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 1378-1388الهای دو مركز  ارجاع شهر قزوين طی سفراوانی تومور های غدد بزاقی در

 
 3دکتر شاپور شریف پور واجاری  2 هیثن هرادی  1 دکتر پوپک هعصوهی #1دکتر صدیقه رهرو تاباى 

 
 استادیار گروه پاتولوشی داًشکده دًداًپسشکی داًشگاه علوم پسشکی قسویي -1

 داًشجوی رشته دًداًپسشکی  -2

 زویيداًش آهوخته دکترای دًداًپسشکی داًشگاه علوم پسشکی ق -3

 

 
 :خالصه

اظ . ٍ اغلت زض ثعضگؿبالى زيسُ هي قًَس قسُهْوي اظ ضبيؼبت پبتَلَغيك ًبحيِ ؾط ٍ گطزى ضا قبهل  گطٍُ تَهَضّبي غسز ثعالي، :هدف و سابقه

تي زض ضاثطِ  ثب آقكبض  قًَس  ثب تَخِ  ثِ ذال  اطالػب لحبظ كليٌيكي تَهَضّبي ثعالي اغلت فبلس ػالهت ّؿتٌس ٍ هوكي اؾت پؽ اظ گصقت ظهبى

تؼييي فطاٍاًي تَهَضّبي غسز ثعالي زض آضقيَ ثرف پبتَلَغي  هيعاى  فطاٍاًي تَهَض ّبي  غسز ثعالي  زض قْطؾتبى  لعٍيي ايي هطبلؼِ  ثب ّسف

 .اًدبم قس  1388تب  1378زاًككسُ زًساًپعقكي لعٍيي ٍ ثيوبضؾتبى لسؼ ثيي ؾبلْبي 

تَهَض ّبي غسز ثعالي ثيي ؾبل  هجتال ثِ پطًٍسُ توبم ثيوبضاى .صيفي  و با استفاده  اس داده ها ي موجود  انجام شداين مطالعه به صورت تو :ها وروش هواد

اؾترطاج اظ ثرف  پبتَلَغي زاًككسُ  زًساًپعقكي  لعٍيي  ٍ ثيوبضؾتبى  لسؼ  لعٍيي  ثِ ػٌَاى  هطكع خطاحي ؾط ٍ گطزى    1378-1388ّبي 

ؾپؽ  اطالػبت   اطالػبت ثِ زؾت آهسُ اظ پطًٍسُ ثيوبضاى قبهل ؾي، خٌؽ، هحل ٍ ًَع ّيؿتَلَغيك ضبيؼِ . ضفتقس ٍ هَضز ثبظثيٌي لطاض گ

 .ثِ نَضت  زضنس فطاٍاًي شكط قس SPSSثسؾت آهسُ ثب اؾتفبزُ  اظ ثطًبهِ  

. اؾترطاج قس (زضنس 50)هطز  32ٍ  (زضنس 50)ظى  32فطز هجتال ثِ تَهَض ّبي غسز ثعالي قبهل  64پطًٍسُ ثطضؾي قسُ،  9761اظ هيبى  :ها یافته

زضنس ثسذيوي 8/18زضنس تَهَض ذَـ ذين ٍ  2/81زضنس زض غسز ثعالي فطػي ٍالغ قسًس كِ كال 9/32زضنس زض غسز انلي ٍ 1/67اظ ايي ثيي 

                           م ثعاليقبيغ تطيي تَهَض ذَـ ذي. . ؾبل ثَزًس 83/45± 3/18ؾبل ٍ 6/38±1/16غسز ثعالي ثِ تطتيت ثب هيبًگيي ؾٌي 
غسُ پبضٍتيس قبيغ تطيي هحل زضگيطي . فطاٍاى تطيي تَهَض ثس ذين ثَز (زضنس 9/10 )ٍ هَكَاپيسضهَئيس كبضؾيٌَهب (زضنس 3/70)پلئَهَضفيك آزًَهب

 .تَهَض ّبي ثعالي ثَز

اظ ًوًَِ  %65/0ؾبل  تَهَضّبي  غسز ثعالي  11ًدبم قس ، زض طي ثِ نَضت   ثطضؾي زازُ ّبي  هَخَز ا كِ زض ايي هطبلؼِ  تَنيفي :گیری ًتیجه

 .ثِ تطتيت قبيغ تطيي تَهَضّبي ذَـ ذين ٍ ثسذين ثَزًس هَكَاپيسضهَئيس كبضؾيٌَهبٍ  پلئَهَضفيك آزًَهبٍ   ّبي  پبتَلَغي  ضا تككيل  زازُ

 تَهَضّبي غسز ثعالي، فطاٍاًي، اپيسهيَلَغي :ها دواشهیکل

 
 10/6/89 :پذيزش مقاله 13/4/89: اصالح نهايي 30/2/89:  وصول مقاله

 

 

: هقدهه

ًئَپالؾن ػجبضت اؾت اظ ضقس غيط طجيؼي ثبفت كِ ًب         

ّوبٌّگ ثب ضقس ثبفت ّبي طجيؼي اؾت آًچِ اؾبؼ ذبؾتگبُ 

ّوِ ًئَپالؾن ّب هي ثبقس اظ زؾت زازى پبؾد زّي ؾلَل ّب 

 هؼٌي ضايح پعقكي  زض. ثِ هْبض  كٌٌسُ ّبي طجيؼي ضقس اؾت

 

                                                                                 

اغلت ثِ ًئَپالؾن تَهَض اطالق قسُ، ٍ ًئَپالؾن ّب ثِ همَلِ 

ضبيؼبت ثسذين .(1).ّبي ذَـ ذين ٍ ثس ذين تمؿين هي قًَس

 3تب  2)زّبى ػلي ضغن زض ثطزاقتي زضنس كوي اظ ضبيؼبت ثسى 

لبزضًس ؾالهت ثيوبض ضا ثِ طَض خسي ثِ هربططُ اًساذتِ  (زضنس

ثعالي،  غسز تَهَضّبي (2ٍ3)ٍ چِ ثؿب هَخت هطگ ٍي گطزًس

زضنس  3 – 10تَهَضّبي غيط قبيؼي ّؿتٌس كِ حسٍز 
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ثب ايي . (4)ًئَپالؾن ّبي ًبحيِ ؾط ٍ گطزى ضا تككيل هي زٌّس

ايؼبت پبتَلَغيك ٍخَز تَهَضّبي غسز ثعالي ثرف هْوي اظ و

ايي ًبحيِ ّؿتٌس كِ اغلت زض ثعضگؿبالى زيسُ هي قًَس ٍ تٌْب 

ؾبل اتفبق هي افتٌس هثل اكثط  16هَاضز، زض افطاز ظيط % 5حسٍز 

تَهَضّب زض نَضت ثسذيوي زض ؾٌيي ثبالتط ًؿجت ثِ تَهَضّبي 

. (2)ذَـ ذين ثعالي ضخ هي زٌّس

 ؾيبضي زض ذهَلاهطٍظُ زض ؾطاؾط زًيب هطبلؼبت ٍ تحميمبت ة

 ثب تَخِ  ثِ ٍخَز ذال اطالػبتي .تَهَضّب اًدبم هي قَز فطاٍاًي 

ثطاي اٍليي ثبض  ضا هب ًيع ثط آى قسين تب فطاٍاًي تَهَضّبي ثعالي

 .اضظيبثي كٌين قْط لعٍييزٍ هطكع اضخبع  زض 

 

: ها روش و هواد

همطؼي ثب اؾتفبزُ اظ پطًٍسُ  -هطبلؼِ هب ثِ نَضت تَنيفي  

ـ پبتَلَغي زاًككسُ زًساى پعقكي ٍ ثيوبضؾتبى لسؼ ّبي ثد

زض ايي ثطضؾي ثب . زاًكگبُ ػلَم پعقكي لعٍيي اًدبم پصيطفت

هطاخؼِ ثِ ثبيگبًي زاًككسُ زًساى پعقكي ٍ ثيوبضؾتبى لسؼ 

      ػلَم پعقكي لعٍيي، تَهَضّبي غسز ثعالي ثيي ؾبل ّبي

زز ليؿت ثطزاضي ٍ طجك تمؿين ثٌسي تَهَضّبي ؽ88-1378

هطثَط ثِ ثيوبضاى ، طجمِ ثٌسي ٍ اطالػبت (3)ثعالي كتبة ًَيل

اظ ًظط ثطٍظ زض هحل ّبي هرتلف آًبتَهيك ٍ ؾي،  خٌؽ  هجتال

هحل تَهَض ثِ نَضت غسز انلي . ٍ ًَع ترهم خطاح ثجت قس

قبهل غسُ پبضٍتيس، غسُ تحت فكي، غسُ ظيط ظثبًي ٍ غسز فطػي 

ٍ لت پبييي زؾتِ ثٌسي  قبهل غسز كبهي، لت ثبال، ضتطٍهَلطپس

ٍ ثِ  SPSSاطالػبت ثسؾت آهسُ ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض . گطزيس

 . تَنيف قسًسنَضت زضنس فطاٍاًي 

 

:  ها یافته

پطًٍسُ ثرف ّبي  9761زض ايي تحميك پؽ اظ ثطضؾي      

زاًككسُ زًساًپعقكي  لعٍيي زض ثيوبضؾتبى  لسؼ  پبتَلَغي

 تَهَض(زضنس 65/0) هَضز  64،كي لعٍيي زاًكگبُ  ػلَم پعـ

تَهَض ذَـ ذين  52كل ًوًَِ ّب  قبهل  .ثجت قسثعالي 

ثَز ّوچٌيي  (زضنس 8/18)تَهَض ثسذين  12ٍ  (زضنس 2/81)

تَظيغ ًَع تَهَضّب زض زٍ خٌؽ هصكط ٍ هًَث يكؿبى ٍ اظ لحبظ 

 8/21. ثَز 40 ± 64/16ؾبل ثب هيبًگيي  90تب  12ؾي ثيي 

فك ٍ نَضت زضهبى قسُ اًس كِ زضنس ثيوبضاى تَؾط خطاح 

زضنس ثيوبضاى 2/78ثيكتط هجتال ثِ ًَع ثس ذين تَهَض ثعالي ٍ 

تَؾط خطاح گَـ ٍ حلك ٍ ثيٌي زضهبى قسُ اًس كِ ثيكتط 

. ذَـ ذين ثَزًسهجتال ثِ ًَع 

ؾبل ّوگي زاضاي تَهَض ذَـ  12-25ثيوبضاى گطٍُ ؾٌي  

زض ؾٌيي ثبالتط ٍ ثيوبضاًيكِ تَهَض ثسذين زاقتِ اًس  ثَزًسذين 

 6/38 ± 10/16هيبًگيي ؾي ثطٍظ تَهَضّبي ذَـ ذين . ثَزًس

تَظيغ فطاٍاًي  ).ؾبل ثَز 83/45±33/18ٍ زض ثسذيوي ّب 

ثِ تفكيك ًَع  ذَـ ٍ ثسذين   يتَهَض ّبي  غسز ثعاق

 (.زيسُ هي قَز ( 1 )زض ًوَزاض  هيكطٍؾكَپي

 

 

 
 

 

PA: Pleomorphic Adenoma 

MEC: Meucoepidermoid Carcinoma 

ME : Meyoepithelioma 

BCA :Basalcell Adenoma 

SCC :Squamous cell carcinoma 

AC :Adenocarcinoma 

EX .PA :EX –pleomorphic adenoma 

 

 

 

توزیع فراواًی توهورهای  خوش خین وبدخین غدد بساقی :  1ًوودار 

 1387-88در دوهرکس  ارجاع شهر قسویي 

 

ّبي  ذَـ ذين ٍ ثسذين ثعالي ثِ تَظيغ فطاٍاًي  تَهَض

 .زيسُ هي قَز 1تفكيك هحل ٍلَع زض خسٍل 
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تَظيغ فطاٍاًي تَهَضّبي  غس ز ثعالي  ذَـ ذين ٍ ثسذين   1خسٍل 

                     هطكع  اضخبع قْط لعٍيي  ثِ تفكيك هحل ٍلَع زض طي 2زض 

 1378-88ؾبلْبي 

 
 جوع ًوع توهور غدد

 ثسذين ذَـ ذين

ػسازت  زضنس تؼساز زضنس تؼساز زضنس 

ي
 غسز انل

 100 40 5 2 95 38 پبضٍتيس

تحت 

 فكي

2 7/66 1 3/33 3 100 

 100 43 7 3 93 40 خوغ

ي
 غسز فطػ

 100 17 3/35 6 7/64 11 كبهي

 100 1 0 0 100 1 لت ثبال

ضتطٍهَلط
 پس

0 0 3 100 3 100 

خوغ
 

 12 1/57 9 9/42 21 100 

 

:  بحث

هطكع  2كل ًوًَِ ّبي  ثيَپؿي قسُ زض% 65طبلؼِ  زض ايي م

اضخبع قْط لعٍيي  ثِ ًوًَِ ّبي غسز ثعالي هطثَط هي قسكِ 

 (2-5).هكبثِ تؼسازي اظ  هطبلؼبت اؾت

ؾبل زض ؾِ هطكع ثْساقت  8طي  كِ  زض هطبلؼِ هكطف

ّفت هطكع  زضؾبل  12طي كِ قْط تْطاى ٍ هطبلؼِ ؾتبضي 

ثعالي  غسز فطاٍاًي تَهَضّبي قساًدبم  ّوساى قْط  پبتَلَغي

كِ زض همبيؿِ ثب  قسزضنس گعاضـ  8/9زضنس ٍ 9/27ثِ تطتيت 

هطبلؼِ حبضطثؿيبض چكوگيط اؾت ٍ قبيس ايي هؿئلِ ثسليل 

ضي اظ ثيوبضاى قْط  لعٍيي ثطاي زضهبى ثِ قْط يباضخبع ثؽ

 (7،  6).تْطاى  ثِ زليل هؿبفت كن  ثبقس

زض هَضز  2002زض ؾبل  كِ ٍ ّوكبضاًف Vargasزض هطبلؼِ 

هَضز  99تَهَضّبي غسز ثعالي زض خوؼيت ثطظيل اًدبم قس 

       هَضز ثسذين 25ٍ  (زضنس 80)تَهَض ثعالي ذَـ ذين 

         هَضز 52زض ثطضؾي هب (4) .گعاضـ قس  (زضنس 20)

 (زضنس8/18)هَضز  12تَهَض ذَـ ذين ٍ  (زضنس 2/81)

  .ثبقٌسهكبثِ هي كِ  گعاضـ قستَهَض ثسذين 

 130، اظ ثيي ( 1984 -2003 )زض هطبلؼِ اًهبضي زض ؾبل ّبي

هَضز تَهَضّبي ثعالي، قبيغ تطيي آًْب پلئَهَضفيك آزًَهب 

ٍ ثيي تَهَض ّبي ثسذين ثعالي قبيغ تطيي  (زضنس 65حسٍز )

زض . ثَزُ اؾت (زضنس 10حسٍز )هَكَاپيسضهَئيس كبضؾيٌَهب 

ع تطيي تَهَض ذَـ ذين هطبلؼِ هب ّن پلئَهَضفيك آزًَهب قبي

ٍ هَكَاپيسضهَئيس كبضؾيٌَهب قبيغ تطيي تَهَض  (زضنس 3/70)

تفبٍت قيَع اظ لحبظ ػسزي . گعاضـ قس (زضنس 9/10)ثسذين 

هي تَاًس ثِ ػلت ثطضؾي كَتبُ هست تط هطبلؼِ حبضط اظ لحبظ 

 (8). ظهبًي ٍ حدن ًوًَِ كوتط ثِ زؾت آهسُ ثبقس

كِ  2002ّوكبضاًف زض ؾبل ٍ  P.Jansisyanontزض هطبلؼِ  

زض زاًكگبُ هطيليي اًدبم گطفتِ ثَز اظ لحبظ قيَع خٌؿي زض 

ٍ زض هَضز  9/1:  1هَضز تَهَض ّبي ثسذين ًؿجت ظى ثِ هطز 

  (9) .ثَزُ اؾت 1:  1/1تَهَض ّبي ذَـ ذين ايي ًؿجت 

ثَزُ  ايي اهط هي تَاًس  ًبقي   1:1اهب زض ثطضؾي هب ايي ًؿجت 

ًٍِ ّبي  هَضز هطبلؼِ  هب ٍ يب اذتالفبت  اظ تؼساز كن ًن

  (2-4).خغطافيبيي  ٍ ًػازي  زض فطاٍاًي  تَهَضّب  ثبقس

زض  2002ٍ ّوكبضاًف زض ؾبل  Vargas PAزض هطبلؼِ 

هجتاليبى ثِ تَهَض غسز ثعالي زض ثطظيل هيبًگيي ؾٌي هجتاليبى 

 48/ 8ٍ  7/47ثِ تَهَض ّبي ذَـ ذين ٍ ثس ذين ثِ تطتيت 

زض حبليكِ زض هطبلؼِ كًٌَي هتَؾط ؾٌي  (4). ُ اؾتؾبل ثَز

ثطٍظ تَهَضّبي ذَـ ذين ثعالي حسٍز يك زِّ كوتط ثَزُ 

زض هطبلؼِ اپيسهيَلَغي تَؾط اًهبضي تَهَض ّبي ثعالي .اؾت

هتَؾط ؾٌي افطاز هجتال ثِ ،( 1984 -2003 )طي ؾبل ّبي 

ؾبل  47ٍ  3/41تَهَض ّبي ذَـ ذين ٍ ثس ذين ثِ تطتيت 

اؾت ٍ زض هطبلؼِ هب هيبًگيي ؾٌي تَهَضّبي ذَـ ذين  ثَزُ

ثِ ًظط هي ضؾس ثب . ؾبل  ثَزُ اؾت 83/45ٍ  6/38ٍ ثس ذين 

گصقت ظهبى، قبّس كبّف ؾي ثطٍظ تَهَضّبي غسزثعالي 

زض  1999ٍ ّوكبضاًف زض ؾبل  Lopesزض هطبلؼِ (8). ّؿتين

 128هَضز تَهَض غسز ثعالي فطػي،  196ؾبل   40ثطظيل، طي 

.  هَضز تَهَض ذَـ ذين ثَزُ اؾت 68ٍضز تَهَض ثسذين ٍ م

هيعاى قيَع ثسذيوي ثيكتط اظ تَهَض ذَـ ذين هي 

ٍ ّوكبضاًف زض ؾبل  Riveraزض حبليكِ زض هطبلؼِ . (10)ثبقس

 34هَضز تَهَضّبي غسز ثعالي فطػي،  62زض ًٍعٍئال  1996

              هَضز آى ثسذين 28ذين ٍ  هَضز آى تَهَض ذَـ

.  (5).ثَزُ اؾت
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ٍ ثط ذالف هطبلؼِ  Riveraهَافك ثب هطبلؼِ هب ًتبيح هطبلؼِ

Lopes  اؾت ثِ ًظط هي ضؾس ايي تفبٍت هطثَط ثِ اذتالف

زض ّوچٌيي (10،  5).هٌبطك خغطافيبيي ٍ ًػازي هي ثبقس

زض زاًكگبُ  2002ٍ ّوكبضاًف زض ؾبل  Jansisyanont.هطبلؼِ

ض هَضز هطبلؼِ لطاض گطفتِ تَهَ 80هطليي زض طي زُ ؾبل تؼساز 

 اٍگبًسازض  2004، ؾبل  Vuhahalaاؾت ٍ ّوچٌيي زض هطبلؼِ 

ؾبل  10هَضز تَهَض غسُ ثعالي زض طي هست  268ثِ ثطضؾي 

هَضز  64ؾبل،  10 طيزض حبليكِ زض هطبلؼِ هب  .پطزاذتٌس

 زضتؼساز ًوًَِ ّب  تفبٍتثِ ًظط هي ضؾس . قس ثجتتَهَض ثعالي 

            غًتيك ٍ ًػازي ٍ ػبزات ذبل ثب هؿبئلهطبلؼبت 

 (11-9).هطتجط اؾت

اًدبم قس ثط  اٍگبًساؾبل زض  10زض هطبلؼِ اي كِ زض هست 

، تَهَض ثعالي ثيكتط زض ذبًن  هب ذالف ًتبيح هطبلؼِ اًدبم قسُ

هيبًگيي ؾٌي ثيوبضاى زض هطبلؼِ اًدبم قسُ . ّب هكبّسُ قس

اظ لحبظ هحل . ض ثَزؾبل ثبالت 2ًؿجت ثِ ايي هطبلؼِ حسٍز 

زضنس تفبٍت چكوگيطي ضا 62ٍلَع، غسُ پبضٍتيس ثب فطاٍاًي 

ًؿجت ثِ اثتال غسُ ثعالي تحت فكي ًكبى زاز كِ ايي ثط ذالف 

 اٍگبًسا ّوچٌيي زض هطبلؼِ اًدبم قسُ زض . هطبلؼِ هصكَض ثَز

قبيغ تطيي تَهَض ذَـ ذين، پلئَهَضفيك آزًَهب گعاضـ قسُ 

ُ اًدبم قسُ زض لعٍيي اؾت، ٍلي ثط ذالف هطبلغ ثِاؾت كِ هكب

هطبلؼِ حبضط كِ تَهَض ٍاضتيي ضا زض همبم زٍم قيَع گعاضـ 

 .قس، هيَاپي تليَهبضا زٍهيي تَهَض قبيغ ذَـ ذين ثعالي ثَز

ثط ذالف  ًتبيح ثسؾت آهسُ زض هطبلؼِ اًدبم قسُ زض لعٍيي  

قبيغ تطيي ثسذيوي ثعالي ضا آزًَئيس ؾيؿتيك كبضؾيٌَهب 

 (11).اضـ قسگع

 

ثط ضٍي تَهَضّبي ثعالي غسز فطػي، هكبثِ  Toidoزض هطبلؼِ 

هطبلؼِ هب ثيكتطيي فطاٍاًي ضا تَهَض ّبي ذَـ ذين گعاضـ  

كطزًس ٍ ثط ذالف هطبلؼِ هب قيَع آزًَئيس ؾيؿتيك كبضؾيٌَهب 

 (12).ثيكتط اظ هَكَ اپيسضهَئيس كبضؾيٌَهب ثَز

هَض غسُ ثعالي گعاضـ تَ Otoh EC ،79ؾبلِ  16زض هطبلؼِ 

قس كِ هكبثِ هطبلؼِ هب، ٍلَع تَهَضّبي ذَـ ذين زض غسز 

ثعالي انلي ٍ غسُ پبضٍتيس ثيكتط زيسُ قس ّوچٌيي اظ لحبظ 

ًَع تَهَض، پلئَهَضفيك آزًَهب ٍ هَكَ اپيسضهَئيس كبضؾيٌَهب 

 (13).ثعالي  ثَزًس    قبيغ تطيي ذَـ ذيوي ٍ ثس ذيوي

 

 : ًتیجه گیری 

ثِ نَضت   ثطضؾي زازُ ّبي  كِ هطبلؼِ  تَنيفي  زض ايي  

ؾبل  تَهَضّبي  غسز ثعالي  11هَخَز اًدبم قس ، زض طي 

پلئَهَضفيك ٍ   اظ ًوًَِ ّبي  پبتَلَغي  ضا تككيل  زازُ 65/0%

ثِ تطتيت قبيغ تطيي  هَكَاپيسضهَئيس كبضؾيٌَهبٍ  آزًَهب

 .تَهَضّبي ذَـ ذين ٍ ثسذين ثَزًس
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