
سرطان پستان با مرحله بالینی اول و دوم بودند .شایع
ترین پاتولوژی تومور اولیه پستان در  85بیمار
( ،)%34/44کارسینوم داکتال مهاجم بود و نوع پاتولوژی
تومور از نظر آماری معنی دار بود ( .)p>1/111برای
اطالعات بیشتر به جدول شماره  1رجوع شود .از 31
بیمار مورد مطالعه 31 ،بیمار ( )%33/33اول جهت طی
شدن مرحله یادگیری جراح ،تحت انجام بررسی غده
لنفاوی نگهبان و سپس دایسکشن آگزیالری در همان
عمل جراحی قرار گرفتند .در مجموع از  31بیماری که
تحت بررسی غدد لنفاوی نگهبان قرار گرفتند ،نتیجه
فروزن سکشن حین عمل در  21بیمار ( )%22/22مثبت
شد (جدول .)1
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در مطالعه حاضر ،در مجموع  111بیمار طی سال های
 1386-88که در بیمارستان امید مشهد با تشخیص
سرطان پستان در مرحله  1و  2بستری شده بودند ،تحت
ارزیابی غدد لنفاوی نگهبان قرار گرفتند .از  111بیمار
بررسی شده 31 ،نفر از بیماران که پرونده کاملی داشتند
و تحت پیگیری قرار گرفتند ،وارد مطالعه شدند .تمام
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جدول  -1توزیع فراوانی متغیرهای کیفی بیماران
متغیر
سابقه فامیلی

محل تومور

مرحله بیماری
پاتولوژی تومور

فراوانی (درصد)

دارد

)8/83( 8

ندارد

)31/11( 82

کوادران فوقانی خارجی

)84/44( 76

کوادران فوقانی داخلی
کوادران تحتانی خارجی

)6/67( 6
)4/44( 4

کوادران تحتانی داخلی

)4/44( 4

مرحله 1

)23/33( 21

مرحله 2

)76/67( 63

کارسینوم داکتال مهاجم

)34/44( 85

کارسینوم لوبوالر

)5/56( 5
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سطح معنی داری
>1/111

A

>1/111

>1/111
>1/111

اختالف معنی داری بین نتیجه فروزن سکشن وجود

سایر بیماران که نتیجه بیوپسی غده لنفاوی نگهبان

داشت ( .)p>1/111این بیماران در ادامه عمل جراحی،
تحت دایسکشن غدد لنفاوی آگزیالری قرار گرفتند .در

منفی بود ( ،)%77/78از دایسکشن غدد لنفاوی آگزیالری
اجتناب شد و به عمل جراحی خاتمه داده شد .نتیجه
3
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 بررسی نتایج بیوبسی غده لنفاوی نگهبان

مذکور انجام شد و جهت ارزیابی برای فروزن سکشن و
همچنین جهت پاتولوژی دائمی ارسال شد .در صورت

بیماران مورد مطالعه ،خانم بودند .میانگین سن بیماران
 47/86±11/78سال بود که جوان ترین بیمار  26سال و

 دکترعباس عبدالهی و همكاران

منفی کاذب فروزن سکشن که با مثبت شدن نمونه
پاتولوژی دائمی مشخص می شد ،در  3بیمار از  71بیمار

نتیجه فروزن سکشن مثبت حین عمل در  21بیمار با
پاتولوژی دائم تأیید شد و این نشان از حساسیت 111

( )%4/23فوق مشاهده شد و این  3بیمار در  31مورد
اولیه ای بودند که تحت  SLNBو دایسکشن آگزیالری
همزمان قرار گرفتند .به جز این  31مورد و پس از طی
شدن مرحله یادگیری جراح ،نتیجه منفی کاذب فروزن
سکشن در سایر بیماران مشاهده نشد .در مطالعه حاضر،

درصدی  SLNBدر شناسایی غده لنفاوی نگهبان می
باشد .از طرفی ،با توجه به این که تنها سه بیمار از بین
 71بیماری که نتیجه  SLNBآن ها منفی بود ،نتیجه
نهایی پاتولوژی مثبت داشتند ،ویژگی این روش
تشخیصی  %35/71می باشد (جدول .)2

جدول  -2جدول توافقی مقایسه نتیجه فروزن سكشن حین عمل و نتیجه نهایی پاتولوژی
نتیجه پاتولوژی نهایی

فراوانی (درصد از کل)

بحث

D
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نتیجه فروزن سکشن
حین عمل

مثبت

منفی

مثبت

)22/22( 21

)1/1( 1

منفی

)3/33( 3

)74/4( 67
>1/111

سطح معنی داری
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سرطان پستان ،شایع ترین سرطان اختصاصی در زنان
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هیچ گونه عارضه ای به صورت موضعی و یا سیستمیک
مشاهده نشد .به منظور انجام موفقیت آمیز این رویکرد،

بوده و پیشگیری ،تشخیص و درمان مناسب آن ،از
اهمیت ویژه ای برخوردار است .مرحله بندی سرطان
پستان ،نیازمند ارزیابی های کلینیکی و پاراکلینیکی و
یافته های حین عمل جراحی می باشد ( .)6در مرحله
بندی سرطان پستان ،تعیین وضعیت گرفتاری غدد
لنفاوی از اهمیت ویژه ای برخوردار است .در بیمارانی که
درگیری بالینی غدد لنفاوی آگزیالری نداشته و در
مراحل اول و دوم سرطان پستان قرار دارند ،انجام
بیوپسی غده لنفاوی نگهبان ،منجر به افزایش دقت
مرحله بندی شده و می تواند از دایسکشن بی مورد غدد
لنفاوی آگزیالری و عوارض ناشی از آن جلوگیری کند
( .)7در مطالعات مختلف از جمله مطالعه کوکوراکی و
همکاران ( ،)2113انجام  ،SLNBمنجر به کاهش
عوارض ناشی از دایسکشن آگزیالری مانند لنفادم،
اختالل حس و محدودیت حرکت اندام شد .همچنین
میزان پیدایش سروما و عفونت زخم متعاقب  SLNBبه
طور چشمگیری کاهش یافت ( .)3-7در مطالعه حاضر از
 31بیمار مورد مطالعه ،در  21بیمار ( )%22/2دایسکشن
آگزیالری به دلیل مثبت بودن نتیجه فروزن سکشن غده
لنفاوی نگهبان انجام گرفت و سایر بیماران نیاز به
دایسکشن آگزیالری نداشتند .به دنبال انجام ،SLNB
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جراح باید مرحله یادگیری را طی کند که بر اساس
مطالعات مختلف از جمله مطالعه کریستانسن و همکاران
( ،)2118حداقل  31مورد انجام جراحی جهت طی شدن
این مرحله الزم است ( .)11در مطالعه حاضر  31بیمار
ابتدایی ،عالوه بر  ،SLNBتحت جراحی دایسکشن
آگزیالری همزمان قرار گرفتند و تمام موارد منفی کاذب
نتیجه فروزن سکشن در مطالعه حاضر ( ،)%4/28در
همین  31بیمار ابتدایی رخ داد .میزان منفی کاذب
 SLNBدر مطالعات مختلف متفاوت است و این میزان
حدود صفر تا  22درصد گزارش شده است ( .)13-11در
مطالعات مختلف ،دقت باالی  SLNBدر ارزیابی
وضعیت غدد لنفاوی درناژ کننده سرطان پستان به اثبات
رسیده است ( .)15 ،14انجام فروزن سکشن ،روش
مناسبی جهت بررسی گرفتاری متاستاتیک غدد لنفاوی
نگهبان می باشد و در اکثر مراکز ،این روش کمتر از 11
دقیقه زمان نیاز دارد ( .)16در مطالعه حاضر نیز در تمام
بیماران ،پس از شناسایی و خارج کردن غدد لنفاوی
نگهبان ،ارزیابی آن به روش فروزن سکشن انجام شد و
تصمیم گیری بعدی بر اساس نتیجه آن انجام شد.
مطالعه هالویت و همکاران ( )2118نشان داد که ارزش
پیشگویی کننده  SLNBبرای تومورهای کوچک تر از 2

 بررسی نتایج بیوبسی غده لنفاوی نگهبان

 آنها همچنین. درصد باشد111  می تواند،سانتی متر
اظهار داشتند که بین تعداد ضایعات اولیه سرطان پستان

نتیجه گیری
انجام بیوپسی غده لنفاوی نگهبان در بیماران مبتال به

 حضور تومور.)17(  ارتباطی وجود نداردSLNB و دقت
 اثرات،اولیه در کودران های داخلی و تحتانی پستان
SLNB منفی بارزی در میزان موفقیت و صحت روش
 مورد منفی کاذب31  در مطالعه حاضر از.)13 ،18( دارد
 بیمار در ربع داخلی تحتانی و2  تومور اولیه در،SLNB
 امروزه. در ربع خارجی تحتانی قرار داشت،در یک بیمار
 از عود%1/3 مطالعات مختلفی میزان پایین حدود
.)21(  را گزارش کرده اندSLNB آگزیالری متعاقب

 می تواند با دقت،سرطان پستان مرحله اول و دوم
 وضعیت گره های لنفاوی آگزیالری را از نظر،باالیی
درگیری متاستاتیک مشخص کند و در صورت منفی
 از دایسکشن آگزیالری که با عوارض،بودن این بیوپسی
. جلوگیری می شود،متعددی همراه است

تشكر و قدردانی
بدین وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم
،پزشکی مشهد که ما را در انجام این مطالعه یاری کردند
.تشکر و قدردانی می شود
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