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(دريافت مقاله -34/4/8 :پذيرش مقاله)34/1/14 :

چكيده
زمينه :افتراق بين تومورهاي خوشخيم و بدخيم پاروتيد قبل از انجام عمل جراحي احتمالي حائز اهميت ميباشد زيرا ميتواند
تصميمگيريهاي طرحدرماني بيماران را با تغيير مواجه کند .در اين مطالعه نقش احتمالي  magnetic resonance spectroscopyبر روي
افتراق تومورهاي خوشخيم از بدخيم پاروتيد مورد بررسي قرار گرفت.

مواد و روشها:

 64بيمار با توده غدد بزاقي بهويژه پاروتيد و ساب منديبولر که کانديد عمل جراحي بودند وارد مطالعه شدند .بيماران

از درمانگاه بيمارستان اميراعلم انتخاب و در بيمارستان امام خميني تحت  MRIقرار گرفتند .در اين مطالعه بر روي اين بيماران
) magnetic resonance spectroscopy (MRSدر زمان اکوي  194و  214ميليپايه انجام شد و نسبت کولين به کراتين تعيين گرديد.
بر حسب نتيجه سيتولوژي بيماران به سه گروه تومور خوشخيم غير وارتين ،وارتين و بدخيم تقسيم شدند و از منحني  ROC curveبراي
به دست آوردن بهترين نقطه برش ( )cutoff pointsاستفاده شد.
يافتهها 64 :بيمار وارد اين مطالعه شدند که  24بيمار تومور خوشخيم غير وارتين 3 ،بيمار تومور بدخيم و  4بيمار تومور وارتين داشتند .براي
افتراق تومورهاي خوشخيم از بدخيم ( Time of Echo )TEدر زمان  194قدرت بيشتري از خود نشان داد ،در  TE:135بهترين نقطه برش
براي افتراق خوشخيمي و بدخيمي برابر با نسبت کولين به کراتين  1/32بود که ويژگي  83درصد و حساسيت  81درصد داشت ،در حالي
که بهترين نقطه برش در  TE:214برابر با  1/14بود که حساسيت  83درصد و ويژگي  11درصد نشان داد .بر طبق اين امر نسبت کولين به
کراتين کمتر از  1/24موارد بدخيم را رد ميکند (حساسيت  32درصد) و نسبت باالتر از  1/14قوياً به نفع بدخيمي ميباشد (با ويژگي 144
درصد) MRS .توانايي تفكيک بين تومور خوشخيم غيروارتين با گروه وارتين را نداشت.
نتيجهگيري :بر طبق اين مطالعه نسبت کولين به کراتين در ام ار اسپكتروسكوپي ميتواند به عنوان يک روش غير تهاجمي در افتراق
تومورهاي خوشخيم و بدخيم کمک کننده باشد.
واژگان کليدي :تومور ،غدد بزاقي ،ام ار اسپكتروسكوپي ،بدخيم ،خوشخيم ،پاروتيد
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ارزش  Magnetic Resonance Spectroscopyدر شناسايي
تودههاي خوشخيم و بدخيم غدد بزاقي در مقايسه با نتايج حاصله از
پاتولوژي

آقا قزويني و همكاران

استفاده از تصويربرداري ام ار اسپكتروسكوپي در تومور غدد بزاقي44 /

تومورهای غدد بزاقی 3درصد از تومورهای بدن انسان

میتواند به نفع بدخيمی باشد ولی در مجموع عالئم

را تشکيل میدهند .تنوع فراوان در ساختار بافتشناسی

بالينی کمک چندانی به افتراق نوع ضایعه نمینمایند و

تومورهای منشاء گرفته از غدد بزاقی باعث ایجاد چالش

در این ميان روشهای تشخيصی رادیولوژیک جایگاه

جدی در بين رادیولوژیستها و متخصصين بالينی

بسيار مهمی ایفا میکنند .تشخيص و افتراق

گردیده است .به عنوان یک قانون کلی  08درصد

خوشخيمی از بدخيمی قبل از عمل جراحی با استفاده

تودههای منشا گرفته از غده پاروتيد خوشخيم میباشد

از تصویربرداری در آمادگی جراح برای برداشتن غدد

و صرفا حدود  08درصد بدخيم میباشند در حالیکه

لنفاوی ،عدم تأخير در درمان ضایعات بدخيم ،عدم

درصد بدخيمی در غدد بزاقی کوچکتر به  08درصد

انجام جراحی در ضایعات التهابی و اطالعرسانی صحيح

در غده تحت فکی ( )submandibularو 08-08

به بيمار نيز نقش مؤثری ایفا میکند.

درصد در غده زیرزبانی ( )sublingualو غدد بزاقی

از منظر رادیولوژیک ضایعات خوشخيم و بدخيم غدد

مينور میرسد .تشخيصهای افتراقی متعدد تودههای

بزاقی دارای شباهتهای زیادی در نمای ظاهری از قبيل

غدد بزاقی نه تنها پيش اگهی ،بلکه درمان ضایعات را

حاشيه تومور ،هموژنيستی ( )homogeneityو شدت

نيز با مشکالت متعدد مواجه ساخته است .در ضایعات

سيگنال ( )signal intensityمیباشند .از سوی دیگر

خوشخيم روش جراحی انتخابی پاروتيدکتومی سطحی

تهاجم تومور به فضای پارافارنژیال ،عضالت ،استخوان،

و محدودتر میباشد در حالیکه در ضایعات بدخيم

عصب به مفهوم بدخيمی بوده و در ضایعات خوشخيم

پاروتيدکتومی کامل که روش جراحی با تکنيک دشوار

دیده نمیشود.

و خطر باالی فلج عصب همراه میباشد ،صورت

در کودکان و زنان باردار سونوگرافی به عنوان قدم اول

میپذیرد .این امر بيانگر نقش مهم و تعيين کننده

تشخيصی است که در افتراق ضایعات فوکال از منتشر،

روشهای تشخيصی قبل از عمل جراحی میباشد.

تمایز ضایعات جامد از کيستيک و طبقهبندی درگيری

از جمله روشهای تشخيصی قبل از جراحی میتوان به

غدد لنفاوی کمک کننده میباشد (.)0

( FNA )Fine Needle Aspirationاشاره نمود که از

سی تی اسکن روش تشخيصی انتخابی برای ضایعات

جمله معایب آن عدم قطعيت در تشخيص ضایعات،

التهابی (همانند ابسه ،سنگ ،اتساع مجرای بزاقی ،التهاب

سوگيری انتخاب و عدم توانایی در انجام آن در ضایعات

حاد) و بعضی از تومورها و همچنين در بيماران با

مربوط به لوبهای عمقی است که این امر نيز جایگاه

کنتراندیکاسيون انجام  ،MRIمیباشد.

مهم روشهای تصویربرداری را در تشخيص تودههای

 MRIروش تصویربرداری انتخابی در تودههای قابل

غدد بزاقی مشخص میسازد و با استفاده مناسب از

لمس با شک بالينی به نئوپالستيک بودن منشا آنها

روشهای تصویربرداری میتوان به الگوی مناسب

میباشد و اطالعات ارزشمندی در رابطه با مکان دقيق

جراحی دست یافت (.)1-4

تومور ،حاشيه ،وسعت تهاجم به ساختارهای اطراف

چالش بالينی اصلی در تودههای غدد بزاقی مربوط به

ضایعه ،تهاجم عصبی ،تهاجم به استخوانها و مننژ با

افتراق خوشخيمی از بدخيمی میباشد که در این ميان

مقاطع آگزیال و سکانسهای  T1و  T2با و بدون
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مقدمه

عالئم بالينی محدودی نظير جمله فلج عصب صورتی

سال بيست و يكم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1931

 / 44طب جنوب

ایجاد شده در تصویربرداری به روش  MRIدر حال

از طرفی نشان داده شده در تومورهایی با ميزان نکروز

همانند

باال مانند گليوبالستوم مولتی فرم که دانسيته سلولی آنها

DCE-)dynamic

کاهش مییابد ،ميزان  expressionکولين ممکن است

 DW-MRI)diffusion-weighed MRI( ،MRIو

نسبت به گليوم گرید پایينتر کاهش یابد ،لذا نتيجه

( MRS)proton MR Spectroscopyدر دسترس

گرفته شده است که ميزان دانسيته سلولی نيز بر روی

میباشد که کمک شایان توجهی در افتراق ضایعات

ميزان بروز کولين در  MRSتأثير خواهد داشت .در

خوشخيم از بدخيم ارائه میدهد .استفاده از روش

پاتولوژی تومور وارتين به صورت یک ادنوما با

 DCE-MRIبا زمان اوج جذب ماده حاجب

کيستهای حاوی ماده موکوئيد مشخص میشود که با

( )Enhancementمعادل  108ثانيه در افتراق بدخيمی

اپيتليوم پاپيلری پروليفراتيو و استروما حاوی بافت

غدد بزاقی از آدنوم پلئومورفيک کمک کننده است ولی

لنفوئيد احاطه شده است .از طرفی تومورهای بدخيم در

نمیتواند بين بدخيمی و تومور وارتن افتراق ایجاد

پاتولوژی با افزایش  turnoverسلولی مشخص

نماید .البته در این روش میتوان با تغيير شاخص نسبت

میشوند و لذا انتظار میرود ميزان کولين بيان شده

خروج ماده حاجب ( )wash out ratioبه ميزان 30

توسط تومور بدخيم باالتر باشد .از اینرو استفاده از

درصد بين بدخيمی و تومور وارتن هم تمایز ایجاد نمود

متابوليتها در تصویربرداری با ام ار ای (تحت عنوان

(.)9-10

ام ار اسپکتروسکوپی) جایگاه ویژهای در تشخيص انواع

( Magnetic Resonance spectroscopy )MRSنيز

تومور دارد (.)13-10

روش نوین دیگری است که در سيستمهای مختلف از

بنابراین با توجه به اینکه این روش تصویربرداری اخيراً

جمله مغز ،عضالت اسکلتی و به خصوص در تومورها

جایگاه خاصی در افتراق خوشخيمی از بدخيمی

برای افتراق بين تومورهای خوشخيم و بدخيم استفاده

تومورهای مناطق مختلف بدن داشته است .در این مطالعه

شده است .در روش  MRSاز تکنيکهای مشابه MRI

نيز به بررسی ارزش تشخيصی (proton )MRS

با تأکيد بر هسته  H1و در  p31در اتمها بر اساس

 )H( Magnetic resonane spectroscopyبا تأکيد بر

نسبتهای متابوليتهای مختلف به خصوص کولين به

نسبتهای کولين بر کراتين در تشخيص نوع تودههای غدد

کراتين جهت افتراق خوشخيمی و بدخيمی و همچنين

بزاقی در مقایسه با نتایج حاصله پاتولوژی پرداختيم.

حاضر
(MRI

روشهای

پيشرفتهای

contrast-enhanced

گاهاً انواع بدخيمی یا خوشخيمی استفاده میشود
( .)10فسفوکولين یکی از چربیهای سازنده غشای

مواد و روشها

سلولی میباشد .علت دقيق این که چرا تومورها باعث

در طی این مطالعه مقطعی با کد اخالق تأیيد شده 14913

به هم خوردن نظم متابوليک کولين میشوند به خوبی

در تاریخ  1398/6/10در معاونت پژوهشی دانشگاه علوم

مشخص نشده است .تئوریهای فراوانی جهت این امر

پزشکی تهران ارسالی از طریق مرکز تحقيقات نوین

پيشنهاد شده است ،از جمله  turnoverسلولی بيشتر با

تشخيصی و تهاجمی رادیولوژی 48 ،بيمار مراجعه کننده

نشان دادن اینکه افزایش گرید تومور (بهویژه در گليوم

به بخشهای تخصصی  ENTبيمارستان اميراعلم
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کنتراست ارائه میدهد ( .)6-9با پيشرفتهای گسترده

مغزی) سبب افزایش  expressionکولين خواهد شد.

استفاده از تصويربرداري ام ار اسپكتروسكوپي در تومور غدد بزاقي41 /

آقا قزويني و همكاران

در سال  1391-90با شکایت توده در هر یک از غدد

شد.

سکانسهای

بزاقی ،در بخش رادیولوژی بيمارستان امام خمينی تحت

 T1 signal intensityو  T2 signal intensityو با

انجام  3MRIتسال با پروتوکل مشخص قرارگرفتند.

کنتراست حاصل شد و وجود یا عدم وجود حاشيه

بيمارانی که تشخيص اوليه کلينيکال در آنها اشتباه بوده

مشخص ،تهاجم احتمالی به عناصر آناتوموتيک اطراف

است ،یعنی بيمارانی که فاقد تومور غده بزاقی بودند ،یا

و تودههای احتمالی مخفی در سایر غدد بزاقی مورد

بيمارانی که در آنها امکان انجام  MRIوجود نداشت

بررسی قرار گرفت .در مرحله بعد بيماران مورد مطالعه

(مثالً بيماران با  )pace makerو یا بيماران با

تحت  MRSدر  130msec TEو 078 msecکه

کالستروفوبيا و بيماران بسيار پير و ناتوان و با مشکل

زمانهای استاندارد برای انجام مطالعه  MRSمیباشند،

قلبی تنفسی و بيماران حامله از مطالعه حذف شدند.

قرار گرفتند (شکل .)1

در

تصاویر

تهيه

شده

شکل  )1ام ار اسپکتروسکوپی از یک توده بدخيم پاروتيد با نسبت کولين به کراتينين حدود 3/7

نسبت کولين به کراتين در هر یک از بيماران مورد

بيماران تحت عمل جراحی توده غده بزاقی قرار گرفته

مطالعه محاسبه شد و در مرحله بعد در بين بيماران

و نمونه بافتی به پاتولوژی ارسال و نتيجه پاتولوژی پس

مختلف با ضایعات گوناگون (که در پاتولوژی تشخيص

از گزارش توسط یک پاتولوژیست مجرب با سابقه 18

داده شد) مورد مقایسه قرار گرفت .بعد از تهيه  MRIو

ساله تفسير پاتولوژی ضایعات غدد بزاقی در یمارستان

 MRSاز بيماران ،تصاویر  T2 ،T1و  MRSتوسط

اميراعلم ،در فرم مخصوص ثبت شد .بر اساس یافتههای

رادیولوژیست مجرب با سابقه حداقل  0ساله کار با

پاتولوژیک ،یکی از تشخيصهای تومور خوشخيم

تودههای غدد بزاقی تفسير و نتایج ثبت شد .پس از آن،

غيروارتين (شایعترین آنها آدنوم پلئومورفيک) ،تومور
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(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران)

تصویربرداری بيماران با دستگاه ام ار ای  3تسال انجام

 / 48طب جنوب

سال بيست و يكم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1931

است برخی از مقایسهها صرفاً بين دو گروه خوشخيم

در تصویربرداری تفاوت قابل مالحظهای بين گروه

(شامل تومور غيروارتن و وارتين) و گروه بدخيم انجام

خوشخيم و بدخيم موجود مشاهده شد.

شد .یافتهها توسط نرمافزار  SPSSویرایش  11/0برای

این تفاوت در مقایسه بين گروه خوشخيم غير وارتين

مقایسه بين یافتههای کيفی مانند خصوصيات  T1و T2

و تومورهای بدخيم به تنهایی  p=8/887و در مقایسه

از  chi square testو برای مقایسه بين یافتههای کمی

بين گروه تومور وارتين و تومورهای بدخيم )P=8/80

از آناليز واریانس با تست تعقيبی توکی و نهایتاً با استفاده

نيز وجود داشت ،که معنی دار بودند ولی در مقایسه بين

از (Receiver operating Characteristics )ROC

دسته تومورهای خوشخيم غيروارتين با گروه وارتين

 curveميزان حساسيت و ویژگی در نقاط برش مختلف

تفاوت قابل مالحظهای وجود نداشت.)P=8/07( .

مورد بررسی قرار گرفت.

در بررسی خصوصيت سکانس  T2در گروه تومور
خوشخيم غير وارتين  1مورد هایپوسيگنال 1 ،مورد

يافتهها

ایزوسيگنال 17 ،مورد هایپرسيگنال و  6مورد شدیداً

در مجموع  48بيمار شامل بيست مرد و  08زن با

دارای سيگنال باال بودند .در گروه تومور وارتين  4مورد

ميانگين سنی  40±16سال ( 10-77سال) وارد این

هایپو سيگنال و  0مورد هایپرسيگنال بودند .در گروه

مطالعه شدند .بر اساس نتایج نمونههای بافتی پاتولوژی

تومورهای بدخيم  1مورد هایپوسيگنال 1 ،مورد

از این ميان  31بيمار تومور خوشخيم و  9بيمار تومور

ایزواینتنس 4 ،مورد هایپراینتنس و  3مورد شدیداً

بدخيم پاروتيد داشتند .از ميان  31بيمار با تومور

هایپرسيگنال بودند .در مقایسه سکانس  T2تفاوت بين

خوشخيم غده پاروتيد 19 ،بيمار ادنوم پلئومورفيک6 ،

سه گروه معنادار نبود ( .)P=8/07ولی در مقایسه بين

بيمار تومور وارتين 1 ،بيمار لنفانژیوما 3 ،بيمار

گروه خوشخيم و گروه وارتين تفاوت معناداری وجود

نوروفيبروما و  0بيمار ميواپی تليوما داشتند 00( .بيمار

داشت (.)P=8/880

در گروه تومور خوشخيم غير وارتين و  6بيمار در

در بررسی حاشيه تمامی ضایعات به جز یکی از موارد

گروه تومور وارتين تقسيم بندی شدند) .در ميان بيماران

بدخيم حاشيه  regularوجود حاشيه منظم یا نامنظم

با ضایعات بدخيم پاروتيد 0 ،بيمار کارسينوم موکواپی

برای افتراق بين خوشخيمی و بدخيمی قابل استفاده

درموئيد 3 ،بيمار کارسينوم ادنوسيستيک 0 ،بيمار

نبود .در گروه خوشخيم غير وارتين  10مورد ضایعه

ادنوکارسينوم داکتال 1 ،بيمار کانسر نورواندوکرین و 1

هتروژن و  18مورد ضایعه هموژن داشتند .از بين

بيمار کارسينوم سلول اسينار داشتند.

بيماران وارتين  0مورد ضایعه هموژن و  1مورد ضایعه

در بررسی سکانس  T1در گروه تومور خوشخيم

هتروژن داشتند و نهایتاً در بين بيماران بدخيم  0بيمار

غيروارتين  01مورد سيگنال مشابه (ایزواینتنس) و  4مورد

ضایعه هتروژن و  1بيمار ضایعه هموژن داشتند.

سيگنال پایينتر (هایپواینتنس) نسبت به عضله بودند.

جدول  1خالصهای از یافتههای سکانس  T1و  T2را

در گروه تومور وارتين  4مورد سيگنال مشابه و  0مورد

در سه گروه مورد بررسی نشان میدهد.

سيگنال پایين و در گروه تومور بدخيم  6مورد سيگنال

در  ،130 MRSميانگين نسبت کولين به کراتين گروه
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وارتين یا تومورهای بدخيم مطرح گردید .شایان ذکر

مشابه و  3مورد سيگنال باالتر نسبت به عضله داشتند و

استفاده از تصويربرداري ام ار اسپكتروسكوپي در تومور غدد بزاقي43 /

آقا قزويني و همكاران

شده ،در گروه تومور وارتين ( )1/00±8/6و همچنين

بدخيم ،نمودار  ROCسطح زیر منحنی  8/79نشان داد.

گروه بدخيم ( )4/18±3/44تفاوت معناداری مشاهده

بر حسب این نمودار بهترین نقطه برش برابر با نسبت

نشد .)P=8/73(.مقایسه بين گروهی در جدول  0نيز بر

کولين به کراتين  1/90میباشد که ویژگی  00/9درصد

اساس  p valueخالصه شده است.

و حساسيت  08/6درصد را نشان داد (نمودار .)1

جدول  )1يافتههاي سكانس  T1و  T2در ام ار اسپكتروسكوپي در تومورهاي مختلف خوشخيم ،بدخيم و وارتن پاروتيد
تومور خوشخيم
غيروارتن
00مورد
وارتن
6مورد

بدخيم
9مورد

بسيار هيپر

هيپر

ايزو

هيپو

T1

8

8

01
8/04

4
8/16

T2

6
8/04
8

17
8/60
8

T2

8

T1

8

T2

3
8/33

0
8/33
3
8/33
4
8/44

1
8/84
4
8/67
8

1
8/84
0
8/33
4
8/67
8

T1

6
8/67
1
8/11

1
8/11

جدول  )2مقايسه بين گروهي ام ار اسپكتروسكوپي (*) در زمانهاي  194و 214نيز بر اساس
p value
194MRS

214MRS

Pvalue

تومور وارتن /تومور خوش خيم غير وارتن

8/71

8/76

8/887

تومور بدخيم /تومور خوش خيم غير وارتن

8/90

8/03

8/80

بدخيم /وارتن

8/04

8/806

8/07

*ام ار اسپکتروسکوپی روش جدید تصویربردای جهت اندازهگيری متابوليتها و نسبت آنها با ام ار ای میباشد که
در متن توضيحات تکميلی داده شده است.
ROC Curve
1.00

.75

.50

0.00
1.00

.75

.50

.25

Sensitivity

.25

0.00

1 - Specificity

نمودار  )1نمودار تعيين حدبرش ام ار اسپکتروسکوپی در 130 TEدر افتراق گروه خوش خيم و بدخيم
Fig 1) The cut off point of MRspectroscopy in differentiation of benign and malignant lesions at TE135
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تومور غير وارتين ( )3/70±10/1با ميانگين متغير ذکر

در بررسی  MRS-135بين دو گروه خوشخيم و

سال بيست و يكم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1931

 / 44طب جنوب

در بررسی بين دو گروه تومور وارتين و تومور بدخيم

حساسيت  90درصد و ویژگی  06درصد در افتراق این

نيز در  TE078نسبت کولين به کراتين کمتر از 1/00

دو گروه را نشان داد( .نمودار .)0

.75

.50

Sensitivity

.25

0.00
1.00

.75

.50

.25

0.00

1 - Specificity

نمودار  )0نمودار تعيين حدبرش ام ار اسپكتروسكوپي در  TE194در افتراق گروه وارتن و بدخيم
Fig 2) The cut off point of MRspectroscopy in differentiation of warthin and malignant lesions at TE135

الزم به ذکر است نمودار  ROC curveبرای افتراق

داد و نقطه برش قابل استفادهای بهدست نيامد.

تومور وارتين از سایر تومورهای خوشخيم سطح زیر

(نمودار )3

منحنی  8/43در هر دو  130TEو  078ميلیثانيه نشان
ROC Curve
1. 00

. 75

. 50

0. 00
1. 00

. 75

. 50

. 25

Sensitivity

. 25

0. 00

1 - Speci fici ty
Diagonal segments are produced by t ies.

نمودار  )3نمودار حدبرش ام ار اسپکتروسکوپی در  078 TEدر افتراق بين تومورهای وارتين و خوشخيم غيروارتين
Fig 3) The cut off point of MRspectroscopy in differentiation of benign and Warthin lesions at TE135
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ROC Curve
1.00

استفاده از تصويربرداري ام ار اسپكتروسكوپي در تومور غدد بزاقي41 /

آقا قزويني و همكاران

( .)16-08در مطالعه هورسکا ( )Horskáو همکاران

بحث
در ای ن مطالعه به بررسی نقش ام .ار اسپکتروسکوپی

،تعيين نقش  MRSدر افتراق تومور و تغييرات بعد

اساس نسبتهای کولين به کراتين پرداختيم.

کولين به کراتين به ترتيب  0/00و  1/07و 1/00

همان طور که گفتيم افزای ش سطح کولين در بسياری

گزارش شد (.)16

از بدخيمیهای انسان از جمله کانسر پستان ،تخمدان،

در مطالعه ما نيز هر چند نتایج بر اساس  Pvalueبا

پروستات ،مغز و تيروئي د مورد استفاده قرار گرفته

اهميت نبود ولی بررسیها نشان داد که در تومورهای

است .استفاده از اسپکتروسکوپی امکان ارزیابی سطح

بدخيم نسبت کولين به کراتين باالتری نسبت به

متابوليتها و یا ترکيبات شيميائی ضایعات را فراهم

خوشخيم با نقطه برش  1/90داشتيم و در افتراق

میکند .مولکولهای زیادی توسط سلولهای سرطانی

تومورهای خوشخيم از بدخيم با ویژگی  90درصد

توليد می شوند ،اما فقط تعداد کمی از آنها در

میتواند کمک کننده باشد .در مقایسه با مطالعات مشابه

سلولهای طبيعی قابل مشاهده میباشند .بر همين

بر روی تومورهای مغز و وجود کولين به کراتين باالتر

اساس و بر مبنای ایدة ذکر شده می توان از MRS

در اکثر بدخيمیها و به خصوص در بدخيمی با درجه

جهت یافتن بافتهای سرطانی استفاده کرد .در واقع

تهاجم باال دیده میشود که بدینترتيب نتایج قابل

 MRSتنها روش غيرتهاجمی میباشد که با آن

انتظاری در مطالعه ما در رابطه بدخيمی وجود داشته و

می توان متابوليتهای داخل بدن را اندازهگيری کرد
و بافتهای سرطانی را شناسایی کرد .تاکنون نقش
 MRSدر تشخيص بدخيمیهایی همچون عمدتاً مغز
(که نه تنها در زمينه بدخيمی بلکه انواع بيماریهای
دیگر مغز و افتراق عود از نکروز ناشی از رادیاسيون)
و همچنين در زمينه تحقيقاتی در تودههای گردن رحم
کولون ،رکتوم ،پستان و پروستات و ندولهای
تيرویي د و غدد لنفاوی مورد ارزیابی قرار گرفته است
و مولکولهای مختلفی از جمله

N-Acetyl

از آنجا که کولين  turn overسلولی را نشان میدهد لذا
قابل انتظار است که در موارد بدخيمی ميزان کولين که
فعاليت سلولی را نشان میدهد افزایش یابد.
در این راستا در مطالعهای که بر روی نمای MRS

تومورهای غدد بزاقی توسط کينگ  kingو همکاران
انجام شد ،در  TEبرابر با  ،136ميانگين نسبت کولين به
کراتين در تومورهای بدخيم ،وارتين و خوشخيم
غيروارتين به ترتيب برابر با  0/49±1/06 ،1/73±8/47و
 3/46±8/04تعيين شد( .در این مطالعه نسبت کولين به

 Cr ،choline ،aspartateو  Lactateتوسط MRS

کراتين در تومورهای بدخيم پایينتر از خوشخيم بوده

و به خصوص نسبت کولين به کراتين ارزیابی

است که برخالف انتظار میباشد ( )13همانطور که پيشتر

شدهاند .تقریباً در تمامی مطالعات ،نتایج حاکی از این

گفتيم در اکثر مطالعات  MRSنيز پيک کولين در

است که در بدخيمیها به علت تکثير و افزایش تعداد

بدخيمیها باال میباشد کما اینکه در مطالعه ما نيز در افتراق

سلولهای دارای فعاليت متابوليکی باال ،نسبت کولين

خوشخيمی و بدخيمی نيز همين نتایج حاصل شد .در

به کراتين و نسبت کولين به  NAAافزایش می یابند
http://bpums.ac.ir
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نتيجهگيري

.وارتين و بين گروه خوشخيم غيروارتين و وارتين نبود

در مجموع بر طبق این مطالعه نسبتهای کولين به کراتين

علل اختالف نتایج مطالعه ما با مطالعه قبلی مشابه بر روی

در ام ار اسپکتروسکوپی میتواند در افتراق خوشخيمی

غدد بزاقی میتواند ناشی از این باشد که مطالعه ما با ام ار

و بدخيمی تومورهای غدد بزاقی قبل از عمل جراحی به

 تسال که قدرت مغناطيسی باالتری دارد انجام شده3 ای

.عنوان یک روش غيرتهاجمی مفيد باشد

است که دارای قدرت تصویربرداری باالتری در مقایسه با

سپاس و قدرداني
 بخشی از پایان نامه آقای سيروس اميدی،این پژوهش
است که در گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
انجام گرفته و هزینه آن توسط معاونت پژوهشی آن
. .دانشگاه تأمين شده است

تﻀاد منافع

 در ضمن نتایج پاتولوژی بر. تسال میباشد1/0 ام ار ای
) در مطالعه ما حاصلFNA اساس عمل جراحی و (نه
.شده است که از نقاط قوت مطالعه میباشد
از محدودیتهای مطالعه ما میتوان به تعداد کمتر
تومور وارتن به علت شيوع کمتر وارتن در کشور ما در
مقایسه با سایر مناطق اشاره کرد که بررسیهای بيشتر با
.تعداد بيماران بيشتر را میطلبد

.هيﭻ گونه تضاد منافع توسط نویسندگان بيان نشده است
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Abstract
Background: Differentiation between benign and malignant parotid tumors before surgery is important
because it can change the treatment plan for patients. We evaluated the role of magnetic resonance spectroscopy (MRS) for differentiating benign from malignant parotid tumors.
Materials and Methods: Forty patients with salivary gland tumor especially parotid, who were candidate
for surgery, were enrolled. Patients were selected in Amiralam Hospital and underwent MRI in Imam Khomeini Hospital in Tehran. Magnetic resonance spectroscopy (MRS) was performed at 135 and 270 time of
echo (TE), and the choline/creatine ratio was determined. The cytological results were used to divide the
patients into warthin, benign and malignant groups and ROC curves were used to determine the best cut off
points.
Results: Forty patients entered this study, 25 had benign non-warthin tumors, nine had malignant tumors
and six had warthin tumors. TE:136 was stronger for differentiating benign from malignant tumors. The
best cutoff point for choline/creatine ratio was 1.92 in TE:136 with a sensitivity of 81% and a specificity of
89% and 1.76 in TE:270 with a sensitivity of 89% and a specificity of 71%. Choline/creatine ratio <1.25
can rule out malignancy with a sensitivity of 92% and ratio > 1.76 strongly suggests malignancy with a
specificity of 10%. MRS was not able to differentiate benign non-warthin from warthin tumors.
Conclusion: According to the present study, choline/creatine ratio in MRS is a noninvasive method that can
be used for differentiating benign from malignant tumors.
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