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اولین کنگــره سرطان

بیمارستــان  فوق تخصصی رضوی  



ــگره ســرطان    نخستین کنــ
بیمارستان فوق تخصصی رضوی

بـا توجه بـه اهمیت روزافزون و شـیوع رو بـه افزایش 

سـرطان در جهان "نخسـتین کنگره سـرطان بیمارستان 

رضـوی" بـا هـدف معرفـی توانمنـدی هـای بیمارسـتان 

رضـوی در زمینه تشـخیص ودرمان سـرطان و نیز بحث و 

تبـادل نظر در خصوص آخرین دسـتاوردهای تشـخیص و 

درمـان آن با حضـور جمعی از برجسـته ترین متخصصین 

کشـورمان در زمینه سـرطان شناسـی، پرتودرمانی، جراحی اعصـاب، جراحی زنـان،  پروکتولوژی، 

آسـیب شناسـی و پزشـکی هسـته ای در تاریخ 21 و 22 خرداد ماه 1394 در بیمارسـتان رضوي 

برگـزار مـی شـود. تالش ما براین اسـت کـه در این کنگـره آخرین پژوهـش های انجام شـده در 

کشـور، بویـژه در بیمارسـتان رضـوی در زمینه انواع مختلف سـرطان ارائه شـود.

مرکــز ســرطان بیمارســتان رضــوی مشــهد ضمــن دعــوت از کلیــه همــکاران و عالقمنــدان، 

امیــدوار اســت قدمــی مثبــت در زمینــه پیشــرفت علمــی و درمــان صحیــح و موثــر ســرطان در 

کشــور بــردارد. 
دکتر سعید هاشم زاده
رییس بیمارستان رضوی











لیست واحد های اجرایی  :
معاونت درمان

معاونت آموزشي و پژوهشي
واحد امور بین الملل و کنگره ها

خدمات پرستاری
واحد مالي 
واحد اداري

واحد کامپیوتر
واحد روابط عمـومي

واحد تدارکات
واحد خدمات عمومي

واحد تکریم
واحد نقلیه

واحد تغذیه

: بیمارستان رضوی  ریاست 
 دکتر سعید هاشم زاده
: دبیر علمی کنگــــره 
 پرفسور علی گرجی
دکتر رهام سالک  .   دکتر حسین رحیمی
: اجرایی کنگـره  دبیر 
دکتر امیر هژبرالساداتی  .   دکتر کامران غفارزادگان



اعضــای کمیتــه علـمی :
دکتر  محمد رضا احصایی

اکبریان دکتر  علی 
دکتر  محمد اسماعيل اکبری

دکتر  ابوالقاسم الهياری
دکتر  فرشاد امامی

دکتر  سيد اميرآل داود
دکتر  کاظم انوری

دکتر  احمد ایزد پناه
دکتر  قاسم آهنگری

دکتر  عليرضا باری
دکتر علی محمد بنان زاده
دکتر  غالمرضا بهادرخان

دکتر  روبيک بهبو
دکتر  فرزاد بيدوئی

دکتر  آرش بيرقی طوسی
دکتر  مسعود پزشکی راد

دکتر  علی تقی زاده
دکتر  عليرضا توسلی

دکتر  نفيسه ثقفی
دکتر  مليحه حسن زاده مفرد

دکتر  وحيد  حسينی
دکتر  جليل عرب خردمند

دکتر  فهيمه  خوشرو
دکتر  مهدیه دیانی

دکتر  سميرا ذبيحيان
دکتر  حسين رحيمی

دکتر  سياوش زاهد انارکی
دکتر  رهام   سالک

دکتر  محمود سرافراز
دکتر  مهدی سيالنيان طوسی 

دکتر  نوریه  شریفی سيستانی
دکتر  سودابه شهيدثالث
دکتر  علی  صدری زاده

دکتر سهيال صياد
دکتر عباس طباطبایی

دکتر مهدی عالم رجبی
دکتر  عباس عبدالهی

دکتر  قدسيه علوی
دکتر  مجيد  غفارپور

دکتر  کامران غفارزادگان
دکتر  احسان  غيور

دکتر  آذر فانی پاکدل 
دکتر  محمد  فرجی

فرخ دکتر  دنيا 
دکتر  ناصر  فرقانی

دکتر  امير قائمی
دکتر  مژده  قبایی

دکتر  محمد رضا قوام نصيری
دکتر  ليال  قهرمانی

دکتر  سيما  کدخدایان
دکتر  محمد مهدی کوشيار
دکتر  سيده طاهره محدث

دکتر  یاشا   مخدومی
دکتر  بهرام معمار

دکتر  سيد ربيع مهدوي
دکتر  مصطفی مهرابی بهار

دکتر  نسيم نوروزبيگی
دکتر  غالمحسين  نوفرستی

دکتر  کریم نيکخواه
دکتر فاطمه  ورشوئی تبریزی

دکتر  حسين  یوسف فام
دکتر  زهر یوسفی



زمان سخنرانی
موضوع

سخنران

08:00-08:15
افتتاحيه

ت آیاتی از قرآن کریم
تالو

ی اسالمی
سرود جمهور

ش آمد گویی: دکتر سعيد هاشم زاده
خو

سور علی گرجی
ف کنگره: پروف

بيان اهدا

08:15-08:30
چهره نماي سرطان ها در ايران

س انجمن کانسر ايران
ص جراحی غدد و سرطان- رئی

ی- فوق تخص
دکتر محمد اسماعيل اکبر

هیات رئیسه : دکتر غالمرضا بهادرخان- دکتر محمد رضا احصايی- دکتر کاظم انوری- دکتر سمیرا ذبیحیان

08:30-08:40
ش پزشکی هسته ای در  افتراق عود از مقلدين عود

نق
ص پزشکی هسته ای- بیمارستان رضوی مشهد

دکتر فرشاد امامی- متخص

08:40-08:50
ش ويروسها در درمان عود گلیوما 

نق
ص جراحی مغز واعصاب- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر سميرا ذبيحيان- متخص

08:50-09:00
ش ايمنی برای مقابله با تومور مغز با استفاده از واکسن

افزاي
س شناسی- عضو هیئت علمی مرکز علوم اعصاب شفا تهران

دکتر امير قائمی- دکترای ويرو

09:00-09:10
تازه های جراحی در تومورهای مغز

ص جراحی مغز و اعصاب- بیمارستان رضوی مشهد
دکتر محمد فرجی-متخص

09:10-10:00

پانل:

ص درمان تومورهای مغز
چالشهای تشخی

گرداننده پانل: دکتر کاظم انوری

راديوتراپی انکولوژی- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

س طباطبایی- پاتولوژيست- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر عبا

دکتر محمود سرافراز- راديولوژيست- بیمارستان رضوی مشهد

ص جراحی مغز و اعصاب- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
صایی- متخص

دکتر محمد رضا اح

ص جراحی مغز و اعصاب- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر غالمرضا بهادرخان- متخص

ص راديوتراپی انکولوژی- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ی سيالنيان طوسی- متخص

دکتر مهد

ص مغز و اعصاب- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر کریم نيکخواه- متخص

ی«
ن کنگره ســرطان  بیمارستان رضو

»برنامه نخســتی
21 خرداد 94      .    روز اول



10:00-10:15
A در ايجاد ورشد گلیوم های 

ngiogenesis ش
نق

بدخیم مغزی
ص مغز و اعصاب- عضو هیئت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران

دکتر مژده قبایی- متخص

10:15-10:30
تشنج و تومورهای مغزی

ت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران
ص مغز و اعصاب- عضو هيئ

دكتر مجيد غفارپور- متخص

10:30-11:00
ت و پذیرایی - ارائه پوستر ) 1 تا 8 (

استراح

هيات رئيسه : دکتر محمدرضا قوام نصيری- دکتر حسين رحيمی- دکتر غالمحسين نوفرستی - دکتر علی صدری زاده

11:00-11:20
)N

SCIC( در سرطان ریه A
djuvant شيمی درمانی

ت علمی دانشگاه علوم پزشكی مشهد
ص خون و سرطان- عضو هيئ

دكتر محمد مهدی كوشيار- فوق تخص

11:20-11:40
 )N

SCIC(  درمان نگهدارنده در سرطان  ریه
ت علمی دانشگاه علوم پزشكی مشهد

ص خون و سرطان- عضو هيئ
دكتر عليرضا باری- فوق تخص

11:40-12:00
)N

SCIC( ت تراپی در سرطان  ریه
تارگ

ت علمی دانشگاه علوم پزشكی مشهد
ص خون و سرطان- عضو هيئ

ث- فوق تخص
دكتر سيده طاهره محد

12:00-13:00

پانل:

Case Problem

M
etastatic Colorectal Cancer

 گردانند پانل: دکتر علی تقی زاده

رادیوتراپی انكولوژی- دانشيار دانشگاه علوم پزشكی 
مشهد

ت علمی دانشگاه علوم پزشكی مشهد
ص خون و سرطان- عضو هيئ

دكتر ابوالقاسم الهياری- فوق تخص

ص رادیوتراپی انكولوژی- بيمارستان رضوی مشهد 
دكتر فرزاد بيدوئی- متخص

ت علمی دانشگاه علوم پزشكی مشهد
پ جراحی کولورکتال- عضو هيئ

س عبدالهی- فلوشي
دكتر عبا

ت علمی دانشگاه علوم پزشكی مشهد
دكتر علی اكبریان- جراح کبد- عضو هيئ

ک- بيمارستان رضوی مشهد
ص ژنتي

سان غيور- متخص
دكتر اح

ت علمی دانشگاه علوم پزشكی مشهد
ت- عضو هيئ

سعود پزشکی راد- رادیولوژیس
دكتر م

ت علمی دانشگاه علوم پزشكی مشهد
ت- عضو هيئ

دكتر كامران غفارزادگان- پاتولوژیس

ص پزشكی هسته ای- بيمارستان رضوی مشهد
دكتر فرشاد امامی- متخص

13:00-14:00
نماز و ناهار

هيات رئيسه : دکتر عليرضا توسلی- دکتروحيد حسينی- دکتر مهدی عالم رجبی- دکتر حسين رحيمی- دکتر احمد ایزدپناه

14:00-14:10
Low

 stage درمان جراحی در سرطان  رکتوم
ت علمی دانشگاه علوم پزشكی شيراز

پ جراحی کولورکتال- عضو هيئ
سينی- فلوشي

دكتر وحيد ح



14:10-14:20
درمان سرطان رکتوم با پاسخ کامل به رادیوتراپی

ت علمی دانشگاه علوم پزشكی ایران
پ جراحی کولورکتال-  عضو هيئ

ف فام- فلوشي
سين یوس

دكتر ح

14:20-14:30
سرطان رکتوم پيشرفته

ت علمی دانشگاه علوم پزشكی شيراز
پ جراحی کولورکتال- عضو هيئ

دكتر علی محمد بنان زاده- فلوشي

14:30-14:40
A

PR س از
بازسازی رکتوم پ

ت علمی دانشگاه علوم پزشكی شيراز
پ جراحی کولورکتال- عضو هيئ

دكتر احمد ایزد پناه- فلوشي

14:40-14:50
ش تصویربرداری در رادیوتراپی 3 بعدی سرطان 

نق
رکتوم  پيشرفته

ص رادیوتراپی انكولوژی- بيمارستان رضوی مشهد
دكتر فرزاد بيدوئی- متخص

14:50-15:00
ص سرطان کولورکتال 

ش PET CTS در تشخي
نق

ص پزشكی هسته ای- بيمارستان رضوی مشهد
سيم نوروزبيگی- متخص

دكتر ن

15:00-15:10
ک سرطان کولورکتال

پاتولوژی و بيو بان
ت علمی دانشگاه علوم پزشكی مشهد

ت- عضو هيئ
دكتر كامران غفارزادگان- پاتولوژیس

15:10-15:25
ت و پذیرایی

استراح

15:25-16:45

پانل:

چالشهای سرطان رکتوم

گردانند پانل: دکتر مهدی عالم رجبی

ت علمی 
پ جراحی کولورکتال- عضو هيئ

فلوشي
دانشگاه علوم پزشكی ایران

ت علمی دانشگاه علوم پزشكی ایران
پ جراحی کولورکتال-  عضو هيئ

ک بهبو- فلوشي
دكتر روبي

ت علمی دانشگاه علوم پزشكی شيراز
پ جراحی کولورکتال-  عضو هيئ

دكتر ليال قهرمانی- فلوشي

ت علمی دانشگاه علوم پزشكی شيراز
پ جراحی کولورکتال- عضو هيئ

سينی- فلوشي
دكتر وحيد ح

ص رادیوتراپی انكولوژی- بيمارستان رضوی مشهد
دكتر فرزاد بيدوئی- متخص

ص پزشكی هسته ای- بيمارستان رضوی مشهد
دكتر فرشاد امامی- متخص

ت علمی دانشگاه علوم پزشكی ایران 
پ جراحی کولورکتال-  عضو هيئ

ف فام- فلوشي
سين یوس

دكتر ح

ت علمی دانشگاه علوم پزشكی شيراز
پ جراحی کولورکتال- عضو هيئ

دكتر احمد ایزد پناه- فلوشي

16:45-18:00
جراحی زنده

Video Presen�س آنال
ش تران

)ميكرسرجری به رو
/

) tation

پ جراحی کولورکتال
ک بهبو- فلوشي

دكتر روبي

ت علمی دانشگاه علوم پزشكی شيراز
پ جراحی کولورکتال- عضو هيئ

دكتر علی محمد بنان زاده- فلوشي



زمان سخنرانی
موضوع

سخنران

ک-  دکتر غالمحسین نوفرستی- دکتر ناصر فرقانی
هیات رئیسه :  دکتر محمد رضا قوام نصیری- دکتر رهام سال

08:00-08:10
اپیدمیولوژی سرطان پستان در ايران و جهان 

ص راديوتراپی انکولوژی 
دکتر مهدیه دیانی- متخص

08:10-08:20
تازه های پاتولوژی سلولی مولکولی در سرطان پستان

دکتر کامران غفارزادگان- پاتولوژيست- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

08:20-08:30
ص سرطان پستان 

P در تشخی
E

T ش
نق

ص پزشکی هسته ای- بیمارستان رضوی مشهد
دکتر فرشاد امامی- متخص

08:30-08:40
ک و بازسازی در سرطان پستان

تازه های جراحی انکوپالستی
ک- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ص جراحی پالستی
ش بيرقی طوسی- فوق تخص

دکتر آر

08:40-08:50
تازه های انکولوژی در سرطان پستان

ص راديوتراپی انکولوژی- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر سيد امير آل داود- متخص

08:50-09:00
ش 

س و ژنهاي گیرنده دوپامیني در سرطان سینه و ارائه رو
ش استر

نق
گ برنامه ريزي شده سلولهاي سرطاني

ک برروي مر
نوين فارماکوژنتی

ی- عضو هیئت علمي گروه زيست فناوري پزشکي تهران
دکتر قاسم آهنگر

09:00-09:10
درمان هاي جراحي جديد در سرطان پستان

دکتر سهيال صياد - فلوشیپ جراحي پستان 

09:10-10:00

پانل:

ش های درمان سرطان پستان در مراحل اولیه
چال

ک
گردانند پانل: دکتر رهام سال

ص راديوتراپی انکولوژی- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
متخص

دکتر دنيا فرخ- راديولوژيست- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر بهرام معمار- پاتولوژيست- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ص جراحی عمومی- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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نخستین کنگــره سرطان بیمارستان رضوی           22-21 خرداد 1394 
سخنـــرانی

  چهره نمای سـرطان در ایران
دکتر محمد اسماعیل اکبری

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/ رئیس مرکز تحقیقات سرطان

در مطالعــات بیــن المللــی ثابــت شــده اســت کــه میــزان بــروز ســرطان های مختلــف در هــر 
ــه  ــه ســن آن جامعــه ارتبــاط دارد، هــر چــه جامعــه مســن تر باشــد و ب ــا 70 درصــد ب کشــور ت

ســن ســرطان برســد، بــروز ســرطان بیشــتر خواهــد شــد.
ــرم ســنی  ــت 1391 در ه ــارزی از ســال 1355 لغاي ــرات ب ــران تغیی ــوری اســالمی اي در جمه
جمعیــت پیــش آمــده اســت کــه مــردم کشــور را آمــاده پذيــرش ســرطان های مختلــف کــرده 
اســت امیــد بــه زندگــی در ســال 1353 حــدود 56 ســال بــوده و امــروز قريــب 72 ســال اســت. 
بهمیــن جهــت میــزان ســرطان های مختلــف در کشــور رونــد صعــودی داشــته اســت، بــه تبــع 
ــا  ــی گذاشــته و امــروز در کشــور م ــه فزون ــز رو ب ــزان مــرگ نی ــداد ســرطان ها، می افزايــش تع
ســومین دلیــل مــرگ مــردم ســرطان ها هســتند بطوريکــه حــدود 50/32 مــرگ در يکصــد هــزار 

نفــر جمعیــت از ســرطان داريــم و معــادل 450 هــزار ســال عمــر از دســت رفتــه در ســال .
از ســال 1382 کــه ثبــت ســرطان در کشــور شــروع شــد. تعــداد مــوارد مبتــال رو بــه فزونــی 

بــوده اســت کــه هــم بــه دلیــل ثبــت بهتــر و هــم افزايــش میــزان بــروز می باشــد.
در ايــران، ســرطان معــده شــايعترين ســرطان مــردان و ســرطان پســتان شــايعترين ســرطان 

ــی اســت. ســرطان معــده کشــنده تريــن ســرطان در هــر دو جنــس می باشــد. ــان ايران زن
چهــره ی ســرطان اعضــای مختلــف در ايــران در بعضــی مــوارد بــا چهره نمــای آن در جهــان 
غــرب متفــاوت اســت. بعنــوان مثــال ســرطان معــده بعنــوان اولیــن ســرطان شــايع مــردان ايــران 

در بیــن ده ســرطان کشــورهای غربــی وجــود نــدارد.
ســرطان کلورکتــال تشــابه اپیدمیولوژيــک دارد. و ســرطان پســتان حــدود      تــا       ســرطان 

در کشــورهای غربــی تقريبــًا معــادل کشــورهای شــرقی اســت.
میــزان مــرگ در ســرطان های مختلــف در ايــران متفــاوت اســت بعنــوان مثــال در کلورکتــال 
و پســتان برحســب مرحلــه بالینــی مشــابه اســت، امــا در مــورد ســرطان های کــودکان و بعضــی 
ســرطان های گــوارش، میــزان بقــاء در کشــورهای غربــی بیشــتر اســت. در ايــن مقالــه تــالش 
ــوم  ــات ســرطان دانشــگاه عل ــز تحقیق ــف مرک ــای مختل ــری از تحقیقات ه ــا بهره گی می شــود ب
ــا  ــرا ب ــان داده و آن ــران را نش ــرطان در اي ــی از س ــای جامع ــتی، چهره نم ــهید بهش ــکی ش پزش

کشــورهای منطقــه و جهــان مقايســه کنیــم. انشــاءاهلل. 

1—5
1—6
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نقش پزشکی هسته ای در افتراق عود از مقلدین آن
دکتر فرشاد امامی ، دکتر نسیم نوروزبیگی

متخصص پزشکی هسته ای- بیمارستان رضوی مشهد

گلیوم های بدخیم و تومورهای متاستاتیک شايعترين تومورهای مغزی هستند.
 low-grade ــای ــاران دارد، در توموره ــن بیم ــی در بالی ــش مهم NEUROIMAGING نق
ــوی  ــه س ــیر ب ــر س ــردن تغیی ــرای مانیتورک ــن ب ــود و همچنی ــی ع ــرای بررس ــرداری ب تصويرب
آناپالســتیک يــا تومورهــای high grade نیــاز اســت و در تومورهــای HIGH-GRADE و يــا 
متاســتاتیک چالــش بالینــی افتــراق بیــن عــود تومــور و تغییــرات ناشــی از درمــان مثــل نکــروز 
ــیار  ــاختاری را بس ــات س ــر )MRI( جزئی ــال حاض ــی ح ــتاندارد طالي ــد. اس ــیون می باش رادياس
خــوب نشــان می دهــد ولــی در تشــخیص بافت هــای زنــده تومــور کــه بــا جراحــی رادياســیون 

ــند. ــی می باش ــی پايین ــده اند دارای ويژگ ــان ش ــی درم ــا کموتراپ و ي
 18F-FDG-PET ترانسفورماســیون آناپالســتیک را مشــخص کــرده و ارزش پروگنوســتیک 
دارد. حساســیت و ويژگــی 18F-FDG-PET در بررســی تومــور عــود کننــده وتغییــرات ناشــی 
از درمــان بطــور قابــل توجهــی بــا تطابــق بــا MRI و احتمــاال بــا تصويربــرداری تاخیــری بهبــود 
ــای  ــرداری عوده ــه FDG در تصويرب ــبت ب ــیدی PET نس ــو اس ــای آمین ــد. راديوداروه می ياب
ــواد  ــن م ــتند. اي ــاس تر هس ــای LOW-GRADE حس ــود توموره ــوص در ع ــور و بخص توم

همچنیــن در افتــراق بیــن عــود وتغییــرات ناشــی از درمــان حساســیت بســیار خوبــی دارنــد.
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ــتوم  ــود گلیوبالس ــان ع ــک در درم ــهای انکولیتی ــرد ویروس کارب
ــورم ــی ف مولت

بابک  دکتر   – بهاروحدت  هومن  دکتر   – ذبیحیان  دکتر سمیرا  اعتمادرضایی-  حمید  دکتر 
گنجه ای فر- علی اعتمادرضایی

بخش جراحی اعصاب بیمارستان قائم )عج( دانشگاه علوم پزشکی مشهد- ایران
دپارتمان بیومدیکال – دانشگاه پزشکی و علوم روزالین – فراکلین شیکاگو - امریکا

خالصه:
گلیوبالســـتوم مولتـــی فـــورم متهاجم تريـــن نـــوع گلیـــوم مغـــزی می باشـــد کـــه از 
ســـلول های گلیـــال يـــا پـــری کورســـورهای آنهـــا در سیســـتم عصبـــی مرکـــزی بوجـــود 
ـــد  ـــود. متاســـفانه متهاجم تريـــن گري ـــد تقســـیم می ش ـــی بـــه 4 گري ـــر کلینیک می آيـــد. از نظ
آن يعنـــی گريـــد 4 شـــايعترين تومـــور مغـــز انســـانی نیـــز می باشـــد. بخاطـــر اينکـــه اکثـــر 
ـــد  ـــده نمی مانن ـــخیص زن ـــان تش ـــتر از زم ـــال بیش ـــک س ـــدود ي ـــار GBM در ح ـــاران دچ بیم
ـــی  ـــورد بررس ـــیار م ـــود، بس ـــده نمی ش ـــور دي ـــن توم ـــدت در اي ـــی م ـــوال طوالن ـــًا ئوروي و اساس

ـــرار دارد. ـــکی ق ـــه پزش و توج
روش جديـــد درمانـــی تومورهـــای گلیـــال بدخیـــم شـــامل اســـتفاده از طیـــف وســـیعی از 
ــای  ــم تفاوت هـ ــده در فهـ ــرفت های عمـ ــا پیشـ ــد. مـ ــک می باشـ ــای انکولینیـ ويروس هـ
ملکولـــی و تاثیـــر انکوتیـــک ايـــن ويروس هـــا را بصـــورت خالصـــه در ايـــن مقالـــه بیـــان 
می نمائیـــم و کاربرد هـــای کلینیکـــی و مـــوارد اســـتفاده شـــده آنهـــا تـــا بـــه امـــروز متذکـــر 

می شـــويم.

کلمات کليدی: گلیوبالستوم مولتی فورم- سلول گلیال-تومور گلیال 
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  افزایش ایمنی برای مقابله با تومور مغز با اســـتفاده از واکسن
امیر قائمی/ علی گرجی.

مرکـــز تحقیقـــات علـــوم اعصـــاب شـــفا، تهـــران، ایـــران/ انیســـتیتو فیزیولـــوژی، 
دانشـــگاه مونســـتر، آلمـــان

مقدمه:
اســـتراتژی ايمن ســـازی پرايـــم- بوســـت هترولـــگ ســـبب افزايـــش القـــای پاســـخ های 
ــش  ــکل گیری دانـ ــکان شـ ــردد و امـ ــرطان می گـ ــر سـ ــری در برابـ ــلولی موثـ ــی سـ ايمنـ
ـــی آورد.  ـــم م ـــرطان را فراه ـــد س ـــن های ض ـــک واکس ـــاس ايمونولوژي ـــوص اس ـــری در خص بهت
در تحقیـــق حاضـــر مـــا قصـــد داريـــم توســـعه نانـــوذرات باکتريوفـــاژ المبـــدای نوترکیـــب 

کد کننـــده ی آنتـــی ژن ويـــروس هپاتیـــت ســـی را مـــورد مطالعـــه قـــرار دهیـــم.
روش: هـــدف مطالعـــه ارزيابـــی پاســـخ های اختصاصـــی علیـــه آنتـــی ژن کـــور ويـــروس 
ـــدا  ـــاژ المب ـــو ذرات ف ـــن و نان ـــامل DNA واکس ـــت ش ـــم بوس ـــف پراي ـــات مختل ـــیله ترکیب بوس

ــد. ــدل موشـــیC57BL/6 می باشـ در مـ
ـــده  ـــی ش ـــدا مهندس ـــاژ المب ـــوذرات ف ـــط نان ـــگ توس ـــت همول ـــتراتژی پرايم-بوس ـــج: اس نتاي
ـــتری  ـــورال بیش ـــلولی و هم ـــی س ـــر ايمن ـــی القاگ ـــت س ـــروس هپاتی ـــور وي ـــان ژن ک ـــرای بی ب
DNA ـــامل ـــگ ش ـــتم هترول ـــن، سیس ـــد. همچنی ـــا می باش ـــن تنه ـــا DNA واکس ـــاس ب در قی

 ،CD4 و اکســـنپرايم- نانوذراتالمبدابوســـت بیشـــترين میـــزان پاســـخ های تکثیـــر لنفوســـیتی
ـــه  ـــی ب ـــخ های ايمن ـــیفت پاس ـــبب ش ـــود و س ـــا نم ـــیک را الق ـــیت های CD8 سیتوتوکس لنفوس

ـــد. ـــروس گردي ـــر وي ـــی در براب ـــی محافظت ـــت ايمن ـــوی Th1 و در نهاي ـــمت الگ س
ـــرای  ـــر ب ـــر و موث ـــن، بی خط ـــن نوي ـــب واکس ـــک ترکی ـــر ي ـــه حاض ـــری: مطالع ـــه گی نتیج
ـــود  ـــری می ش ـــد و موث ـــی کارام ـــای ايمن ـــبب الق ـــه س ـــرد ک ـــی ک ـــت را معرف ـــم پرايم-بوس رژي
ـــه  ـــی را ارائ ـــت س ـــن هپاتی ـــده واکس ـــل آين ـــعه نس ـــیر توس ـــی در مس ـــد بخش ـــتراتژی نوي و اس

می دهـــد.
ـــت،  ـــی، پرايم-بوس ـــت س ـــروس هپاتی ـــور، وي ـــدا، ژن ک ـــوذرات المب ـــدی: نان ـــات کلي کلم

ـــلولی ـــی س ـــن، ايمن DNA واکس
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درمان جراحی مجدددر در گلیوم های با گرید باال
دکتر محمد فرجی/  دکتر حمیدرضا اقبالی 

استاد جراحی مغزو اعصاب دانشگاه/ متخصص جراحی مغز و اعصاب
بخش جراحی اعصاب بیمارستان قائم )عج( دانشگاه علوم پزشکی مشهد

خالصه:
ـــه  ـــت ب ـــور اس ـــردن توم ـــارج ک ـــود  High grade glioma خ ـــت ع ـــوب جه ـــان مطل درم
ـــن  ـــدد اي ـــل مج ـــش عم ـــورد نق ـــده در م ـــر ش ـــاالت منتش ـــر در مق ـــال حاض ـــال در ح ـــر ح ه
ـــی  ـــده را بازبین ـــر ش ـــاالت منتش ـــا مق ـــه م ـــن مقال ـــود دارد. در اي ـــر وج ـــالف نظ ـــاران اخت بیم
کرديـــم تـــا نقـــش عمـــل مجـــدد در گلیـــوم گريـــد 3 يـــا 4 بـــا تمرکـــز بـــر تاثیـــر عمـــل 

ـــود. ـــی ش ـــی بررس ـــت زندگ ـــو و کیفی ـــری اپريتی ـــوارض پ ـــی و ع ـــش آگه ـــدد در پی مج
مقـــاالت بررســـی شـــده از pubmed وOvid medlin database از ژانويـــه 1980 تـــا 
آگوســـت 2013 بـــوده اســـت کـــه شـــامل 31مطالعـــه می باشـــد. 29 مقالـــه ســـود بقـــا يـــا 
ـــت .  ـــرده اس ـــت ک ـــدد را در High grade glioma ثاب ـــال مج ـــد از عم ـــن بع ـــود فانکش بهب
 mass ،ـــر درد ـــی، س ـــص عصب ـــد نق ـــم جدي ـــامل عالئ ـــدد ش ـــل مج ـــرای عم ـــیون ها ب انديکاس
ـــوژی  ـــم راديول ـــنج و عالئ ـــات تش ـــداد دفع ـــش تع ـــز ، افزاي ـــار مغ ـــش فش ـــم افزاي effect عالئ

دال بـــر پیشـــرفت تومـــور می باشـــد. ســـن کنترانديکاســـیون عمـــل مجـــدد نمی باشـــد.
 )KPS=70( ـــوب ـــت مطل ـــود وضعی ـــل اول و وج ـــن عم ـــاه بی ـــل 6 م ـــی حداق ـــه زمان فاصل
ـــرد.  ـــی ب ـــود م ـــدد س ـــل مج ـــار از عم ـــه بیم ـــت از اينک ـــی اس ـــده  خوب ـــگويی کنن ـــل پیش عام
ـــورت  ـــه ص ـــور ب ـــل اول توم ـــه در عم ـــم اينک ـــه رق ـــدد ب ـــل مج ـــن در عم ـــاد رزکش ـــعت زي وس

ـــود. ـــا می ش ـــش بق ـــث افزاي ـــد باع ـــده باش ـــته ش ـــال برداش ـــاب توت س
 KPS( ـــب ـــت نامناس ـــا وضعی ـــاران ب ـــاب بیم ـــاب از انتخ ـــل اجتن ـــار از قبی ـــق بیم ـــاب دقی انتخ
ـــر  ـــت اگ ـــم اس ـــه مه ـــدت 4 هفت ـــه م ـــاب )bevacizumab( ب ـــی زوم ـــرف بواس ـــن( و مص پايی
ـــنهاد  ـــواهد پیش ـــت ش ـــود داش ـــاران وج ـــاب بیم ـــاس در انتخ ـــپکتیو و باي ـــز رتروس ـــه در آنالی چ
ـــدد  ـــل مج ـــدد High grade glioma از عم ـــود مج ـــا ع ـــاران ب ـــه بیم ـــت ک ـــن اس ـــده اي کنن

ســـود می برنـــد.
 KPS – عمـــل مجـــدد– High grade glioma - ـــدی: رزکســـیون وســـیع ـــات کلي کلم

ـــره کارنوفســـکی( )نم
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چالش های تشخیصی- درمانی تومورهای مغز
دکتر کاظم انوری

دانشیار رادیوتراپی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بــر اســاس گــزارش مــوارد بــروز ثبــت ســرطان در کشــور مــا تومورهــای مغــز و ســیتم عصبــی 
جــزء ده ســرطان شــايع در میــان آقايــان و خانم هــا می باشــد. ماننــد ســاير بخش هــای پزشــکی 
ــند. در  ــم می باش ــل ه ــا مکم ــیاری از بیماری ه ــخیص بس ــک در تش ــک و پاراکلینی ــه کلینی ک
ــواع تومورهــای مغــز نیــز ايــن موضــوع کامــال آشــکار اســت. همــکاری  تشــخیص صحیــح ان
ــوژی،  ــوژی، پاتول ــوژی، راديول ــن نوروســرجری، انکول ــژه بی ــد تخصصــی بوي ــن رشــته ای چن بی

نورولــوژی بــه تشــخیص و مديريــت درمــان بهتــر بیمــاری کمــک خواهــد کــرد.
از نظــر درمانــی برخــی تومورهــای خــوش خیــم ماننــد مننژيومــا يــا تومورهــای هیپوفیــز کــه 
تحــت درمــان جراحــی بــا يــا بــدون درمــان تکمیلــی قــرار گیرنــد احتمــال موفقیــت بــاال اســت. 
برخــی تومورهــا ماننــد گلیومــای گريــد بــاال علیرغــم جراحــی راديوتراپــی و کموتراپــی احتمــال 
عــود بــاال می باشــد. علیرغــم ســیر بســیار تهاجمــی برخــی از ايــن تومورهــا ماننــد گلیوبالســتوم 
ايــن تومورهــا معمــواًل در محــل اولیــه خــود عــود می کننــد و احتمــال عــود بیمــاری در نقــاط 
دورتــر از محــل اولیــه و يــا ســاير نواحــی سیســتم عصبــی مرکــزی ناچیــز اســت. بنابرايــن در 
ســالیان گذشــته تحقیقــات حــوزه نوروســرجری و نوروانکولــوژی بــر روش هــای درمانــی بــوده 
ــه اســتفاده از  ــوان ب ــه می ت ــی را افزايــش دهــد کــه از جمل ــرل موضع اســت کــه احتمــال کنت
ــی،  ــم تهاجم ــی ک ــتفاده از جراح ــل، اس ــن عم ــرداری حی ــی، تصويرب ــر جراح ــای بهت تکنیک ه
افزايــش دوز راديوتراپــی بــا اســتفاده از روش هــای ســه بعــدی يــا  IMRT در طراحــی درمــان، 
ــیت  ــش حساس ــرای افزاي ــیک ب ــا سايتوتوکس ــیک ي ــر سايتوتوکس ــی غی ــل داروي ــز عوام تجوي
ــواد  ــت م ــد کاش ــی مانن ــورت موضع ــی بص ــت های راديوتراپ ــتفاده از بوس ــی، اس ــه راديوتراپ ب
راديواکتیــو در محــل تومــور پــس از جراحــی يــا اســتفاده از وافرهــای سايتوتوکســیک در بســتر 
تومــور نــام بــرد. علیرغــم بکارگیــری همــه ايــن  تکنیک هــا امــا هنــوز عــود موضعــی مهمتريــن 
دلواپســی پــس از درمــان اولیــه بويــژه در گلیومــا اســت. در زمــان عــود از روش هــای جراحــی، 
ــره  ــوان به ــترس می ت ــای در دس ــر از درمان ه ــی ديگ ــدد و برخ ــی مج ــی و راديوتراپ کموتراپ
جســت. جايــگاه اســتفاده از هــر کــدام از ايــن درمان هــا بــا کار تیمــی از افــراد مجــرب در ايــن 

عرصــه بــه تصمیــم بهتــر منجــر خواهــد شــد.
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نقشAngiogenesis     د ر ایجاد ورشد گلیوم های بدخیم 
مغزی

دکتر مژده قبائی
دانشـــیار مغـــز واعصـــاب و عـــروق مغـــزی/ مجتمـــع بیمارســـتانی امـــام خمینـــی- 

تهـــران / دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تهـــران 

پروسـه ی پاتوفیزيولـژی انژيوجنسـیس و تهاجـم سـلول های تومـوری در مسـیر مـاده ی سـفید 
دوکلیـد اصلـی در ايجـاد و رشـد سـلول های تومـوری گلیـوم بـازی می کننـد و از ايـن دو بـه 
عنـوان عوامـل مهـم در ايجـاد مقاومـت در روند درمـان تومورهای مغزی نـام برده می شـود، زيرا 
مشـاهدات ازمايشـگاهی حاکی از پروفیالسـیون سـلول های سـرطانی به موازات تشـکیل انوتلیال 
عروقـی در تومورهـای بدخیم مانند گلیوبالسـتوم مولبیفورمیس می باشـد. سـاخت عـروق جديد در 
تومورهـا بـا بهم خـوردن باالنـسAngiogenesis &Antiangiogenesis بوسـیله محرک ها 
ايجـاد می شـود و در ايـن میـان هیپوکـس نقـش اساسـی را بـا ايجـاد فاکتور هائـی مولـد عـروق 
ماننـد )VEGF )Vasogenic Endothelial Growth Factorبـازی می کنـد. همچنیـن از 

ايـن فاکتـور بـه عنـوان عامـل ايجـاد ادم مغـزی در تومورهـا نیز نـام برده می شـود.
ــه  ــر علیـ ــه بـ ــال اســـت کـ ــو کلونـ ــادی مونـ )Bevazimauab )Avastin يـــک انتی بـ
VEG  بـــه کار رفتـــه و توســـط FDA در ســـال 2004 مـــورد تايیـــد قـــرار گرفتـــه اســـت 

ولـــی بنظـــر می رســـد عـــدم تاثیـــر بـــاالی ايـــن دارو براســـاس مطالعاتـــی کـــه در ســـال 
 Fibroblast ـــد ـــروق مانن ـــده ی ع ـــاد کنن ـــای ايج ـــاير فاکتوره ـــش س ـــد  نق ـــر ش 2013 منتش
Growth Factor, Epherin ,َAngioprotein 1 و همچنیـــن ايجـــاد عـــروق جديـــد 
بـــا فعـــال شـــدن)Reombinent Bone Marrow Derived Cell )BMD بـــه دنبـــال 
ــرات  ــان اثـ ــن میـ ــان اورد. در ايـ ــه میـ ــا  Avastin را بـ ــان بـ ــی از درمـ ــی ناشـ هیپوکسـ
Antiangiogenesis داروی  Cilengitide در درمـــان گلیوم هـــا، نقـــش ايـــن دارو را را در 
کاهـــش ايجـــاد ســـلول های عروقـــی بـــه همـــراه کاهـــش تهاجـــم ســـلول های ســـرطانی 

ـــت. ـــرار داده اس ـــه ق ـــورد توج م
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تشنج و تومورهای مغزی
دکتر مجید غفارپور

اســتاد نورولــوژی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران/ مرکــز تحقیقــات بیماری هــای مغــز 
ب عصا و ا

تومورهـــای مغـــزی يکـــی از علـــل شـــايع حمـــالت صرعـــی بويـــژه انـــواع مقـــاوم بـــه 
درمـــان آن بـــه حســـاب می آينـــد. میـــزان شـــیوع اپـــی لپســـی در ايـــن بیمـــاران تـــا %50 
ـــايع تر  ـــی آن ش ـــواع حرکت ـــوص ان ـــی بخص ـــی موضع ـــالت صرع ـــت. حم ـــده اس ـــزارش ش گ
ـــکل  ـــرل آن مش ـــروز کنت ـــورت ب ـــی در ص ـــت ول ـــادر اس ـــدار ن ـــرع پاي ـــند، ص ـــه می باش از بقی
ـــه  ـــته ب ـــی وابس ـــالت صرع ـــوژی حم ـــود. پاتوفیزيول ـــد ب ـــد خواه ـــی ب ـــش آگه ـــا پی ـــراه ب و هم
ـــه  ـــع ب ـــده ای راج ـــات عدي ـــد مطالع ـــت. هرچن ـــده اس ـــناخته نش ـــی ش ـــزی بخوب ـــای مغ توموره
تغییـــرات مورفولوژيـــک، ايمونولوژيـــک و بیوشـــیمیک بافـــت اطـــراف تومـــور انجـــام شـــده 
ـــدن  ـــر ش ـــا فراگی ـــور ب ـــل توم ـــن مح ـــخیص و تعیی ـــزی در تش ـــوار مغ ـــش ن ـــه  نق ـــت. اگرچ اس
ـــرداری  ـــه تصويرب ـــواردی ک ـــم در م ـــوز ه ـــن هن ـــت لیک ـــده اس ـــگ ش ـــا کمرن تصويربرداری ه
ــايع ترين يافتـــه  ــیار مفیـــد باشـــد. مشـــخص ترين و شـ ــه باشـــد می توانـــد بسـ بـــی نتیجـ
ـــک  ـــی مورفی ـــک، پل ـــاال، آريتمی ـــه ی ب ـــا دامن ـــته ب ـــی آهس ـــای موضع ـــزی تخلیه ه ـــوار مغ ن
ـــزی  ـــور مغ ـــه توم ـــال ب ـــاران مبت ـــی در بیم ـــالت صرع ـــان حم ـــت. درم ـــدار )PPDA( اس و پاي
ـــه انتخـــاب داروی ضـــد صـــرع  ـــوان ب ـــه می ت ـــی اســـت، ازآن جمل ـــکات مهم ـــت ن مســـتلزم رعاي
ـــرل  ـــود. کنت ـــاره نم ـــتند اش ـــیون هس ـــی و رادياس ـــا کموتراپ ـــان ب ـــت درم ـــه تح ـــی ک در بیماران
ـــد.  ـــش نمی باش ـــان رضايت بخ ـــه درم ـــخ ب ـــر پاس ـــارت ديگ ـــت بعب ـــبی اس ـــوال نس ـــیژرها معم س
ـــادی  ـــنگری های زي ـــاران روش ـــن بیم ـــی در اي ـــالت صرع ـــوب حم ـــخ مطل ـــدم پاس ـــه ع در توجی
بعمـــل آمـــده اســـت کـــه از آن جملـــه می تـــوان پايیـــن بـــودن ســـطح ســـرمی داروهـــای 
ـــور  ـــه توم ـــته ب ـــی وابس ـــالت صرع ـــوژی حم ـــل پاتوفیزيول ـــش کام ـــدم پوش ـــرع، ع ـــد ص ض
توســـط داروهـــای ضـــد صـــرع همچنیـــن پیدايـــش پروتئین هـــای ايجاد کننـــده مقاومـــت 
در مقابـــل داروهـــای ضـــد صـــرع )Multidrug resistance proteins( را نـــام بـــرد. در 
ـــی  ـــش الکتروکورتیکوگراف ـــه نق ـــوق ب ـــب ف ـــل مطال ـــح کام ـــر توضی ـــالوه ب ـــخنرانی ع ـــن س اي
ـــش آن در  ـــور و نق ـــی توم ـــت محیط ـــوزنی در باف ـــای س ـــزان تخلیه ه ـــن می )ECoG( در تعیی

ـــت. ـــم پرداخ ـــی خواهی ـــن جراح ـــیون در حی ـــعت رزکس ـــن وس تعیی
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شیمی درمانی ادجوانت در سرطان ریه
دکترمحمد مهدی کوشیار

فوق تخصص خون وسرطان بالغین
دانشیاردانشگاه علوم پزشکی مشهد

ـــن  ـــه همی ـــر ســـرطان می باشـــد و ب ـــرگ در اث ـــه م ـــل شـــايع منجـــر ب ـــا ازعل ـــه در دنی ســـرطان ري
ـــن  ـــا )multidisciplinary approach( دراي ـــش بق ـــرای افزاي ـــددی ب ـــای متع ـــل از درمان ه دلی
ـــه  ـــک، درمرحل ـــلول کوچ ـــر س ـــه غی ـــرطان ري ـــی در س ـــان اصل ـــود. درم ـــتفاده می ش ـــاری اس بیم
ـــتاتیک، از  ـــاری متاس ـــی وبیم ـــود موضع ـــاالی ع ـــل خطرب ـــا بدلی ـــد .ام ـــی می باش ـــا IIIA ،جراح I ت
ـــد از جراحـــی اســـتفاده می شـــود. هـــدف از درمـــان سیســـتمیک در ســـرطان  ـــت بع ـــی ادجوان کموتراپ
ـــود و  ـــر ع ـــش خط ـــتاتیک، کاه ـــاری میکرومتاس ـــی بیم ـــه کن ـــامل ريش ـــی، ش ـــد از جراح ـــه بع ري
ـــی  ـــل توجه ـــور قاب ـــن، بط ـــیس پالتی ـــه دارويس ـــت برپاي ـــی ادجوان ـــد. کموتراپ ـــا می باش ـــود بق بهب
ـــزان 5% در  ـــه می ـــن ب ـــود بطـــور میانگی ـــن بهب ـــاران شـــده اســـت، اي ـــن بیم ـــا در اي ـــود بق باعـــث بهب
ـــان  ـــش درم ـــت. نق ـــاوت اس ـــزان آن متف ـــاری می ـــه بیم ـــاس مرحل ـــه براس ـــت ک ـــوده اس ـــال ب 5 س
ادجوانـــت در مرحلـــه IB بیمـــاری نامشـــخص می باشـــد و درمرحلـــه ی IA بیمـــاری، بی فايـــده 
ـــش  ـــدف کاه ـــا ه ـــی ب ـــل از جراح ـــورت قب ـــی بص ـــتفاده از کموتراپ ـــات، اس ـــق مطالع ـــد. طب می باش
ـــاری  ـــه I-II بیم ـــط در مرحل ـــا فق ـــش بق ـــث افزاي ـــتازها باع ـــان میکرومتاس ـــور و درم ـــم توم حج
ـــتفاده از  ـــال حاضراس ـــت. درح ـــوده اس ـــخص ب ـــه ی IIIA نامش ـــده ی آن در مرحل ـــت و فاي ـــده اس ش
ـــل جراحـــی شـــده اســـت،  ـــه بطـــور کام ـــه ی II-IIIA ک ـــه مرحل ـــت در ســـرطان ري ـــی ادجوان کموتراپ

اســـتاندارد می باشـــد.
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تعیین میزان پاسخ  به درمان و ســـمیت رژیم میتوکسانترون و 
اتوپوزاید در بیماران ســـرطان خون حاد میلوئیدی مقاوم  به درمان و 

عود زودرس مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی
دکتر علیرضا باری

فوق تخصص خون و سرطان- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ــای  ــرده يکــی از چالش ه ــود ک ــا ع ــان و ي ــه درم ــاوم ب ــه AML مق ــال ب ــاران مبت ــان بیم درم
 FLAG , CLAG , HIDAC درمانــی می باشــد. تاکنــون رژيم هــای کموتراپــی مختلفــی شــامل

و بــرای ايــن دســته از بیمــاران پیشــنهاد شــده اســت. 
هــدف از انجــام ايــن مطالعــه بررســی تاثیــر رژيــم کموتراپــی 5 روزه میتوکســانترون بــه عــالوه 

اتوپوزايــد تحــت عنــوان رژيــم )5+5( در درمــان ايــن بیمــاران اســت . 
موارد و روش ها: 

در ايــن مطالعــه 22 بیمــار مبتــال بــه AML مقــاوم بــه درمــان يــا عــود کــرده واجــد شــرايط 
ــام  ــان ام ــز آموزشــی و پژوهشــی و درم ــان در مرک ــد درم ــم فرآين ــت و تفهی ــس از اخــذ رضاي پ
خمینــی تهــران تحــت درمــان کموتراپــی بــا رژيــم 5+5 قــرار گرفتنــد و بیمــاران از جهــت حصــول 

ــا PR ( و عــوارض کموتراپــی تحــت بررســی قــرار گرفتنــد.  رمیســیون ) CR ي
نتایج : 

ــی )CR( رســیدند و يــک  ــه پاســخ کامــل درمان از مجمــوع بیمــاران فــوق 10 بیمــار )45 %( ب
ــه پاســخ نســبی درمانــی )PR( رســیدند .  بیمــار )5 %( ب

استنتاج : 
ــه طــور  ــد )5+5( ب ــی متیوکســانترون + اتوپوزاي ــو تراپ ــم کم ــه رژي ــه نشــان داد ک ــن مطالع اي
موثــری در درمــان بیمــاران AML مقــاوم بــه درمــان و يــا عــود کــرده موثراســت و در عیــن حــال 
بــا عــوارض قابــل قبولــی نیــز همراهــی دارد. فلــذا می تــوان رژيــم 5+5 را بــه عنــوان يــک رژيــم 

کموتراپــی مناســب مخصوصــاً در مــوراد مقــاوم بــه درمــان پیشــنهاد نمــود. 
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  درمان های هدفمند در سرطان ریه 
)Target therapy in lung cancer(

دکتر سیده فاطمه محدث
فوق تخصص خون و سرطان- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

درحـــال حاضرتارگـــت تراپـــی، درمـــان شـــناخته شـــده ای در اداره ســـرطان پیشـــرفته ريـــه 
می باشـــد. هـــدف از ايـــن درمان هـــا، تداخـــل بـــا عملکـــرد مولکول هـــای خاصـــی اســـت کـــه 
ـــور  ـــوک رشـــد و پخـــش توم ـــث بل ـــب باع ـــن ترتی ـــه اي ـــد و ب ـــش دارن ـــورال نق ـــلول توم در رشـــد س
می گردنـــد. ايـــن درمان هـــا در ســـرطان ريـــه شـــامل چنـــد دســـته دارويـــی می باشـــند کـــه از 
 erlotinib, gefinitib( ـــد ـــوع( EGFR مانن ـــاز ازن ـــن کین ـــدگان تیروزي ـــا، مهارکنن ـــن آنه مهمتري
and afatinib( و ديگـــری مهارکننـــدگان ALK )ماننـــد crizotinib( می باشـــد. بیمـــاران بـــا 
ـــد. درصـــورت  ـــور، قرارگیرن ـــی توم ـــز مولکول ـــد تحـــت آنالی ـــوع غیراســـکواموس، باي ـــه از ن کنســـر ري
ـــد  ـــار کموتراپـــی در خـــط اول درمـــان می توان ـــی، تارگـــت تراپـــی در کن ـــرات مولکول وجـــود ايـــن تغیی
ـــد.  ـــه ياب ـــان پیشـــرفت بیمـــاری ادام ـــا زم ـــز ت ـــده نی ـــان نگهدارن ـــوان درم ـــی بعن اســـتفاده شـــود و حت
ـــزان  ـــش می ـــث افزاي ـــی باع ـــت تراپ ـــدن تارگ ـــه ش ـــی، اضاف ـــه تنهاي ـــی ب ـــا کموتراپ ـــه ب در مقايس
ـــری  ـــی تغیی ـــای کل ـــا بق ـــت ام ـــده اس ـــاری )PFS( ش ـــدون پیشـــرفت بیم ـــای ب ـــود بق ـــخ و بهب پاس
ـــوده وهـــر روزه شـــاهد  ـــه در حـــال پیشـــرفت ب ـــی درکنســـر ري نداشـــته اســـت. بهرحـــال تارگـــت تراپ

ـــتیم. ـــاران هس ـــن بیم ـــان اي ـــد دردرم ـــد جدي ـــای هدفمن ورود داروه
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پانل سرطان کولورکتال 
دکتر علی تقی زاده 

ــیار  ــوژی(/ دانش ــی و انکول ــوژی ) رادیوتراپ ــکال انکول ــص کلینی متخص
ــهد ــکی مش ــوم پزش ــگاه عل دانش

بیمــار خانــم 34 ســاله کارمنــد بــا ســابقه 2 ماهــه خونريــزی از رکتــوم همــراه کاهــش وزن و درد 
ناحیــه لگــن مراجعــه کــرده اســت . بیمــار ســابقه کانســر کولــون را در بــرادر بزرگتــر خــود ذکــر 
می کنــد . در معاينــه رکتــوم تــوده ای ســفت در حــدود فاصلــه 5 تــا 6 ســانتی متــری از آنــال وج 

ــه دســت می خــورد در آزمايشــات CEA: 24  اســت . ب
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ــال در  ــس آن ــکوپی ترن ــرجری آندوس ــل میکروس ــه عم تجرب
ــه ــاور میان خ

دکتــر ســید وحیــد حســینی، دکتــر رضــا روشــن روان، دکتــر ســاالر رحیمــی کازرونــی، 
ــر  ــباهنگ، دکت ــین ش ــر حس ــری، دکت ــی صاب ــر عل ــور، دکت ــدی پ ــتوره محم ــر مس دکت

ــی ــا قهرمان ــر لی ــور، دکت ــا صفرپ علیرض
مرکز تحقیقات کولورکتال دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مقدمه:
عمــل جراحــی TEM يــک روش جديــد جراحــی میکــرو تهاجمــی بــرای درمــان شــرايط خاص 
می باشــد. مزيــت اصلــی ايــن روش ايــن اســت کــه از عمــل بــاز شــکم اجتنــاب می شــود و يــا 

بــا ديــد بهتــر می تــوان توده هــای تــا 20 ســانت بــاالی مقعــد را بــا حاشــیه مناســب برداشــت.
 TEM هــدف: هــدف از ايــن مطالعــه، ارائــه يــک تجربــه نهــادی ســاده بــا توجــه بــه کاربــرد
در شــیراز، ايــران می باشــد. طبــق اطالعــات مــا ايــن اولیــن گــزارش در خــاور میانــه می باشــد.

بیمــاران و روش هــا: از ســال 2009 تــا 2012 در مرکــز مــا 30 بیمــار تحــت عمــل TEM قــرار 
ــی  ــه بیماران ــن مطالع ــم. در اي ــزان عــود بیمــاری را بررســی کردي ــا عــوارض و می ــد. م گرفته ان

کــه کمتــر از شــش مــاه follow شــده بودنــد را حــذف نموديــم.
ــا متوســط ســنی 44/4 ســال ) بیــن 17 تــا 80(  نتايــج:  بیمــاران شــامل 17 مــرد و 13 زن ب
ــاران،  ــود. در يکــی از بیم ــر ب ــور از anal verge 9/8 ســانتی مت ــه توم ــن فاصل ــد. میانگی بودن
ــه عــوارض مرتبــط  ــا توجــه ب 14 مــاه بعــد از عمــل پولیــپ آدنوماتــوس مجــددا عــود کــرد. ب
ــزی در  ــب و خونري ــاران ت ــزی و در يکــی از بیم ــاران خونري ــا روش جراحــی، در يکــی از بیم ب
محــل عمــل مشــاهده شــد. دو نفــر از بیمــاران تــا ســه هفتــه بعــد از عمــل TEM بی اختیــاری 

داشــتند .
ــم روش  ــا پیشــنهاد می دهی ــه، م ــی و فرهنگــی خاورمیان ــه بافــت مذهب ــا توجــه ب بحــث: ب

TEM  در مراکــز تخصصــی ايــن منطقــه انجــام شــود.
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ــه  ــل بـ ــخ کامـ ــوارد پاسـ ــوم در مـ ــرطان  رکتـ ــان سـ درمـ
درمـــان کمورادیوتراپـــی

دکتر حسین یوسف فام
جراح کولورکتال

  multidisciplinary کانســر رکتــوم يکــی از بیماری هايســت که بــرای مواجهــه بــا آن درمــان
از جايــگاه ويــژه ای برخــوردار اســت. پــس از مطالعــه خانــم Angelita Haber gama  و چــاپ 
ــه  ــوم ک ــر رکت ــاران کانس ــرار دادن بیم ــر ق ــت نظ ــوص تح ــال 2011، در خص ــه آن در س مقال
ــام  ــدم انج ــد )ع ــل داده بودن ــل از عم ــی قب ــان کموراديوتراپ ــه درم ــل ب ــی کام ــخ کلینیک پاس
جراحــی( باعــث شــد کــه پزشــکان در مــورد درمــان کانســر رکتــوم بــه مــوارد غیــر از جراحــی 
هــم فکــر کننــد. ايــن ايــده علیرغــم مطــرح کــردن دورنمــای جديــدی بــرای درمــان کانســر 
رکتــوم، بــرای تبديــل شــدن بــه يــک درمــان اســتاندارد الزم اســت بــه ســواالت زيــادی کــه در 
ايــن ارتبــاط بــرای پزشــکان درگیــر بــا درمــان کانســر رکتــوم هســتند پاســخ دهــد کــه نمونــه 

ای از آنهــا در زيــر اورده شــده اســت:
-پاسخ کامل کلینیکی چیست و معیارهای آن بر اساس امکانات موجود کدام است ؟

ــد  ــا چــه وســیله ای باي ــی و ب ــد در چــه فواصل ــرار می گیرن ــری ق -بیمــاری کــه تحــت پیگی
پايــش شــوند ؟

-درصد عود و سوروايوال؟
-آيا اينگونه درمان در تمام مراکز قابل انجام است ؟

-در صورت عود بیماری آيا تیم درمانی در مقابل بیمار مسئول است ؟
ــه  ــه اراي ــن رابط ــه در اي ــن مقال ــود چندي ــه و وج ــک مطالع ــام ي ــا انج ــد ب ــر می رس ــه نظ ب
ــی  ــران کم ــاران اي ــه بیم ــا در جامع ــاران مخصوص ــه بیم ــی ب ــر جراح ــان غی ــنهاد درم پیش
زودهنــگام باشــد و الزم اســت مطالعاتــی بزرگتــر و بــا تعــداد بیمــاران کافــی و زمــان پیگیــری 

ــردد.  ــنهاد انجــام گ ــن پیش ــه اي ــت اراي ــی جه طوالن
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پیشترفته رکتوم  سرطان  
دکتر علی محمد بنان زاده/ دکتر سید وحید حسینی/ دکتراحمد ایزد پناه/ دکتر لیا قهرمانی

فلوشیپ جراحی کولورکتال- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز/ فلوشیپ جراحی 
کولورکتال- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز / فلوشیپ جراحی کولورکتال- 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز / فلوشیپ جراحی کولورکتال-  عضو هیئت 

علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ـــی  ـــداد بیماران ـــلما تع ـــر، مس ـــه ی اخی ـــد ده ـــوم در چن ـــای رکت ـــاالی توموره ـــیوع ب ـــه ش ـــه ب ـــا توج ب
ــای  ــه افزايـــش اســـت. تومورهـ ــد، رو بـ ــه می کننـ ــاری مراجعـ ــرفته ی بیمـ ــه در مراحـــل پیشـ کـ
ـــت  ـــان نئوادجوان ـــه درم ـــاز ب ـــوم، نی ـــیای مزورکت ـــور از فاش ـــور توم ـــت عب Locally Advanced  بعل
ـــروری  ـــت ض ـــس از نئوادجوان ـــدد پ ـــی مج ـــد. بررس ـــور دارن ـــايز توم ـــش س ـــت کاه ـــی جه کموراديوتراپ

اســـت کـــه امـــروزه MRI پیشـــنهاد می گـــردد.
  Curative ـــا ـــورت Palliative  ي ـــور بص ـــیون توم ـــورت رزکس ـــی بص ـــه MRI جراح ـــاس يافت بر اس
ــه  ــته بـ ــردد ) بسـ ــنهاد می گـ ــی Distal Sacrectomy پیشـ ــا حتـ Pelvic exentration و يـ
درگیـــری واژن، پروســـتات، اســـتخوان(. در تعـــدادی از مـــوارد کولوســـتومی انحرافـــی در صـــورت 
ـــز انجـــام  ـــاز مغ ـــینه و برحســـب نی ـــیCT Scan شـــکم، س ـــارج لگن ـــای خ ـــری ارگان ه انســـداد و درگی
ـــتازکتومی  ـــه( متاس ـــد و ري ـــل آن )کب ـــر و مح ـــتازهای درگی ـــداد متاس ـــاس تع ـــرا س ـــلما ب ـــرد. مس می گی

می توانـــد بصـــورت Curative انجـــام گیـــرد.
ـــرجری( در  ـــزر، کرايوس ـــدون لی ـــا ب ـــا ي ـــتنت )ب ـــذاری اس ـــی، جاگ ـــرای جراح ـــب ب ـــاران نامناس در بیم
ـــزی  ـــت خونري ـــه عل ـــار ب ـــه بیم ـــی ک ـــود. در صورت ـــوب می ش ـــکینی محس ـــدام تس ـــداد، اق ـــورت انس ص
غیـــر قابـــل کنتـــرل از تومـــور پیشـــرفته رکتـــوم مراجعـــه کنـــد، آنژيـــو آمبولیزاســـیون را می تـــوان 

ـــرار داد. ـــر ق مدنظ
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A P R ایجاد کولوستومی پرینیال با اختیار نسبی بعد از عمل 
دکتراحمد ایزدپناه

فلوشیپ جراحی کولورکتال- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ـــی  ـــفنکتر م ـــظ اس ـــل آن و حف ـــیون کام ـــر، رزکس ـــال حاض ـــوم در ح ـــای رکت ـــان توموره درم
ـــت  ـــید جه ـــوق رس ـــدف ف ـــه ه ـــوان ب ـــه نمی ت ـــتال ک ـــمت ديس ـــای قس ـــی در توموره ـــد. ول باش
 Abdomino- ـــه انجـــام ـــور ب ـــی آن مجب ـــود موضع ـــار و پیشـــگیری از ع ـــر بیم ـــش طـــول عم افزاي
ـــار  ـــرای بیم ـــگی ب ـــی همیش ـــتومی انتهاي ـــه کولوس ـــیم و در نتیج Perineal Resection  می باش
ـــت و  ـــکل اس ـــیار مش ـــراد بس ـــه اف ـــرای هم ـــتومی ب ـــتن کولوس ـــرش داش ـــود. پذي ـــه می ش تعبی
بیمـــاران باالجبـــار آن را می پذيرنـــد و گاهـــی هـــم بیمـــار بـــه هیـــچ عنـــوان داشـــتن چنیـــن 

وضعیتـــی را قبـــول نمی کنـــد.
جهـــت رفـــع ايـــن مشـــکل بـــه خصـــوص در بیمارانـــی کـــه ايـــن وضعیـــت را نمی پذيرنـــد 
تصمیـــم گرفتیـــم  Perineal colostomy بگذاريـــم، ولـــی بیمـــار دچـــار يـــک بی اختیـــاری 
کامـــل مدفوعـــی می شـــود کـــه جهـــت رفـــع ايـــن مشـــکل يـــا بايـــد يـــک اســـفنکتر آنـــال 
ـــر  ـــه ب ـــیار هزين ـــول و بس ـــر معق ـــی غی ـــن عمل ـــان چنی ـــن کاری در زم ـــه چنی ـــاخت ک ـــد س جدي
ـــاران  ـــه در بیم ـــد ک ـــه ش ـــاران گرفت ـــن بیم ـــرای اي ـــه ACE ب ـــه تعبی ـــم ب ـــن تصمی ـــت. بنابراي اس
ـــا  ـــد ت ـــام ش ـــل Appendicostomy +Perineal Ostomy انج ـــده عم ـــاب ش ـــاص و انتخ خ
ـــن  ـــتن اي ـــار داش ـــتر اختی ـــه بیش ـــه هرچ ـــوان ب ـــتفاده از  Antegrade Colon Enema بت ـــا اس ب
ـــان انجـــام شـــد و  ـــرای آن ـــی ب ـــن عمل ـــی کـــه چنی ـــه در بیماران ـــج حاصل ـــرد. نتاي بیمـــاران کمـــک ک
ـــح ،  ـــم صحی ـــاذ تصمی ـــا اتخ ـــوان ب ـــا بت ـــد ت ـــد ش ـــرح خواه ـــن روش مط ـــی اي ـــت و منف ـــکات مثب ن

ـــرد. ـــا ک ـــکم ره ـــطح ش ـــم در س ـــتومی دائ ـــک کولوس ـــتن ي ـــاران را از داش بیم
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نقش تصویربرداری پیشرفته در رادیوتراپی 3 بعدی سرطان  رکتوم
دکتر فرزاد بیدوئی

متخصص رادیوتراپی انکولوژی- بیمارستان رضوی مشهد

امــروزه انجــام کموراديوتراپــی نئوادجوانــت، قبــل از جراحــی TME، درمــان اســتاندارد ســرطان 
ــده اســت.  ــوکال گردي ــل توجــه عــود ل ــه کاهــش قاب ــوم پیشــرفته می باشــد کــه منجــر ب رکت
درصــد بااليــی از ايــن تومورهــا بــه دنبــال ايــن درمــان دچــار پســرفت شــده بــه طوريکــه 25 % 

از آنهــا بــا پاســخ صــد درصــدی پاتولوژيــک همــراه می گردنــد.
ــای  ــف نوده ــن لن ــن يافت ــور و همچنی ــزان گســترش توم ــدازه و می ــق محــل، ان ــن دقی تعیی
ــی پیشــرفته در  ــان راديوتراپ ــی درم ــه طراح ــه از پروس ــن و مشــکل ترين مرحل ــال، مهم تري مبت
 Gross Tumor( ــی ــن محــدوده ی حجــم درمان ــت آن در تعیی ــوم اســت و اهمی ســرطان رکت

می باشــد.   )Volume, Clinical Target Volume

در حالــی کــه ســی تــی اســکن اســپیرال، اســاس و پايــه تبییــن محــل تومــور و ارگان هــای 
ســالم را در طراحــی درمــان راديوتراپــی ســه بعــدی تشــکیل می دهــد و بــا توجــه بــه محدوديــت 
ــرداری پیشــرفته  ــی از روش هــای تصويرب ــرم، اســتفاده ی تکمیل ايــن روش در بررســی بافــت ن
ــا کیفیــت تصويــری بــاال می توانــد در افتــراق دقیــق بافــت  ماننــد MRI و PET/CT Scan ب
ــش  ــال نق ــاوی مبت ــای لنف ــود نوده ــی وج ــن بررس ــالم و همچنی ــای س ــورال از بافت ه توم

بســزايی را ايفــا کنــد.
ــن روش  ــب چندي ــکان ترکی ــی ام ــرفته راديوتراپ ــای پیش ــرم افزاره ــود ن ــا وج ــروزه ب ام
تصويربــرداری بــا يکديگــر محیــا می گــردد و لــذا می تــوان بــا اســتفاده از سیســتم تصويربــرداری 
پیشــرفته، محــل تومــور، میــزان گســترش آن بــه بافت هــای اطــراف، ابتــالی غــدد لنفــاوی و 

ســاير ارگانهــای دوردســت را نیــز مشــخص نمــود. 
بخــش راديوتراپــی انکولــوژی بیمارســتان رضــوی بــا بهره گیــری از کلیــه امکانــات 
تصويربــرداری موجــود در ايــن زمینــه و ترکیــب و انطبــاق نــرم افــزاری آنهــا گامــی بــزرگ در 

ــت.  ــته اس ــوم برداش ــرطان رکت ــدی س ــی 3 بع ــان راديوتراپ درم
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PET/CT درسرطان های کولورکتال     نقش 
دکتر نسیم نوروزبیگی، دکتر فرشاد امامی
بخش پزشکی هسته ای بیمارستان رضوی

ـــا  ـــد. ب ـــی باش ـــردان م ـــومین در م ـــان و س ـــرطان در زن ـــل س ـــن عام ـــال دومی ـــر کولورکت کانس
ـــال  ـــاران مبت ـــخیصی بیم ـــی های تش ـــه بررس ـــه PET/CT در زمین ـــای ک ـــه موفقیت ه ـــه ب توج
ـــان  ـــخیصی و درم ـــف تش ـــل مختل ـــن روش در مراح ـــرد اي ـــت، کارب ـــه اس ـــرطان يافت ـــواع س ـــه ان ب

ـــت. ـــه اس ـــرار گرفت ـــی ق ـــورد بررس ـــال م ـــر کولورکت ـــاران کانس بیم
ـــاران  ـــل در بیم ـــل عم ـــن روش متصـــور می باشـــد بررســـی قب ـــرای اي ـــه ب ـــی ک ـــای مختلف نقش ه
ـــده  ـــش CEA مطرح کنن ـــی افزاي ـــود وقت ـــکان ع ـــن م ـــیون، تعیی ـــل رزکس ـــتازهای قاب دارای متاس
عـــود می باشـــد، بررســـی توده هـــای غیـــر مشـــخص پـــره ســـاکرال پســـاز درمـــان، تعییـــن 
ـــه  ـــخ ب ـــی پاس ـــود دارد و بررس ـــی وج ـــول ابهام ـــای معم ـــی در روش ه ـــه وقت ـــک ضايع ـــف ي تکلی

درمـــان در کموتراپـــی می باشـــد. 
ـــر15 - 10 % در  ـــث تغیی ـــته و باع ـــتری از CT داش ـــت بیش ـــه Staging دق  PET/CT در مرحل
ـــد  ـــر رون ـــث تغیی ـــز باع ـــود نی ـــی ع ـــت بررس ـــتفاده از PET/CT جه ـــردد. اس ـــی می گ ـــیر درمان س

درمانـــی در 32 - 29 % مـــوارد می شـــود.
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بیــوبانک
دکتر کامران غفارزاده گان

پاتولوژیست- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ــداف  ــی از اه ــای مولکول ــا در پژوهش ه ــتفاده از آنه ــاران و اس ــات ژنتیکــی بیم ــظ اطالع حف
بلنــد مــدت بســیاری از مراکــز تحقیقاتــی می باشــد. اســاس فعالیت هــای تحقیقاتــی در 
بســیاری از زمینه هــای پزشــکی، داروســازی و مطالعــات مولکولــی نیازمنــد دسترســی بــه ژن هــا 
ــر ژنتیکــی  ــس ذخاي ــود يــک مرکــز رفرن ــل نب ــه دلی و ســلول ها اســت کــه در حــال حاضــر ب
ــود  ــات خ ــام تحقیق ــرای انج ــور ب ــی کش ــز تحقیقات ــور، پژوهشــگران و مراک و زيســتی در کش
بــه عنــوان مثــال جهــت بررســی يــک ژن خــاص نیازمنــد تهیــه منابــع الزم از خــارج از کشــور 
هســتند کــه مســتلزم صــرف هزينــه و وقــت فــراوان بــوده لــذا ضــرورت تاســیس چنیــن بانکــی 
ــات  ــت بخــش تحقیق ــه فعالی ــه ب ــا توج ــرد. ب ــرار می گی ــورد توجــه ق ــاز م ــک نی ــوان ي ــه عن ب
بیمارســتان رضــوی و همچنیــن تعــداد زيــاد بیمــاران مراجعــه کننــده بــه بخــش آندوســکوپی و 
جراحــی ايــن بیمارســتان در کنــار حضــور متخصصیــن برجســته کشــور، نیــاز بــه ايجــاد بیوبانــک 

ــد. ــوس می باش ــرطانی محس ــاران س بیم
ــظ و  ــر حف ــالوه ب ــوی ع ــتان رض ــال در بیمارس ــرطان کولورکت ــک س ــاد بیوبان ــدف از ايج ه
ــرم،  ــه س ــون )نمون ــرطان کول ــه س ــال ب ــاران مبت ــمند بیم ــک ارزش ــر بیولوژي ــداری ذخاي نگه
پالســما، DNA و RNA(، انجــام طرح هــای تحقیقاتــی در آينــده و برقــراری ارتبــاط بــا ديگــر 
مراکــز تحقیقاتــی در ســطح اســتان، کشــور و خــارج از ايــران می باشــد. همچنیــن بــا اســتفاده 
از نمونه هــای جمــع آوری شــده در ايــن طــرح می تــوان پروژه هــای تحقیقاتــی بســیار گســترده 

و متعــددی را بــه انجــام رســاند.
در ايــن طــرح ابتــدا نمونه گیــری از خــون بیمــاران مبتــال بــه ســرطان کولورکتــال کــه تحــت 
عمــل جراحــی يــا آندوســکوپی قــرار می گیرنــد )قبــل از عمــل جراحــی(، انجــام می شــود. پــس 
 DNA از خــون، تــام بیمــاران ذکــر شــده و همچنیــن اســتخراج RNA و DNA از آن اســتخراج
و RNA از بافــت تومــوری و نرمــال بیمــاران مبتــال بــه ســرطان کولورکتــال کــه عمــل جراحــی 
بــر روی آنهــا صــورت گرفتــه اســت انجــام می شــود.  بــه منظــور حفــظ و نگهــداری بلنــد مــدت 
ــزر 80- درجــه ســانتیگراد  نمونه هــای ســرم، پالســما، DNA و RNA اســتخراج شــده، از فري
کــه بــه طــرح بیوبانــک اختصــاص يافتــه اســت اســتفاده می شــود. نگهــداری بلوک هــای بافــت 
ــاد  ــرح ايج ــام ط ــات انج ــرد. مقدم ــام می گی ــوژی انج ــش پاتول ــز در بخ ــاران نی ــه بیم پارافین
ــا  ــاه ســال 92 ت ــر م ــه ذکــر اســت از تی ــزی شــد و الزم ب ــه ري ــاه 91 پاي ــک در مهــر م بیوبان
 DNA ،کنــون تعــداد 110 نمونــه از بیمــاران مبتــال بــه ســرطان کولــون شــامل ســرم، پالســما

و RNA در ايــن طــرح جمــع آوری شــده اســت.
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پانل:چالش های سرطان رکتوم
دکتر مهدی عالم رجبی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران/ جراح کولورکتال

ــران  ــال از شــايع ترين ســرطا ن ها در جوامــع اســت کــه متاســفانه در اي ســرطان های کولورکت
ــه  ــدی ب ــفنگترهای مقع ــود اس ــوم و وج ــاص رکت ــی خ ــی دارد. آناتوم ــیار باالي ــیوع بس ــز ش نی
همــراه فیزيولــوژی خــاص دفــع باعــث تمايــز آن از ســاير قســمت های روده بــزرگ شــده اســت.

خوشــبختانه در طــی دو دهــه اخیــر پیشــرفت های فراوانــی در درمــان ســرطان رکتــوم صــورت 
گرفتــه اســت. در کنــار رشــد روش هــای مختلــف راديوتراپــی و شــیمی درمانــی ،تکنیک هــای 
جراحــی نیــز تحــوالت زيــادی داشــته اند. معرفــی اکســزيون مزورکتــال بــه عنــوان راه اصلــی 
ــظ  ــر حف ــهیل در ام ــت تس ــتاپلری جه ــای اس ــود، ورود تکنیک ه ــزان ع ــن آوردن می در پايی
اســفنگتر، پیدايــش تکنیک هــای رزکســیون لــوکال، رزکســیون بــا کمــک الپاروســکوپ و اخیــرا 

اکســزيون مزورکتــوم از پرينــه از جملــه همیــن مــوارد اســت.
ــوژی  ــوم و پاتوفیزيول ــرد رکت ــتر از کارک ــناخت بیش ــار ش ــد در کن ــای جدي ــود تکنیک ه وج
ــم  ــرض تصمی ــراح را در مع ــع ج ــده و بالطب ــاران ش ــر بیم ــول عم ــش ط ــث افزاي ــر باع کانس

ــد. ــرار می ده ــار ق ــرای بیم ــد ب ــای جدي گیری ه
درايــن میزگــرد ســعی می شــود تــا بــا حضــور اســاتید مجــرب ايــن علــم در ايــران کــه دانــش 
و تجربــه بااليــی در درمــان بیمــاران کانســر رکتــوم دارنــد، مشــکالت و مــوارد خــاص و مهــم 

در درمــان مــورد بحــث قــرار گیــرد.
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      اپیدمیولوژی سرطان پستان در ایران و جهان
دکتر مهدیه دیانی

متخصص رادیوتراپی انکولوژی

ســـرطان پستان شـــايع ترين ســـرطان در زنان سراســـر دنیا است. میزان شـــیوع سرطان 
پســـتان در کشـــورهای مختلف متفاوت اســـت. به عنوان مثال در کشـــورهايی مانند آمريکا 
اين بیماری شـــايع ترين نوع ســـرطان و شـــايع ترين علت مرگ و میر ناشـــی از ســـرطان 
در زنان اســـت و از هـــر 8 زن آمريکايی يک نفر به ســـرطان پســـتان مبتال می شـــود. در 
کشـــورهای توســـعه يافته، در ســـال های اخیر با توجه به تشخیص ســـرطان در مراحل اولیه 
و نیز پیشـــرفت روش های درمانـــی میزان مرگ و میر ناشـــی از اين بیمـــاری کاهش يافته 
اســـت. شـــیوع اين بیماری در ايران کمتر از کشـــورهای غربی اســـت بـــه طوريکه میزان 
بروز ايـــن بیماری در ايران يک پنجم کشـــورهايی مثـــل آمريکا و فرانســـه و کال يک دوم 
میزان بروز جهانی آن اســـت،  اما ســـرطان پســـتان در زنان ايرانی يک دهـــه زودتر از زنان 
در کشـــورهای توســـعه يافته اتفاق می افتد و اغلب ســـرطان های پســـتان در زنان جوان تر، 
ســـیر ســـريع تر و عاقبت وخیم تـــری دارند. آمارها نشـــان می دهـــد تعداد مـــوارد ابتال به 
ســـرطان پســـتان در جهان رو به افزايش است و بیشـــترين افزايش در کشـــورهای در حال 

می شود.  ديده  توســـعه 
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بیومارکرها در سرطان پستان
دکتر کامران غفارزاده گان

پاتولوژیست- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ــی  اهمیــت بیومارکرهــا در ســرطان پســتان در تشــخیص زودرس، پیــش آگهــی و پیــش بین
پاســخ بــه درمــان اســت. بررســی های هیســتولوژيک و پارامتر هــای وابســته بــه آن ، از اهمیــت 
ــای  ــار آن بیومارکره ــاران دارد و در کن ــن بیم ــری اي ــان و پیگی ــری درم ــی در تصمیم گی باالي
روتینــی مثــل رســپتورهای هورمونــی، HER2  و بعضــی  تغییــرات مولکولــی و ژنتیــک بررســی 

می گــردد.
يکــی از مباحــث مهــم در بیومارکرهــا ، بررســی انــواع miRNA اســت کــه می توانــد نقش های 
درمانــی و پیــش آگهــی داشــته باشــد .از ديگــر بیومارکرهايــی کــه امــروزه مــورد بحــث اســت 
ــود.  ــاره نم ــهPAI، Osteopontin، FGFR، TIMP-1،PTEN  و PIK3CA اش ــوان ب می ت
نکتــه ی مهــم در حــال حاضــر انجــام مطالعــات بــرای تايیــد اعتبــار ايــن بیومارکرهــا اســت و بــا 

تايیــد آنهــا می تــوان بــه تشــخیص زودرس، جلوگیــری از عــود و درمــان کمــک نمــود.
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)FDG-PET/CT(  در  نقش بالینی تصویربرداری مولکولی 
بیماران مبتال به سرطان پستان

دکتر نسیم نوروزبیگی، دکتر فرشاد امامی
بخش پزشکی هسته ای بیمارستان رضوی

ــان  ــر در بیـــن زنـ ــر و دومیـــن علـــت مـــرگ و میـ ــايع ترين کانسـ ــتان شـ ســـرطان پسـ
ـــد.  ـــروز می کن ـــگی ب ـــنین يائس ـــد از س ـــان بع ـــاری در زن ـــن بیم ـــوارد اي ـــر م ـــد. در اکث می باش
ـــايع  ـــتر، ناش ـــی بیش ـــت تهاجم ـــا خصوصی ـــگی ب ـــل از يائس ـــنین قب ـــروز آن درس ـــه ب ـــد ک هرچن
نمی باشـــد و يکـــی از علـــل مهـــم و مـــرگ در ايـــن ســـنین يـــاد شـــده می باشـــد. لـــذا 
ـــرگ  ـــزان م ـــش می ـــب کاه ـــا موج ـــژه ای دارد ت ـــت وي ـــان زودرس آن اهمی ـــخیص و درم تش
و میـــر و نیـــز اســـتفاده از درمان هـــای بـــا ماهیـــت تهاجمـــی کمتـــری خواهـــد شـــد. در 
ـــخیصی  ـــای تش ـــاير روش ه ـــا س ـــی و ي ـــی، ماموگراف ـــات بالین ـــاری در معاين ـــوارد، بیم ـــر م اکث
اولیـــه مشـــخص می شـــود. مرحله بنـــدی بیمـــاری کـــه بـــر اســـاس ســـايز و تعـــداد غـــدد 
ـــش  ـــده ای در پی ـــش عم ـــود نق ـــام می ش ـــتم TNM انج ـــای سیس ـــر مبن ـــار و ب ـــاوی گرفت لنف
آگهـــی بیمـــاری و انتخـــاب نـــوع درمـــان دارد. مرحله بنـــدی بیشـــتر بـــر اســـاس درگیـــری 
ـــاوی  ـــدد لنف ـــا غ ـــل و ي ـــر بغ ـــاوی زي ـــدد لنف ـــژه غ ـــی بوي ـــورت موضع ـــه ص ـــاوی  ب ـــدد لنف غ
ـــی  ـــتان يک ـــرطان پس ـــد س ـــود. هرچن ـــام می ش ـــدن انج ـــايرارگان های ب ـــا س ـــی و ي غیرموضع
از شـــايع ترين تومورهـــای پاســـخ دهنده بـــه درمـــان می باشـــد ولـــی در حـــدود 30 درصـــد 
ـــرد.  ـــد ک ـــود خواه ـــاری ع ـــری بیم ـــا پیگی ـــان ت ـــان درم ـــاری از زم ـــول دوره بیم ـــوارد در ط م
ــی  ــرداری مولکولـ ــوان از تصويربـ ــی می تـ ــتگاه های ترکیبـ ــان از دسـ ــتفاده همزمـ ــا اسـ بـ
ــه  ــلول های آن بـ ــال بـــودن سـ ــز فعـ ــناخت خصوصیـــات مورفولوژيـــک و نیـ در مـــورد شـ
همـــراه مشـــخص کـــردن منطقـــه ی بیمـــاری، درتشـــخیص زودرس عـــود مجـــدد بیمـــاری 
ـــر از  ـــای کوچکت ـــرای توموره ـــرداری ب ـــن روش تصويرب ـــیت اي ـــزان حساس ـــت. می ـــود جس س
ـــی در  ـــد و نقش ـــن می باش ـــه پايی ـــز يافت ـــوژی تماي ـــت پاتول ـــا خصوصی ـــر و ب ـــانتی مت ـــک س ي
ـــی  ـــود موضع ـــی ع ـــک بالین ـــراه ش ـــوارد stage3 هم ـــی در م ـــدارد ول ـــور ن ـــه توم ـــی اولی ارزياب
ـــته  ـــخیصی داش ـــر تش ـــج غی ـــرداری نتاي ـــای تصويرب ـــاير روش ه ـــه س ـــت در موارديک ـــا دور دس ي
ـــورد  ـــخنرانی در م ـــن س ـــی دارد. در اي ـــیت باالي ـــان حساس ـــه درم ـــخ ب ـــی پاس ـــا ارزياب ـــند و ي باش
جـــذب نرمـــال راديـــو داروی اســـتفاده شـــده، مرحله بنـــدی اولیـــه بیمـــاری و نیـــز ارزيابـــی 
مجـــدد بعـــد از درمـــان، پیگیـــری پاســـخ بـــه درمـــان و مـــوارد مثبـــت کاذب بـــه اختصـــار 

ـــد. ـــد ش ـــاره خواه اش
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 بازســازی سینـه
دکتر آرش بیرقی طوسی

فوق تخصص جراحی پاستیک، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ـــی  ـــا جراح ـــتکتومی ي ـــس از ماس ـــری پ ـــا تاخی ـــه ي ـــت بالفاصل ـــن اس ـــینه ممک ـــازی س بازس
ـــت  ـــپاندر- ايمپلن ـــامل اکس ـــتکتومی ش ـــال ماس ـــازی بدنب ـــود. بازس ـــام ش ـــتان انج ـــظ پس حف
يـــا فلپ هايـــی ماننـــد التیســـیموس دورســـی، TRAM پديکولـــه يـــا آزاد، فلـــپ پرفوراتـــور 
شـــريان اپیگاســـتريک تحتانـــی عمقـــی )DIEAP( و فلپ هـــای آلترناتیـــو اســـت. اعمـــال 
ـــی  ـــی و جابجاي ـــای جايگزين ـــامل تکنیک ه ـــینه ش ـــیل س ـــازی پارش ـــرای بازس ـــتیک ب انکوپالس
ـــی  ـــر تکنیک ـــه نظ ـــول از نقط ـــل- آرئ ـــس نیپ ـــازی کمپلک ـــت، بازس ـــتند. در نهاي ـــم هس حج

ـــت. ـــم اس ـــی مه ـــر زيباي ـــا از نظ ـــت ام ـــاده اس س
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تازه هاي انکولوژي در سـرطان پستان
دکتر سید امیر آل داود

دانشیار رادیوتراپي انکولوژي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

ـــاب  ـــه س ـــه ب ـــتان توج ـــرطان پس ـــوژي س ـــان انکول ـــه ی درم ـــرفت ها در زمین ـــن پیش مهم تري
ـــیمي  ـــاي ايمونوهیستوش ـــاس يافته ه ـــر اس ـــه ب ـــت ک ـــرطان اس ـــن س ـــک اي ـــاي انترنس تايپ ه

ـــد. ـــراق مي يابن ـــم افت ـــي از ه ـــلولي مولکول و س
ـــه  ـــرا ک ـــت چ ـــت اس ـــپ )Triple negative )TNBC داراي اهمی ـــاب تاي ـــان س ـــن می دراي

ـــت. ـــاوم اس ـــبتا مق ـــتان ، نس ـــرطان پس ـــول س ـــي معم ـــیمي درمان ـــاي ش ـــه رژيم ه ب
ــا داروي  ــت بـ ــان نئواجووانـ ــه درمـ ــد کـ ــان مي دهـ ــد نشـ ــي جديـ ــاي بالینـ کارآزمايي هـ
)Nab-paclitax )Abraxane  در مقايســـه بـــا پاکلـــي تاکســـل موجـــب افزايـــش پاســـخ 

ــود. ــل مي شـ ــک کامـ پاتولوژيـ
 TNBC ـــان ـــراي درم ـــي ب ـــداول درمان ـــاير ج ـــي از س ـــل هفتگ ـــي تاکس ـــن پاکل ـــم چنی ه

ـــت. ـــر اس موثرت
ـــه کـــه حساســـیت بافـــت ســـرطان  ـــن فرضی ـــز براســـاس اي ـــي ســـرطان پســـتان نی در پرتودرمان
ـــن  ـــاي هیپوفراکش ـــت، درمان ه ـــال اس ـــت نرم ـــد باف ـــي همانن ـــه پرتودرمان ـــر جلس ـــه دوز در ه ب
)تعـــداد جلســـات کمتـــر در دوره کوتاه تـــر درمـــان( مـــورد توجـــه قـــرار گرفتـــه اســـت و 
ـــا فراکشـــن  ـــي 40 گـــري ب ـــي مهـــم START B نشـــان داده اســـت کـــه جـــدول درمان کارآزماي

267 ســـانتي گري طـــي 15 جلســـه نتايـــج بهتـــري دارد.
کارآزمايـــي بالینـــي Fast forward نیـــز برنامـــه پرتودرمانـــي 26 گـــري طـــي 5 جلســـه 

)520 ســـانتي گـــري( درمـــدت يـــک هفتـــه را مـــورد اســـتفاده قـــرار داده اســـت.



37
Razavi Hospital

The First Razavi Cancer Congress                                                                         11-12 /June / 2015  
Oral

COMT در سرطان  نقش استرس و ژنهاي گیرنده دوپامیني و  
سینه و ارائه روش نوین فارماکوژنتیک برروي مرگ برنامه ریزي شده 

سلول هاي سرطاني 
دکتر قاسم آهنگري

گروه ژنتیک پزشکي؛ پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتیک و زیست فن آوري

چکيـده:
سرطان پستان، جز شايع ترين سرطان ها در زنان دنیا و شايع ترين سرطان در زنان ايرانی می باشد. محققین عقیده 
دارند که استرس مزمن نقش مهمی را در بروز سرطان ها خصوصا سرطان پستان بازی می کند و باعث ترشح 
نوروترانسمیترها می شود. همچنین مطالعات زيادی نشان داده اند که نوروترانسمیترها با تاثیر از طريق گیرنده های 
متفاوت شان در بروز وگسترش سرطان های مختلف نقش داشته باشند. اين مطالعه در راستای بررسی تغییرات بیان 
ژن های گیرنده های دوپامینی و آنزيم کاتکول آمین O متیل ترانسفراز )COMT(  در بیماران مبتال به سرطان 

سینه و بررسی تاثیرات فارماکوژنومیک آنها برروی سلول های سرطانی MCF-7 انجام شده است.
برای انجام اين مطالعه به طور همزمان از 30 نفر از بیماران مبتال به سرطان سینه و30 فرد سالم خونگیری 
به عمل آمد. در مرحله بعد از سلول های تک هسته ای خون محیطی جدا شده RNA استخراج شد و سپس 
حضور گیرنده ها ی دوپامین )DRD1-DRD5( و آنزيم کاتکول آمین O متیل ترانسفراز )COMT( در 
سطح سلول های خون محیطی با RT-PCR تايید شد. سپس  تغییرات بیان اين ژن ها در مقايسه با میزان 
بیان آن در افراد سالم با تکنیک real time PCR مورد ارزيابی قرار گرفت. و در ادامه میزان فعالیت 
اختصاصی آنزيم COMT در نمونه های سرم خون بیماران مبتال به سرطان پستان با گروه افراد سالم مقايسه 
شد. در مرحله بعد، با استفاده از داروهای آگونیست و آنتاگونسیست اختصاصی اين گیرنده ها بر اساس الگوی 
بیان گیرنده های دوپامین در سلول های خون محیطی، سلول های MCF-7 تیمار و میزان viability  اين 
سلول ها توسط تست MTT سنجیده شد. سپس میزان القای آپوپتوزيس توسط داروها با استفاده از تکنیک های 
رنگ آمیزی همزمان با رنگ های آکريدين اورنج و اتیديوم برومايد و تکنیک فلوسايتومتری ارزيابی و میزان 

کاهش تکثیر در اين سلول ها توسط سنجش میزان بیان ژن PCNA در مقايسه با گروه کنترل تعیین شد. 
مشاهده شد که بیان گیرنده های DRD2-DRD4 وآنزيم COMT در بیماران مبتال به سرطان سینه 
دارای افزايش معنی دار می باشد و میزان فعالیت اختصاصی آنزيم COMT موجود در خون بیماران به صورت 
معنی داری بیشتر از خون گروه افراد سالم بود. همچنین آگونیست DRD2 توانست به طور معنی داری باعث 
مهار رشد سلول های سرطانی MCF-7 شده و باعث القای بیش از 50 درصد آپوپتوزيس در اين سلول ها 
شده بود. اين نتايج گويای نقش گیرنده های دوپامین در القای آپوپتوزيس در سلول های توموری سرطان سینه 
بوده و می تواند به عنوان يک ديدگاه جديد با به کارگیری آگونیست ها و آنتاگونیست های مناسب اين گیرنده ها 

بعد از تعیین الگوی بیانشان در امر درمان بیماران مبتال به سرطان سینه مطرح شود.
کلمات کليدی: سرطان سینه، استرس مزمن، گیرنده های دوپامین، کاتکول آمین O متیل ترانسفراز، 

آگونیست و آنتاگونیست
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روش های جدید جراحی پستان
دکتر محمد اسماعیل اکبری/ دکتر سهیا صیاد

ــیپ  ــتی/ فلوش ــهید بهش ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــرطان دانش ــات س ــز تحقیق ــس مرک رئی
ــتی ــهید بهش ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــتان دانش ــی پس جراح

نکته ها و پيشرفت ها:
سرطان پستان يکی از شايع ترين و نگران کننده ترين مشکالت بهداشتی در دنیاست.

ــرد و زن  ــان م ــه در می ــرطان ري ــد از س ــرطان بع ــايع ترين س ــتان ش ــرطان پس ــان س در جه
ــايع ترين  ــران ش ــان در اي ــوده همچن ــرطان ب ــايع ترين س ــا ش ــان دنی ــان زن ــد. و در می می باش
ســرطان زنــان می باشــد. و از پوســت پیشــی گرفتــه اســت و در میــان مــرد و زن ايرانــی رتبــه اول 
بعــد از کنســر پوســت می باشــد. در طــی زمــان درمــان جراحــی پســتان دچــار تحــول چشــمگیری 
شــده و از يــک روش درمــان جراحــی وســیع هالســتد بــه يــک جراحــی محــدود و محدودتــر تبديل 
شــده اســت و در نهايــت بــه درمــان حفــظ پســتان بــا روش هــای مختلــف تحــت عناويــن متعــدد 
المپکتومــی، ســگمنتکتومی، تیلکتومــی و جراحــی انکوپالســتیک کــه در همــه موارد حاشــیه منفی 
پاتولوژيــک رعايــت می شــود تبديــل شــده اســت و جراحــی زيــر بغــل کــه از زمــان حکیــم ابوعلــی 
ســینا جــزء الينفــک جراحــی پســتان بــوده اســت. از برداشــتن وســیع عقده هــای لمفــاوی مبتــال و 
غیــر مبتــالی زيــر بغــل تبديــل بــه بیوپســی از عقده هــای لمفــاوی نگهبــان شــده اســت و جايــگاه 
جراحــی زيــر بغــل از مرحلــه درمــان بــه مرحلــه پیشــگويی و مرحله بنــدی کلینیکــی رســیده اســت.

بنحــوی کــه در بررســی ترايــال Z11 حتــی عــدم دســتکاری زيــر بغــل بــا وجــود مثبــت بــودن 
عقده هــای لمفــاوی نگهبــان بــه تايیــد رســیده اســت و درمــان حفــظ پســتان بــه همــراه بیوپســی 
لمــف نــود نگهبــان بــه عنــوان درمــان اســتاندارد مرحلــه I و مرحلــه II  دو کنســر پســتان می باشــد 
و جهــت مرحلــه IV توصیــه شــده اســت و در مرحلــه III کانســر پســتان درمــان حفــظ پســتان بعــد 
از نئــواد جوانــت هــم قابــل انجــام اســت و بــا توجــه بــه اينکــه درمــان جراحــی حفــظ پســتان در 
Overall Survival  تفاوتــی بــا جراحــی مديفايــد راديکالماســتکتومی نــدارد. ايــن روش الويــت 
انتخابــی بــرای بیمــار و جــراح مــی باشــد و بعــد از اتمــام درمــان بیمــار بــه روش جراحــی حفــظ 
پســتان گام بزرگــی در جهــت ارتقــای کیفــی زندگــی بیمــار برداشــته شــده کــه مطمئنــاً تاثیــر گذار 
در جهــت ارتقــای ســالمت خانــواده بیمــار و پیــرو آن ارتقــای ســالمت جامعــه خواهــد بــود. در اين 
ــد رو بــه رشــد جراحــی پســتان بويــژه در بدخیمی هــا و تکنیک هــای  ــه ســعی می کنیــم رون مقال

مختلــف حفــظ پســتان را ارائــه کــرده و همــکاران را از نتايــج آن مطلــع ســازيم.
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 پانل: چالش های درمان سرطان پستان در مراحل اولیه  
دکتر رهام سالک

متخصص رادیوتراپی انکولوژی- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ـــن  ـــداد بیشـــتری از مراجعی ـــه روز تع ـــان از بیمـــاری ســـرطان پســـتان روز ب ـــا افزايـــش آگاهـــی زن ب
ـــورد مشـــکوک در پســـتان خـــود هســـتند.  کلینیک هـــای پزشـــکی در جســـتجوی حـــل مشـــکل و م
ـــا  ـــاری هســـتند. ب ـــل اول و زودرس بیم ـــرا در مراح ـــوارد در صـــورت تشـــخیص ســـرطان اکث ـــن م اي
ـــکان  ـــه پزش ـــی ک ـــای بالین ـــا تابلوه ـــناريو و ي ـــاری س ـــل اول بیم ـــاران در مراح ـــداد بیم ـــش تع افزاي
ـــان  ـــای درم ـــب روش ه ـــن ترتی ـــه اي ـــود و ب ـــر می ش ـــال زيادت ـــه س ـــال ب ـــتند س ـــرو هس ـــا آن روب ب
ـــک  ـــتان ي ـــرطان پس ـــر س ـــه ديگ ـــت ک ـــی نیس ـــر زمان ـــوند. دي ـــر می ش ـــتان پیچیده ت ـــر پس کانس
ـــاد  ـــتان اعتق ـــرطان پس ـــاری س ـــف بیم ـــک طی ـــه ي ـــر ب ـــود و اگ ـــه نمی ش ـــر گرفت ـــاری در نظ بیم
ـــده  ـــتر ش ـــرطان بیش ـــاختارمولکولی س ـــا از س ـــش م ـــدر دان ـــم. هرچق ـــتباه نکرده اي ـــیم اش ـــته باش داش
ـــرطان  ـــان س ـــی درم ـــول کل ـــه اص ـــال ک ـــن ح ـــت. در عی ـــده اس ـــترده تر ش ـــز گس ـــاری نی ـــوع بیم تن
ـــدام از  ـــا هرک ـــت ام ـــاکان پابرجاس ـــتمیک کم ـــای سیس ـــی و درمان ه ـــی، راديو تراپ ـــامل جراح ش
ـــتری در  ـــای بیش ـــه انتخاب ه ـــر زمین ـــه و در ه ـــش رفت ـــتر پی ـــوع بیش ـــوی تن ـــه س ـــا ب ـــن روش ه اي
ـــب  ـــان مناس ـــزی درم ـــر و طرح ري ـــه تفک ـــاز ب ـــه نی ـــه ک ـــرار گرفت ـــک ق ـــار و پزش ـــای بیم ـــش پ پی
ـــتان را  ـــرطان پس ـــاران س ـــه ی بیم ـــرای هم ـــان ب ـــای يکس ـــز از درمان ه ـــار و پرهی ـــر بیم ـــرای ه ب
ـــت و  ـــه دق ـــاز ب ـــی نی ـــخیصی و درمان ـــای تش ـــوع راه ه ـــون تن ـــم اکن ـــت ه ـــلم اس ـــد. مس می جوي
ـــن  ـــد يافت ـــد. باي ـــر را می طلب ـــا يکديگ ـــی ب ـــات بالین ـــج مطالع ـــه ی نتاي ـــع و مقايس ـــتجوی مناب جس
ـــان بلکـــه کاســـتن از  ـــش شـــانس درم ـــا افزاي ـــه تنه ـــه منظـــور ن ـــان ب راه مناســـب تشـــخیص و درم

ـــد.  ـــتور کار باش ـــان در دس ـــی درم آزار جانب
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اپیدمیولوژی سرطان های ژنیکولوژی در جهان و ایران
دکتر فهیمه خوشرو 

متخصص رادیوتراپی انکولوژی- بیمارستان رضوی مشهد

در کشــور مــا ســرطان ســومین علــت مــرگ و میــر اســت و ســاالنه 40000 نفــر جــان خــود 
ــد. ــه ســرطان از دســت می دهن ــر ابتــال ب را در اث

ــر  ــای غی ــا بیماری ه ــارزه ب ــط اداره مب ــال 1389 توس ــده در س ــر ش ــار منتش ــاس آم ــر اس ب
ــورد ســرطان در  ــوع 62040 م ــوزش پزشــکی در مجم ــان و آم ــردار وزارت بهداشــت، درم واگی
ــه  ــردان و بقی ــه م ــوط ب ــد آن مرب ــه 82/55 درص ــت ک ــده اس ــت ش ــور ثب ــال1386 در کش س
مربــوط بــه زنــان بــوده اســت؛ کــه در ايــن میــان می تــوان بــه ســرطان های دســتگاه تناســلی 
ــک از  ــرطان های ژنیکولوژي ــود. س ــاره نم ــا اش ــم از بیماری ه ــی مه ــوان گروه ــه عن ــان ب زن

ــران اســت. ــه ده ســرطان شــايع جهــان و اي جمل
ــی از  ــرطان يک ــن س ــت. اي ــران اس ــنده در اي ــرطان کش ــانزدهمین س ــدان ش ــرطان تخم س
ــن  ــرطان در بی ــی از س ــرگ ناش ــت م ــن عل ــک و پنجمی ــرطان های ژنیکولوژي ــايع ترين س ش
ــر  ــت مــرگ و می ــن ســرطان شــايع و ششــمین عل ــه رحــم هفتمی ــان اســت. ســرطان دهان زن

ــان اســت. ــی در زن ــی از بدخیم ناش
ــه رحــم  ــوارد ســرطان دهان ــی بهداشــت 85 درصــد م ــزارش ســازمان جهان ــه گ ــه ب ــا توج ب
مربــوط بــه کشــورهای در حــال توســعه اســت. ســرطان آندومتــر يــا ســرطان رحــم شــايع ترين 
ســرطان دســتگاه تولیــد مثــل در زنــان می باشــد بیــش از از 90 درصــد مــوارد آن در خانم هــای 

ــده می شــود. ــاالی 50 ســال دي ب
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نحوه برخورد با پاپ اسمیر غیر طبیعی   
دکتر زهره یوسفی

ـــگاه  ـــم، دانش ـــتان قائ ـــان، بیمارس ـــوژی زن ـــیپ انکول ـــی، فلوش ـــان مامای ـــروه زن ـــتاد گ اس
ـــران  ـــهد، ای ـــکي مش ـــوم پزش عل

ـــال  ـــرويکو واژين ـــیتولوژی س ـــتفاده از س ـــا اس ـــرويکس ب ـــرطان س ـــری س ـــال 1950 غربالگ از س
ـــمیر در  ـــاپ اس ـــت پ ـــورت تس ـــه ص ـــرويکس ب ـــرويکس و اندوس ـــاول های اگزوس ـــت س ـــا برداش ب
ـــزول%70  ـــرويکس و ن ـــر س ـــروز کانس ـــش 79% در ب ـــب کاه ـــر موج ـــن ام ـــود. اي ـــام می ش ـــا انج دنی
ـــده  ـــزارش ش ـــی های گ ـــاس بررس ـــر اس ـــت. ب ـــده اس ـــاران ش ـــن بیم ـــر اي ـــرگ و می ـــزان م در می
ـــال  ـــمیر در 3 س ـــاپ اس ـــری پ ـــام تســـت غربالگ ـــدم انج ـــرويکس، ع ـــرطان س ـــت س ـــايع ترين عل ش
گذشـــته در ايـــن بیمـــاران می باشـــد. گرچـــه نزديـــک بـــه 30% از ســـرطان های جديـــد کـــه 
ـــم  ـــمیر ه ـــاپ اس ـــش پ ـــت آزماي ـــه تح ـــت ک ـــی اس ـــان زنان ـــد در می ـــی ده ـــال رخ م ـــر س در ه
ـــت.  ـــده اس ـــر ش ـــمیر ذک ـــاپ اس ـــا 50% پ ـــی کاذب، 20% ت ـــزان منف ـــر می ـــن ا م ـــت اي ـــد. عل بوده ان
ـــتم  ـــته بندی سیس ـــق دس ـــد طب ـــای جدي ـــاس فن آوری ه ـــر اس ـــرويکس ب ـــی س ـــی ابنورمالیت برس
ـــال و  ـــی اپیتلی ـــلول سنگفرش ـــلول های س ـــالل س ـــتم اخت ـــن سیس ـــا اي ـــه ب ـــت ک Bethesda اس
ابنرمالیتـــی ســـلول های غـــددی شـــامل ASC، LSIL، HSIL و )AGC( اســـت کـــه در مـــورد 

ـــد.  ـــد ش ـــث خواه ـــرويکس بح ـــلول ها س ـــای س ـــن ابنرمالیتی ه ـــا اي ـــورد ب ـــوه برخ نح
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HPV    و ســرطان دهانه رحم   واکسیناسیون 
دکتر سودابه شهیدثالث

متخصص رادیوتراپی انکولوژی- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 )HPV( ــوم انســانی ــروس پاپیل ــت ناشــی از وي ــر عفون ــه رحــم در اث ــوارد ســرطان دهان ــر م اکث
ايجــاد می شــود. ويــروس HPV رايج تريــن عفونتــی اســت کــه از طريــق آمیــزش جنســی انتقــال 
ــد. ايــن عفونــت، در بســیاری از افــراد ، در نهايــت برطــرف می شــود، امــا در برخــی از آنهــا  می ياب
ــاد  ــر ايج ــل خط ــی از عوام ــی يک ــت دائم ــن عفون ــه اي ــد، ک ــی در می آي ــورت دائم ــت به ص عفون

ســرطان دهانــه رحــم اســت. 
ـــام  ـــه ن ـــن واکســـن HPV ب ـــاالت متحـــده( اولی ـــذا و داروی اي ـــازمان غ در ســـال FDA ،2006 )س
ـــا 26  ـــنین 9 ت ـــن س ـــان بی ـــران و زن ـــتفاده در دخت ـــرای اس ـــا HPV4 را ب ـــیل )Gardacil( ي گارداس
ـــی  ـــه پرخطـــر  HPV يعن ـــت ناشـــی از دو گون ـــه از عفون ـــن واکســـن چهارگان ـــد نمـــود. اي ســـال تأيی
ـــرطانی  ـــش س ـــات پی ـــم و ضايع ـــه رح ـــرطان دهان ـــوارد س ـــر م ـــاد اکث ـــث ايج ـــه باع 16و 18 ک
ـــروز 90 % از  ـــث ب ـــه باع ـــر 6 و11 ک ـــن، از دو HPV کم خط ـــوند و همچنی ـــی ش ـــم م ـــه رح دردهان

مـــوارد زگیل هـــای تناســـلی هســـتند، جلوگیـــری می کنـــد.
در ســال FDA ،2009 واکســن دوم HPV بــه نــام ســرواريکس )Cervarix( يــا HPV2 را بــرای 
پیشــگیری ســرطان دهانــه رحــم در دختــران و زنــان 10 تــا 25 ســاله تأيیــد نمــود )علیــه انــواع 16و 
HPV 18(؛ و همچنیــن اســتفاده از گارداســیل را بــرای پیشــگیری از ايجــاد زگیل هــای تناســلی در 

پســران و مــردان 9 تــا 26 ســاله تأيیــد کــرد.
ـــش  ـــات پی ـــگیری از ضايع ـــن در پیش ـــن واکس ـــده اي ـــخص ش ـــدد مش ـــی متع ـــات بالین در آزمايش
ـــاط بســـیار قـــوی و شـــناخته  ـــا در نظـــر گرفتـــن ارتب ـــر اســـت و ب ـــه رحـــم بســـیار مؤث ســـرطانی دهان
ـــم، و  ـــه رح ـــرطانی دهان ـــش س ـــات پی ـــکیل ضايع ـــی HPV ، تش ـــت دائم ـــن عفون ـــه بی ـــده ای ک ش
ـــاهد  ـــیون ش ـــن واکسیناس ـــام اي ـــا انج ـــم، ب ـــور حت ـــاً به ط ـــود دارد، تقريب ـــم وج ـــه رح ـــرطان دهان س

ـــود. ـــم ب ـــم خواهی ـــه رح ـــرطان دهان ـــروز س ـــه ای در ب ـــل مالحظ ـــح و قاب ـــش واض کاه
ـــت دائمـــی توســـط  ـــد واکسیناســـیون HPV در پیشـــگیری از عفون ـــان می کن داده هـــای موجـــود بی
ـــم  ـــر و ه ـــم بی خط ـــت، ه ـــم اس ـــه رح ـــرطان دهان ـــاد س ـــل ايج ـــم عام ـــه می دانی ـــی ک ويروس
ـــد  ـــاران درک کنن ـــه بیم ـــت ک ـــن اس ـــت دارد اي ـــیار اهمی ـــه بس ـــه ای ک ـــد. نکت ـــر می باش ـــیار مؤث بس
ـــرف  ـــرای برط ـــود، و ب ـــتفاده می ش ـــی HPV اس ـــت دائم ـــگیری از عفون ـــرای پیش ـــن ب ـــن واکس اي
ـــد،  ـــری نمی باش ـــان مؤث ـــت درم ـــده اس ـــاد ش ـــیون ايج ـــش از واکسیناس ـــه پی ـــی ک ـــودن عفونت نم
ـــذا مهمتريـــن اصـــل اقـــدام بموقـــع جهـــت انجـــام واکسیناســـیون دختـــران در جامعـــه مـــی باشـــد . ل
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پانل سرطان  آندومتر
دکتر قدسیه علوی
استاد جراحی زنان

ــه  ــال می باشــد ک ــن کانســر های دســتگاه ژنیت ــر يکــی ازشــايع ترين و مهمتري کانســر آندومت
ــش  ــل افزاي ــیدانس آن بدلی ــش انس ــود. افزاي ــامل می ش ــان را ش ــای زن ــد بدخیمی ه 6 در ص
ــل اســتروژن،  ــدون تقاب ــی مــدت و ب ــر طوالن ــی( اث ــه ای )چاق طــول عمــر و فاکتور هــای تغذي
ــتیک(،  ــی کیس ــای پل ــد تخمدان ه ــود دارد )مانن ــی وج ــالالت قاعدگ ــه در آن اخت ــرايطی ک ش
ــتن  ــر رس، نداش ــگی دي ــش رس، يائس ــارک پی ــگی، من ــی يائس ــای حوال ــش خونريزی ه افزاي
ــان  ــی، درم ــی پ ــا آت ــر ب ــالزی آندومت ــر پ ــابقه هیپ ــد س ــازها مانن ــر س ــاير خط ــی و س حاملگ
تاموکســیفن بــرای ســرطان پســتان، ســابقه فامیلــی ســرطان های آندومتــر، پســتان، تخمــدان و 

ــر فشــاری خــون می باشــد . ــت و پ ــس، دياب ــان پولیپوزي ــال ن ســندرم ســرطان کلورکت
غربالگــری افــراد پــر خطــر در بهتريــن شــرايط تنهــا نیمــی از تمــام مــوارد ســرطان آندومتــر را 
کشــف مــی نمايــد. کانســر آندومتــردردوره ی تولیدمثلــی و يائســگی اتفــاق می افتــد و 5درصــد 

از بیمــاران کمتــر از 40 ســال دارنــد و 20 تــا 25 درصــد ار آنهــا قبــل از يائســگی می باشــد.
انواعــی کــه در زمینــه ی آندومتــر آتروفیــک و يــا بــدون تاثیــر هورمونــی بــروز نمــوده باشــد 
تهاجمــی تــر عمــل نمــوده و ســلول های افتــراق نیافتــه بــا پیــش آگهــی بــد نســبت بــه نــوع 
ــپ  ــک پولی ــا در ي ــوده و ي ــا منتشــر ب ــی ي ــد. ممکــن اســت موضع ــون دارن ــه هورم وابســته ب
ــه  ــر يافت ــر تغیی ــال های اخی ــرطان در س ــن س ــدی اي ــد. مرحله بن ــده باش ــر ش ــر ظاه آندومت
ومرحلــهI A و B I از مرحلــه يــک درهــم ادغــام و C I بــه B I تغییــر يافتــه اســت. در مرحلــه 
ــن  ــت. در بی ــده اس ــدا ش ــک )C2( ج ــارا آئورتی ــی )C1( از پ ــاوی لگن ــدد لنف ــری غ 3 درگی
ــرات  ــال های اخیرتغیی ــی س ــر ط ــر آندومت ــان کانس ــی و درم ــوژی ارزياب ــای ژنیکول بدخیمی ه
ــوده اســت. و  ــی ب ــو تراپ ــان مرســوم جراحــی و رادي ــه اســت. شــايعترين درم چشــم گیری يافت
تصــور می شــد کــه شــیمی درمانــی موثــر نمی باشــد. ولــی بــا وجــودی کــه راديوتراپــی توانايــی 
ريشــه کنــی میکرومتاســتازها را دارد امــا کمتــر منجــر بــه بهبــود بقــا می شــود کــه ايــن امــر 
ــذا در ايــن مــوارد و اســتفاده از راه هــای  ــه درمــان سیســتمیک را مشــخص می ســازد. ل ــاز ب نی
درمانــی مختلــف مزايــای شــیمی درمانــی در مراحــل پیشــرفته ی آندومتــر همچنیــن نئوادجوانــت 
ــدم  ــا ع ــر، انجــام ي ــه کانســر آندومت ــال ب ــاروری در خانم هــای جــوان مبت ــظ ب ــی، حف کموتراپ
ــی و  ــیمی درمان ــی و ش ــون درمان ــتفاده از هورم ــورت و اس ــی و پاراآئ ــی لگن ــام لنفادنکتوم انج
ــث  ــه بح ــل ب ــف در پان ــاران مختل ــودن بیم ــرح نم ــب مط ــرد Sentinel node در غال کارب

گذاشــته خواهــد شــد.
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پرتودرمانی حین عمــل : از فیزیک بالینی تا رادیوبیولوژی
دکتر سید ربیع مهدوی

ــوم  ــگاه عل ــیار دانش ــی/ دانش ــت رادیوتراپ ــکی/ فیزیس ــک پزش ــی فیزی ــرای تخصص دکت
ــران ــکی ای پزش

در دهــه ی اخیــر شــاهد پیشــرفت چشــمگیر پرتودرمانــی حیــن عمــل )IORT( بوده ايــم کــه در 
آن بافت هــای مزاحــم در مســیر پرتــو کــه موجــب محدوديــت در پرتودهــی بــا دوز بــاال می شــوند 
ــد  ــن روش جدي ــد .مکانیســم عمــل اي ــن عمــل جراحــی خــارج می گردن ــش در حی از مســیر تاب
ــا حــدودی متفــاوت از ديگــر روش هــای اســتاندارد پرتودرمانــی می باشــد.  ــه لحــاظ تکنیکــی ت ب
بــه طــور کلــی IORT بــه معنــای تابــش دوز بــاال در يــک جلســه بــه بیمــار بالفاصلــه پــس از 
عمــل جراحــی و در زمانــی اســت کــه بیمــار در حــال بیهوشــی بــه ســر می بــرد. هــدف از ايــن 
نــوع پرتودرمانــی کاهــش احتمــال بازگشــت موضعــی تومــور از طريــق حــذف ســلول های تومورال 
ــرای  ــوژی از مزايــای قابــل توجهــی ب ــه لحــاظ راديوبیول ــذا ب ــده در بســتر تومــور اســت ل باقیمان
ــد  درمــان بســتر تومــور و همچنیــن کاهــش دوز بافــت نرمــال برخــوردار اســت. IORT می توان
ــاال  ــگ دوز ب ــا آهن ــی ب ــرژی )Low KV- IORT(، براکیتراپ ــم ان ــس ک ــای ايک ــط پرتوه توس
)HDR- IORT( و الکتــرون )IOERT( انجــام شــود. در هــر صــورت بدلیــل اســتفاده از دوز بســیار 
بــاالی پرتــو انجــام دزيمتــری بطورمنظــم و داشــتن برنامــه ضمانــت کیفــی و راســتی آزمايــی ايــن 

ــوده و آمــوزش الزم را طلــب می کنــد. تکنیــک دارای اهمیــت خاصــی ب
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نگاهی جدید به رویکردهای پزشکی در درمان، پیشگیری و 
پژوهش در زمینه بیماری سرطان  

پرفسور علی گرجی
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، بیمارستان خاتم االنبیاء )ص(، تهران، ایران

مرکز تحقیقات صرع دانشگاه مونستر، مونستر، آلمان

ـــا  ـــم ي ـــور بدخی ـــه توم ـــرطان ک ـــال 2014 س ـــی در س ـــت جهان ـــازمان بهداش ـــف س ـــاس تعري براس
نئوپـــالزی بدخیـــم نیـــز شـــناخته می شـــود بـــه گروهـــی از بیماری هـــا کـــه در رشـــد غیـــر 
ـــد،  ـــدن را دارن ـــمت های ب ـــر قس ـــه ديگ ـــدن ب ـــش ش ـــا پخ ـــه ي ـــی حمل ـــا تواناي ـــلول ب ـــی س طبیع
ـــه  ـــه طوری ک ـــت ب ـــی اس ـــیوه ی زندگ ـــا ش ـــط ب ـــاری مرتب ـــک بیم ـــرطان ي ـــود. س ـــالق می ش اط
عواملـــی ماننـــد تغذيـــه، محـــل کار، تماس هـــای شـــغلی، محـــل ســـکونت و ســـیگار و غیـــره 
ـــن  ـــه اي ـــال ب ـــر ابت ـــل خط ـــر عوام ـــوند. از ديگ ـــم ش ـــور بدخی ـــاد توم ـــه ايج ـــر ب ـــد منج می توانن
بیمـــاری می تـــوان بـــه ســـابقه فامیلـــی، پرتـــو درمانـــی قبلـــی، هرومون هـــا يـــا اگزوژن هـــا، 
ـــای  ـــل نقص ه ـــه دلی ـــرطان ها ب ـــد س ـــی 10 درص ـــاً 5 ال ـــود. تقريب ـــاره نم ـــژاد اش ـــن و ن ـــکل، س ال
ـــال  ـــد ابت ـــک مانن ـــل بیولوژي ـــد عوام ـــر چن ـــد. ه ـــدان می باش ـــه فرزن ـــن ب ـــی از والدي ـــک ارث ژنتی
ـــناختی  ـــت ش ـــل زيس ـــن عوام ـــت. مهمتري ـــده گرف ـــوان نادي ـــی را نمی ت ـــای عفون ـــه بیماری ه ب
منتهـــی بـــه ســـرطان عبارتنـــد از ويروســـهای هپاتیـــت B و C، ويـــروس پاپیلومـــای انســـانی، 
ـــرطان ها در  ـــد س ـــان 20 درص ـــن می ـــه از اي ـــروس HIV، ک ـــتوزوما و وي ـــوری، شیس هلیکوباکترپیل
ـــای انســـانی می باشـــد.  ـــروس پاپیلوم ـــت B و C و وي ـــل هپاتی ـــه دلی ـــعه ب ـــال توس کشـــورهای در ح
ـــکی  ـــرداری پزش ـــر ب ـــری، تصوي ـــت های غربالگ ـــاص، تس ـــم خ ـــط عالئ ـــد توس ـــرطان می توان س
ـــل  ـــن عام ـــی دومی ـــی عروق ـــای قلب ـــد از بیماری ه ـــرطان بع ـــود. س ـــخیص داده ش ـــی تش ـــا بیوپس ي
ـــر  ـــرگ در کشـــورهای کمت ـــل م ـــه و ســـومین عام ـــر در کشـــورهای توســـعه يافت ـــرگ و می شـــايع م
ـــاری در  ـــی بیم ـــار جهان ـــم در ب ـــل مه ـــده ای عام ـــور فزاين ـــه ط ـــرطان ب ـــت. س ـــه اس ـــعه يافت توس
ـــم  ـــل و مکانیس ـــرطان زا و عل ـــل س ـــق عوام ـــناخت دقی ـــن ش ـــود. بنابراي ـــد ب ـــده خواه ـــای آين دهه ه
ـــر  ـــوق الذک ـــائل ف ـــه مس ـــه ب ـــا توج ـــي رود. ب ـــرطان بشـــمار م ـــاي پیشـــگیري از س ـــاری بن ـــن بیم اي
ـــا  ـــنايي ب ـــان، آش ـــی در درم ـــای بالین ـــن يافته ه ـــا آخري ـــنايی ب ـــت آش ـــرطان جه ـــی س ـــش مل هماي
ـــه ی  ـــان در زمین ـــن محقق ـــر بی ـــادل نظ ـــرطان، تب ـــه ی س ـــی در زمین ـــتاوردهای تحقیقات ـــن دس آخري
ـــی و اولويـــت بنـــدی  ـــه و بالینـــي جهـــت شـــناخت و درمـــان، شناســـايی نیازهـــای تحقیقات ـــوم پاي عل
ـــنايی  ـــان و آش ـــا جه ـــه آن ب ـــران و مقايس ـــرطان در اي ـــواع س ـــیوع ان ـــزان ش ـــايی می ـــا، شناس آنه
ـــزار  ـــی برگ ـــل محیط ـــان و عوام ـــر ط ـــن س ـــاط بی ـــه ارتب ـــع ب ـــی راج ـــای علم ـــن يافته ه ـــا آخري ب
ـــرطان  ـــز س ـــداف مرک ـــاختار و اه ـــي س ـــه معرف ـــا ب ـــي م ـــن گردهماي ـــن در اي ـــردد. همچنی می گ

ـــت. ـــم پرداخ ـــوي خواهی رض
کلمات کليدی: سرطان، درمان، پژوهش، پیشگیری
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 )IORT رادیوتراپی حین عمـل جراحی در ایران)
دکتر محمد اسماعیل اکبری1، دکتر فهیمه ناظمیان2

1. رئیس مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
2. فلوشیپ جراحی سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

ـــه  ـــع ب ـــار در واق ـــم بیم ـــر روی زخ ـــتفاده از آن ب ـــت اس ـــزان بعل ـــعه يونی ـــف اش ـــن روز کش از اولی
ـــدود  ـــب از ح ـــرف آن در ط ـــن مص ـــور روتی ـــه ط ـــی ب ـــت ول ـــده اس ـــام می ش ـــی IORT انج نوع
ـــت 60  ـــا کبال ـــده ب ـــر مع ـــر روی کنس ـــی ب ـــور Abe ژاپن ـــط پروفس ـــت توس ـــل اس ـــال قب 60 س
ـــی در  ـــل و راديوتراپ ـــاق عم ـــی در ات ـــه جراح ـــت ک ـــن اس ـــده IORT اي ـــاری عم ـــد .گرفت ـــام ش انج
ـــود،  ـــراه ب ـــکالتی هم ـــا مش ـــر ب ـــل ديگ ـــه مح ـــار ب ـــال بیم ـــود و انتق ـــام می ش ـــری انج ـــاق ديگ ات
ـــور Calvo در  ـــور Abe و پروفس ـــون پروفس ـــی چ ـــکاران بزرگ ـــط هم ـــکالت توس ـــن مش ـــه اي ک
ـــتفاده از  ـــا اس ـــر ب ـــال حاض ـــت. درح ـــده اس ـــرا درآم ـــه اج ـــده و ب ـــل ش ـــته تحم ـــای گذش دهه ه
ـــترنال  ـــی اکس ـــن راديوتراپ ـــاوت بی ـــت. تف ـــده اس ـــل ش ـــکل ح ـــن مش ـــل IORT اي ـــتگاه موباي دس

ـــترنال: ـــه در روش اکس ـــت ک ـــه اس ـــد نکت ـــن چن ـــا IORT در اي Conventional  ب

ـــه  ـــیب ب ـــری از آس ـــت جلوگی ـــر )2Gray( جه ـــا حداکث ـــم ب ـــتفاده از دوز ک ـــه اس ـــف ب ـــا مکل 1- م
ـــتیم. ـــراف هس نســـوج اط

. Fractionated 2ـ مرحله ای انجام می شود
Tolerance issue 3ـ بر اساس تولرانس نسوج احشاء اطراف تصمیم گیری می شود

ـــرای بیمـــار اســـتفاده  ـــر ب ـــاه تاخی ـــد م ـــا چن ـــی انجـــام شـــود ب ـــد از شـــیمی درمان ـــد بع 4ـ چـــون باي
ــود. می شـ

5ـ دفعات رفت و آمد بیمار زياد است.
6ـ نگران هستیم که واقعا اشعه الزم به جايی که می خواهیم وارد می شود.

ولی در IORT نکات مثبتی وجود دارد مثل: 
1ـ بیشترين دوز قابل تحمل در هنگام جراحی داده می شود.
2ـ بهترين نقطه ای که می خواهیم اشعه را دريافت می کند.

3ـ عناصر اطراف را جدا کرده و Safe نگه می داريم.
4ـ از نظر اقتصادی رفت و آمد به نفع بیمار است.

5ـ عوارض کمتری دارد.
ـــعه  ـــن دوز اش ـــم باالتري ـــه بتوانی ـــت ک ـــن اس ـــود اي ـــت ش ـــی رعاي ـــد در راديوتراپ ـــه باي ـــی ک اصول
ـــم  ـــاور وارد کنی ـــر مج ـــظ عناص ـــا حف ـــن Fractionation و ب ـــا کمتري ـــه ب ـــب ترين نقط را در مناس

ـــت. ـــام اس ـــل انج ـــوارد در IORT قاب ـــن م ـــه اي ـــه هم ک
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دو نوع اشعه در  IORT استفاده می شود:
ـــت  ـــرون اس ـــتگاه الکت ـــتر از دس ـــت آن بیش ـــت حرک ـــه اواًل قابلی ـــعه  X ک ـــد اش ـــتگاه تولی 1ـ دس
ـــت  ـــن اس ـــکال آن اي ـــه اش ـــت و البت ـــر اس ـــم آن کوچکت ـــن حج ـــدارد و بنابراي ـــر ن ـــیلندر تانک دوم س
ـــرای  ـــاعت ب ـــم س ـــدود نی ـــدت ح ـــم دارد. و م ـــوذ ک ـــه نف ـــد ک ـــتفاده می کن ـــعه  X اس ـــه از اش ک

ـــت. ـــی الزم اس راديوتراپ
ـــر از  ـــی کمت ـــل خیل ـــن عم ـــعه حی ـــان اش ـــول زم ـــت و ط ـــرون اس ـــتگاه Linac– الکت 2ـ دس

دســـتگاه XR اســـت. و مـــدت زمـــان الزم بـــرای اشـــعه حـــدود يـــک دقیقـــه می باشـــد.
اشـــعه کمتـــری بـــه نســـوج اطـــراف وارد می شـــود ولـــی حجـــم دســـتگاه بیشـــتر اســـت و 

انعطاف پذيـــری کمتـــری دارد.
اين دستگاه برای همه ی سرطان های نیازمند اشعه، قابلیت استفاده دارد.
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نقش جدید آزمایشگاه در درمان سرطان: پزشکی شخصی
دکتر محمدعلی صارمی

عضو هیئت علمی دانشگاه بقیه اهلل تهران

پزشـکی شـخصی شـده  )Personalized Medicine( يـا  PM يـک پنجـره جديـد در حوزه ی 
پزشـکی اسـت که روی تشـخیص های فـردی به صـورت منحصر به فـرد تمرکز دارد، بـا تصمیمات، 
شـیوه ها و يـا محصـوالت پزشـکی مناسـب کـه بـه صـورت اختصاصی بـرای هر فـرد طراحی شـده 
اسـت. در ايـن رويکـرد، آزمايش هـای اختصاصـی اغلـب انتخابی مناسـب هسـتند و درمان های بهینه 
برمبنـای زمینـه ژنتیکـی بیمار يـا آنالیزهای مولکولی وسـلولی تجويـز می گردند. اسـتفاده از اطالعات 
ژنتیکـی نقش اساسـی را در جنبه های معینی از پزشـکی شـخصی شـده بـازی می کنـد. اين اصطالح 
ابتـدا در زمینـه ژنتیکـی ابداع شـده بـود و از طريق آن برای احاطـه کردن تمام انواع اقدامات شـخصی 

گسـترش يافته است.
هـر شـخص يـک تنوع منحصـر به فـردی از ژنومـی را دارا می باشـد. اگرچه بیشـتر ايـن تنوع ها در 
میـان اشـخاص هیـچ اثری روی سـالمت ندارد، سـالمت اشـخاص ريشـه در تنوع ژنتیکی بـا رفتارها 

و تاثیـرات محیطی دارد. 
پیشـرفت های مدرن در پزشـکی شـخصی شـده بر تکنولوژی ای متکی اسـت که بیولوژی اساسـی 
بیمـار از قبیـل DNA ، RNA يـا پروتئیـن را تائیـد می کنـد کـه سـرانجام منجـر به تصديـق بیماری 
می شـود. بعنـوان مثال روش های پزشـکی شـخصی شـده از قبیل ترتیـب ژنوم ها می توانـد جهش در 

DNA را آشـکار کنـد کـه در ايجـاد بیماری هـا از بافت هـای کیسـت دار تا سـرطان اثـر می گذارد.

بـا بررسـی مجمـوع ژن هـای دارای نقـش در ايجاد سـرطان )نظیـر انکوژن ها( اطالعـات مفیدی در 
اختیـار پزشـکان قـرار می گیـرد تا شـیوه ی درمانـی مطلوب شـرايط ويژه هر بیمـار و سـرطان هر فرد 
بـه صـورت مجزا توسـط پزشـک متخصص اتخاذ گـردد. بررسـی ها نشـان می دهد ايـن اطالعات در 
تجويـز داروی مناسـب در زمـان مناسـب موثـر بوده انـد بـه اين علـت که توانسـته اند ديد جامعـی را از 

مسـیرهای مولکولـی ويـژه هر بیمـار در اختیـار متخصصان قـرار دهد نظیر: 
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توزیع آناتومیکی و اطالعات دموگرافیک سرطان پانکراس از سال 
در مشهد، ایران  2 0 1 3 تا   1 9 9 7

محمـد رضـا فرزانـه فر1، سـید مصطفـی پریـزاده1، فاطمـه حمیدی1، رعنـا رحیمـی1، بهناز 
بـرادران1، مـژگان کایـی مقـدم1، دالرا اخـوان1، آناهیتا معصـوم1، مریم قندهاری1، سـید امیر 
آل داوود2، کامران غفارزادگان1، حمیدرضا سـیما1، سـوده مقدری1، شـیما جعفر زاده شهری1، 

نسیم شـیرین صحرایی1
1- گروه تحقیقاتی سـرطان معده، کمیته تحقیقات دانشـجویی، دانشـکده پزشـکی، دانشـگاه 

علوم پزشـکی مشهد، مشـهد، ایران
2-دپارتمان رادیوتراپی، بیمارستان امید، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران 

مقدمه : 
سـرطان پانکـراس چهارمیـن علـت مـرگ و میـر در اثـر سـرطان در بیـن مـردان و زنـان بـوده که 
مسـئول %6 همـه سـرطان های منجر بـه مرگ می باشـد. نزديک بـه %75 همه ی کارسـینوم های 
پانکـراس در سـر و گـردن پانکـراس رخ می دهنـد. 15-%20 در تنه و 5 تـا %10 آن در دم پانکراس 
بـروز می کننـد. ايـن سـرطان در مردان شـايع تر از زنان می باشـد و به طور عمـده افراد مسـن را درگیر 
می کنـد. مطالعـات نشـان می دهند که بسـیاری از سـرطان های منجر شـده به مرگ در ايـران گزارش 
نشـده باقـی مانده اسـت. ايـن مطالعه به منظور تعییـن داده های جديـد از توزيع آناتومیـک و اطالعات 

دموگرافیک از سـرطان پانکراس در شـمال شـرق ايران طراحی شـده اسـت.
مـواد و روش هـا: سـوابق بیمـاران مبتـال بـه سـرطان پانکـراس از مـارس 1997 تـا فوريـه 2013 
دربیمارسـتان قائـم و امید مشـهد برای داده ای دموگرافیـک و محل آناتومیک تومور مورد بررسـی قرار 

گرفتند.آنالیـز آمـاری بـا )SPSS version 16( انجام شـد.
نتايـج: 408 بیمـار مبتال به سـرطان پانکراس در اين مطالعه بررسـی شـدند که 262 مـرد )64.2%( 
و146 زن )%35.8( با میانگین سـنی )0.83 +_60.55( و )1.04 +_60.27( وارد مطالعه شـدند. محل 
زخـم در131 بیمـار در سـرپانکراس قـرار داشـت، که بیشـترين شـیوع در اين قسـمت می باشـد. 267 
بیمـار از زخم هـای نامشـخص پانکـراس رنـج می بردنـد. دم پانکراس در 4 مـورد و تنه پانکـراس در 6 
مـورد از بیمـاران درگیـر شـده بود. آسیب شناسـی نشـان می دهد که بیشـترين فرم سـرطان پانکراس 

آدنوکارسینوما می باشـد )64.8%(.
نتیجـه گیـری: نتايـج ما نشـان داد که شـايع ترين محل درگیری سـرطان پانکـراس در سـر آن قرار 
دارد و تفـاوت آمـاری مشـخصی بیـن مـرد و زن وجود نـدارد. همچنیـن درگیری تنه پانکراس بیشـتر 

از دم آن بـود.
کلمات کليدی: توزيع اناتومیکی، اطالعات دموگرافیک، سرطان پانکراس 
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TIMPs بعنوان مارکرهای بافتی برای  MMPs و  ارزیابی 
آدنوکارسینوم معده

 آناهیتـا معصوم1،2، حمید رضا سـیما1، حمید رضیعی1، کامران غفـارزادگان1، محمد فرزانه 
فـر1،3، امیر نیـک1،5، طهورا عبداللهی1،4، سـپیده قدری1،2، سـید مصطفی پریـزاده1،5، فاطمه 
حسـین نـژاد1،6، حوریه سـلیمانی1،5، شـیما جعفـرزاده شـهری1،6، سـوده مقـدری1،6، زهرا 
یوسـفلی 1،5، مریـم قندهـاری1،6، زهرا جعفـری1،5، بیتا زرگـران1،6، فاطمه حمیـدی1،6، زهرا 

بهروزنیا1،6، سـپیده منصوری مجوفـردی1،6، بهناز بـرادران1،6   
1.گروه تحقیقاتي سرطان معده؛ دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ایران

2.پزشک عمومي
3.دپارتمان داخلي بیمارستان قائم، مشهد

4.دستیار تخصصي اطفال، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ایران
5.کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ایران
6.کمیته تحقیقات دانشجویي، دانشگاه آزاد اسامي مشهد، مشهد، ایران 

زمينه و هدف: 
سـاالنه 50 هـزار نفـر در ايـران بـه سـرطان مبتال می شـوند کـه شـايع ترين درگیری ها در دسـتگاه 
گـوارش و بـه خصـوص معده اسـت. پروتئولیـز پروتئین های بافـت نرمال اطـراف تومـور از مهم ترين 
 )MMP( متالوپروتئینـازه  ماتريکـس  سرطان هاسـت.  متاسـتاز  و  گسـترش  در  موثـر  پروسـه های 
اندوپپتیدازهـای اصلـی شـرکت کننده در ايـن فرآينـد می باشـند. عـدم تعـادل بیـن بیـان MMP ها و 
مهارکننده هـای آنهـا )TIMPS( منجـر بـه پروسـه های پاتولوژيک سـرطان از جمله تهاجم می شـود. 
هـدف ايـن مطالعه بررسـی سـطوح بافتی ايـن مارکرها در بیماران مبتال به سـرطان معـده و همچنین 

بررسـی ارتبـاط آن بـا فاکتورهـای کلینیکوپاتولوژيک بیماری اسـت.
روش مطالعه:

طـی يک مطالعـه توصیفی- تحلیلی،82 بیمار مبتال به ادنوکارسـینوم معده کـه کانديد عمل جراحی 
گاسـترکتومی در بیمارسـتان امید مشـهد بوده و سـابقه هیچگونه ابتال به سـرطان، جراحی، راديوتراپی 
يـا شـیمی درمانی نداشـته اند، مـورد بررسـی قـرار گرفتند. ابتـدا Stage بیماری با اسـتفاده از سیسـتم 
TNM، grade و نوع هیسـتولوژيک تومور توسـط همکار پاتولوژيسـت تعیین شـد. سـپس با تکنیک 
ايمنوهیستوشـیمی بیان بافتی MMP2 ،MMP9 ، TIMP-1 و  TIMP-2در بافت تومورال و بافت 
نرمـال اطـراف آن بررسـی شـده و آلودگـی بـه H.pylori پیلـوری نیز تعییـن گرديد. ارتبـاط مارکرها 
در رده هـاي مختلـف نمـاي بافت شناسـی، grade،  stage و میـزان درگیـری غـدد لنفـاوی نیـز به 

وسـیله ی آزمـون کای- دو و ضريب همبسـتگی گامـا مورد آزمون قـرار گرفت.
یافته ها:

در ايـن مطالعـه 58 بیمـار )70/7%( مـرد بودنـد بـا میانگیـن سـنی27 /62 سـال. شـايع ترين محل 
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 grade I درگیـری جسـم معـده بـود )37%(. از لحـاظ درجه آسیب شناسـی تومور اغلـب بیمـاران در
)52/4%( و IIIstage )60/2%( بیمـاری قـرار داشـتند. در بررسـی انجام شـده رابطـه معناداری بین 
بیـان بافتـی )P=0.79( MMP9  و )TIMP1)P=0.89 بـا  Grade تومور وجود نداشـت و جز اين 
بـه علـت تعـداد کم مشـاهدات در جداول توافقی، امکان بررسـی رابطـه بین بیان بافتی سـاير مارکرها 

بـا Stage، سـايز تومـور، تعـداد گره های لنفاوی درگیر و متاسـتاز دوردسـت وجود نداشـت.
نتيجه :

 در ايـن مطالعـه ارتبـاط معنـاداری بین مارکرهای مورد بررسـی و رفتار تومور يافت نشـد و مطالعاتی 
با حجـم نمونه باالتـر مورد نیاز می باشـد.

 - )Staging( مرحله پیشـرفت - )grading( واژگان کليدی: آدنوکارسـینوم معده- درجـه تمايز
ماتريکـس متالوپروتئینازها- مهارکننده ماتريکس متالوپروتئینازها
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مروری بر سیر درمان سرطان در سال های اخیر
سـید مصطفـی مـدرس موسـوی1، فاطمـه علـی پـور1، سـجاد سـحاب نـگاه2، لیـا بیـان1، 

زهراسـادات هاشـمی3
1.مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفاء، بیمارستان خاتم االنبیاء، تهران، ایران.

2.بخـش بافت شناسـی و جنین شناسـی، گـروه علوم پایه، دانشـکده دامپزشـکی، دانشـگاه 
شـیراز، شـیراز، ایران.

3.دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

مقدمه:
در ســال های بســیار دور ســرطان واژه ای شــناخته شــده نبــود و آن را مســاوی بــا مرگ می دانســتند. 
ــن  ــد ولیک ــرز می دانن ــای ه ــی از علف ه ــختی خالص ــه س ــرطان را ب ــان س ــروزه درم ــه ام اگرچ
نمی تــوان درمــان آن را ناامیدانــه دانســت. جراحــی، شــیمی درمانی و راديوتراپــی از روش هــای رايــج 
در مقابلــه بــا ســرطان می باشــند. جراحــی بــه نــدرت در هــر متاســتازی قابــل اســتفاده بوده و شــیمی 
درمانــی يــا راديوتراپــی بــه علــت صدماتــی کــه بــه ســلول های ســالم در کنــار ســلول های ســرطانی 
می زننــد، روش هايــی ايمــن در درمــان ســرطان نمی باشــند. کمتريــن میــزان ســلول ســرطانی کــه 
در پــی جراحــی باقــی بمانــد تــوان تکثیــر و بازگشــت مجــدد بیمــاری را خواهــد داشــت. همچنیــن 
ــلول های  ــدن س ــاوم ش ــبب مق ــی س ــای تهاجم ــالم در درمان ه ــلول های س ــه س ــیب وارده ب آس
ســالم بــه ســموم و داروهــا خواهــد شــد. بنابرايــن امــروزه درمان هــای جديــد بــا اســتفاده از داروهــای 
ضــد ســرطان و يــا پیونــد آن هــا بــا ترکیبــات جديــد، درمــان موثــر ســرطان های بدخیمــی از جملــه 
لنفومــای هوچکیــن، ســرطان بیضــه، بعضــی از انــواع لوکمیاهــا و بعضــی ســرطان های کــودکان را 

بســیار امیدوارانــه نمــوده اســت.
نتيجه گيری:

 لــذا بــه نظــر می رســد داروهــای جديــد از طريــق تنظیــم، کنتــرل يــا مهــار چرخــه ی تقســیمات 
ســلولی و يــا مهــار روندهــای مــرگ برنامه ريــزی شــده ی ســلولی بــا جلوگیــری از تکثیــر و تزايــد 
ــری از ايجــاد ســلول های ســرطانی  ــودی ســلول های ســرطانی و جلوگی ســلول های ســرطانی، ناب
ــدی در  ــای جدي ــان افق ه ــه همچن ــند، اگرچ ــر باش ــرطان موث ــان س ــد در درم ــی می توانن ــه خوب ب

راســتای درمــان ســرطان پیــش روی محققــان وجــود دارد.
واژه های کليدی: سرطان، جراحی، لنفوم، مرگ برنامه ريزی شده ی سلول
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RET در سرطان پستان کاربردهای درمانی پروتوآنکوژن 
سـید مصطفی مدرس موسـوی1، سـجاد سـحاب نگاه2، فاطمه علی پـور1، الهام محمـدزاده1، 

لیا بیان1، زهراسـادات هاشـمی3
1.مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفاء، بیمارستان خاتم االنبیاء، تهران، ایران.

2.بخـش بافت شناسـی و جنین شناسـی، گـروه علـوم پایه، دانشـکده دامپزشـکی، دانشـگاه 
شـیراز، شـیراز، ایران.

3.دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

مقدمه:
ــال  ــه در انتق ــد ک ــد می کن ــايی را ک ــاز غش ــن کین ــده ی تیروزي ــک گیرن ــوژن RET ي پروتوآنک
ســیگنال های رشــد و تمايــز ســلولی نقــش داشــته و در ناحیــۀ کروموزومــی 10q11.21 قــرار دارد. 
گیرنــدۀ RET در غشــای ســلول دارای 4 ناحیــۀ شــبه کادهريــن، ناحیــه ای غنی از سیســتئین، فعالیت 
تیروزيــن کینــازی در بخــش داخــل ســلولی و يــک جايــگاه اتصــال کلســیم در بخــش خارج ســلولی 
می باشــد. بــا اتصــال لیگانــد بــه ايــن گیرنــده، فرآينــدی صــورت می گیــرد کــه نتیجــه ی آن انتشــار 
ســیگنال بــه داخــل ســلول بــوده و منجــر بــه بیــان ژنــی خــاص، گســترش و تمايــز ســلول های 
 RET نورواندوکرينــی و همچنیــن پاســخ های بیولوژيکــی می شــود. افزايــش فعالیــت پروتوآنکــوژن
در پیدايــش ســندروم های ســرطانی نقــش دارد. ســه نــوع ســرطان پســتان وجــود دارد کــه برخــی در 
حضــور اســتروژن ســريعتر رشــد کــرده )+ER(، برخی در حضور پروژســترون رشــد ســريعتری داشــته 
.)ER- , PR-( و دســتۀ ســوم هیــچ يــک از گیرنده های اســتروژنی و پروژســترونی را ندارنــد )PR+(

نتيجه گيری:
در ايــن مطالعــه مــا بــه اهمیــت نقــش بیــن RET و تداخــل آن بــا مســیر ER در ســرطان پســتان 
پرداختــه و اهمیــت ايــن تداخــل را در درمــان اندوکرينــی مــورد بحــث قــرار می دهیــم. مطالعــات 

اخیــر افزايــش بیــان پروتوآنکــوژن RET را در ســرطان پســتان های+ ER نشــان داده انــد.
واژه های کليدی: سرطان پستان، پروتوآنکوژن RET، استروژن، پروژسترون
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بهبود سرطان: درمان از طریق گروه هدف در مقابل روش های 
مرسوم شیمی درمانی

ـــا  ـــور1، لی ـــی پ ـــه عل ـــگاه2، فاطم ـــحاب ن ـــجاد س ـــوی1، س ـــدرس موس ـــی م ـــید مصطف س
ـــمی3 ـــادات هاش ـــان1، زهراس بی

1.مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفاء، بیمارستان خاتم االنبیاء، تهران، ایران.
2.بخـــش بافت شناســـی و جنین شناســـی، گـــروه علـــوم پایـــه، دانشـــکده دامپزشـــکی، 

ـــران. ـــیراز، ای ـــیراز، ش ـــگاه ش دانش
3.دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

مقدمه:
ــی  ــرات مخرب ــر روی چرخــه ی تقســیم ســلولی اث ــر ب ــت تاثی ــه عل  در شــیمی درمانی معمــوال ب
ــا اينکــه تمامــی  ــده و ي ــر ســلول های ســرطانی ايجــاد گردي ــر روی ســلول های ســالم عــالوه ب ب
ــای  ــق گروه ه ــان از طري ــد. در درم ــرار نمی گیرن ــا ق ــوم داروه ــورد هج ــرطانی م ــلول های س س
ــر روی مولکــول خاصــی کــه جهــت رشــد تومــور و پیشــرفت آن مــورد  هــدف معمــوال داروهــا ب
نیــاز می باشــند اثــر می گذارنــد. ترکیباتــی کــه در ايــن روش مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد بــه دو 
ــال و مولکول هــای کوچــک تقســیم می شــوند. آنتــی بادی هــای  دســته آنتــی بادی هــای مونوکلون
ــر ســطح ســلول  ــه ب ــی ژن هــای خاصــی ک ــرار دادن آنت ــق هــدف ق ــی از طري ــال درمان مونوکلون
می باشــند از طرفــی و مولکول هــای کوچــک از طريــق نفــوذ بــه ديــواره ی ســلولی بــا گــروه هدفــی 

ــد. ــال می نماين ــود را اعم ــرات خ ــش داده و اث ــر واکن ــلول ها از ســويی ديگ در داخــل س
نتيجه گيری: 

در ايــن مطالعــه ی مــروری بــه بررســی تفصیلی انــواع آنتــی بادی هــای مونوکلونــال و مولکول های 
کوچــک کــه بیشــترين کاربــرد را در درمــان ســرطان از طريــق تاثیــر بــر گــروه هدفــی خــاص دارنــد، 

ــم. می پردازي
ــروه  ــال، گ ــای مونوکلون ــی بادی ه ــک، آنت ــای کوچ ــرطان، مولکول ه ــدی: س ــای کلي واژه ه

هــدف
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مقابله با تومورهای مغزی مرتبط با تشنج: درمان دارویی یا برداشت 
از طریق جراحی

ـــه  ـــدزاده1، فاطم ـــام محم ـــگاه2، اله ـــحاب ن ـــجاد س ـــوی1، س ـــدرس موس ـــی م ـــید مصطف س
علی پـــور1، ، لیـــا بیـــان1، زهراســـادات هاشـــمی3

1.مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفاء، بیمارستان خاتم االنبیاء، تهران، ایران.
ـــکی،  ـــکده دامپزش ـــه، دانش ـــوم پای ـــروه عل ـــی، گ ـــن شناس ـــی و جنی ـــت شناس ـــش باف 2.بخ

ـــران. ـــیراز، ای ـــیراز، ش ـــگاه ش دانش
3.دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

مقدمه: 
تومورهــای مغــزی درصــد بســیار بااليــی از میــزان ســرطان ها را بــه خــود اختصــاص می دهنــد. 
متاســفانه هنــوز هیــچ فــردی داليــل قطعــی بــروز تومورهــای مغــزی را نمی دانــد و تنهــا بعضــی 
از عوامــل خطــر ايــن بیمــاری در مطالعــات بــه آن اشــاره شــده اســت. بــه عنــوان مثــال کــودکان 
نســبت بــه بزرگســاالن پــس از قــرار گرفتــن در معــرض اشــعه بیشــتر در معرض بــروز تومــور مغزی 
خواهنــد بــود و يــا در بعضــی از انــواع ســرطان، وضعیــت ژنتیکــی خاصــی در افــراد وجــود دارد. يکــی 
از عــوارض تومورهــای مغــزی ايجــاد تشــنج در افــراد می باشــد کــه در درصــدی از بیمــاران در همــان 
مراحــل اولیــه ايجــاد تومــور، خــود را بــروز می دهــد و در ســايرين در مراحــل بعــدی ســیر بیمــاری 
بــروز می نمايــد. معمــوال تومورهــای مغــزی کــه بــا تشــنج همــراه هســتند، نســبت بــه داروهــای ضد 
صــرع مقاومــت دارويــی از خــود نشــان می دهنــد. همچنیــن جراحــی تومورهــا همیشــه الزامــا بــه 
معنــی بهبــودی کامــل نبــوده زيــرا امــکان ايجــاد عــوارض ناشــی از دســت اندازی بــه بافت هــای 

ســالم در حیــن جراحــی وجــود دارد.
نتيجه گيری: 

بنابرايــن بــه نظــر می رســد کــه درمــان تومورهــای مغــزی بايــد بــا يــک رويکــرد منحصــر بــه فرد 
و در ترکیبــی از درمان هــای دارويــی، برداشــت از طريــق جراحــی، بهره گیــری از روش هــای نوينــی از 
جملــه اســتفاده از مولکول هــای کوچــک جهــت مقابلــه بــا هدفــی خــاص در بافــت مغــز و يــا جراحی 
در حالــت هوشــیاری از طريــق کنتــرل وضعیــت فیزيولوژيکــی عملکــردی بافــت تومــور و نواحــی 
اطــراف آن، صــورت پذيــرد و در هــر مــورد از بــروز تومــور مغــزی بــا توجــه بــه شــرايط خــاص بیمار، 

رويکــردی خــاص را بايــد مدنظــر قــرار داد.
واژه های کليدی: تومورهای مغزی، تشنج، مقاومت دارويی، جراحی در حالت هوشیاری
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بررسی تاثیر نور و استرس گرمایی بر پارامترهای هیستومتریک 
پروستات موش صحرایی ارتباط آن با سطح سرمی تستوسترون

سـجاد سـحاب نـگاه2 ،1، نعیـم عرفانـی مجـد3، ذبیـح اهلل خاکسـار2، هـادی علیقلی1، سـید 
مصطفـی مـدرس موسوی1،شـاهین محمـد صادقـي1

1.مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، بیمارستان خاتم االنبیاء، تهران، ایران.
2.گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

3.گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

مقدمه: 
ســـرطان پروســـتات يکـــی از شـــايع ترين ســـرطان ها در مـــردان اســـت. غـــده ی پروســـتات 
بزرگتريـــن غـــده جنســـی ضمیمـــه ی دســـتگاه تناســـلي نـــر اســـت و ترشـــحات آن نقـــش مهمـــی در 
ـــاالی  ـــطح ب ـــه س ـــد ک ـــان می ده ـــات نش ـــر دارد. مطالع ـــلي ن ـــتگاه تناس ـــوژی دس ـــاروری و فیزيول ب
ـــد.  ـــش می ده ـــر افزاي ـــردان 2/3 براب ـــتات را در م ـــرطان پروس ـــه س ـــال ب ـــر ابت ـــترون خط تستوس
ـــور  ـــد ن ـــی مانن ـــرات فصل ـــذارد تغیی ـــر می گ ـــا تاثی ـــطح آندروژن ه ـــر س ـــه ب ـــی ک ـــی از عوامل يک
و دمـــا اســـت بـــه طوری کـــه عمده تريـــن عامـــل محیطـــی موثـــر بـــر تولیـــد مثـــل، ســـیکل 
ـــاختاری  ـــرات س ـــه ی تغیی ـــن دامن ـــر، تعیی ـــه ی حاض ـــدف از مطالع ـــد. ه ـــمار می آي ـــه ش ـــود ب فتوپري
غـــده ی پروســـتات مـــوش صحرايـــی تحـــت تاثیـــر اســـترس گرمايـــی و افزايـــش ســـاعات روشـــنايی 

ـــد.  ـــترون می باش ـــرمی تستوس ـــطح س ـــا س ـــاط آن ب و ارتب
مواد و روش ها: 

بــه ايــن منظــور 15 ســرموش صحرايــی نــر بالــغ بــه ســه گــروه تقســیم شــدند: گــروه اول بــه 
عنــوان گــروه کنترل،کــه در دمــا و شــرايط روشــنايی طبیعــی )12/12( قــرار گرفتنــد، گــروه دوم در 
شــرايط روشــنايی طبیعــی)12/12( نگهــداری شــدند ولــی تحــت دمــای 1±42 درجــه ســانتی گراد 
ــی در شــرايط 16  ــی ول ــای طبیع ــروه ســوم در دم ــرار گرفتند،گ ــه مــدت 5-4 ســاعت در روز ق و ب
ســاعت روشــنايی و 8 ســاعت تاريکــی قــرار گرفتنــد. پــس از 30 روز نمونه هــا از لوب هــای مختلــف 
ــت  ــد. ضخام ــزی ش ــط H&E و PAS رنگ آمی ــد و توس ــه ش ــی گرفت ــط اتوپس ــتات توس پروس
اپیتلیــوم، قطــر حفــره واحدهــای ترشــحی، نســبت پارانشــیم بــه داربســت، تعــداد واحدهــای چیــن 

خــورده بــه عنــوان پارامتــر هیســتومتريک در نظــر گرفتــه شــد.
یافته ها: 

نتايـــج بدســـت آمـــده نشـــان داد کـــه ضخامـــت اپیتلیـــوم، قطـــر حفـــره واحدهـــای ترشـــحی، نســـبت 
ـــا  ـــروه دم ـــش و در گ ـــور افزاي ـــروه ن ـــورده در گ ـــای چین خ ـــداد واحده ـــت و تع ـــه داربس ـــیم ب پارانش
ـــش  ـــث افزاي ـــود باع ـــش فتوپري ـــه افزاي ـــان داد ک ـــترون نش ـــرمی تستوس ـــج س ـــت. نتاي ـــش داش کاه

ـــود. ـــش آن می ش ـــث کاه ـــی باع ـــترس گرماي ـــترون و اس تستوس
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نتيجه گيری: 
ـــده ی  ـــیم غ ـــش پارانش ـــر افزاي ـــی ب ـــر مهم ـــود تاثی ـــه فتوپري ـــد ک ـــان می ده ـــه نش ـــن مطالع اي
ــر بـــه کاهـــش  ــتات مـــوش صحرايـــی و عملکـــرد آن دارد و اســـترس گرمايـــی منجـ پروسـ

ــود. ــتومتريک می شـ ــای هیسـ پارامترهـ
کلمات کليدی: فتوپريود، استرس دمايی، تستوسترون، پروستات.
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ارزیابی هیستومتری و هیستولوژی عصاره ی ریشه ی گزنه بر روی 
هیپرپالزی خوش خیم پروستات موش صحرایی

حمیدرضا مرادی2 ،1،سجاد سحاب نگاه1 ، نعیم عرفانی مجد3،
1.مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، بیمارستان خاتم االنبیاء، تهران، ایران.

2.گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران.
3.گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.

مقدمه: 
ـــه  ـــاری نتیج ـــن بیم ـــد. اي ـــج می باش ـــاری راي ـــک بیم ـــتات ي ـــم پروس ـــوش خی ـــالزی خ هیپرپ
ـــه  ـــم ب ـــار و تهاج ـــل فش ـــه دلی ـــت. ب ـــتات اس ـــده ی پروس ـــد غ ـــش از ح ـــی و بی ـــد تدريج رش
ـــت.  ـــان اس ـــل درم ـــه قاب ـــود ک ـــراه می ش ـــرد ادرار هم ـــالل در عملک ـــا اخت ـــَا ب ـــابراه عمدت پیش
ـــم  ـــود عالئ ـــتات و بهب ـــده ی پروس ـــده غ ـــرل نش ـــد کنت ـــود رش ـــرای بهب ـــماری ب ـــان بی ش گیاه
اختـــالل سیســـتم ادراری مرتبـــط بـــا آن بـــکار بـــرده شـــده انـــد. مطالعـــه ی حاضـــر اثـــر 
ـــتفاده از  ـــا اس ـــتات ب ـــم پروس ـــوش خی ـــالزی خ ـــر روی هیپرپ ـــه را ب ـــه ی گزن ـــاره ی ريش عص
ـــد.  ـــی می کن ـــی بررس ـــوش صحراي ـــی م ـــکمی و قدام ـــای ش ـــترون در لوب ه ـــک تستوس تحري

مواد و روش ها:
 25 ســـر مـــوش صحرايـــی نـــر ســـالم و بالـــغ در 5 گـــروه بـــه طـــور تصادفـــی تقســـیم 
 mg ـــدی ـــق زيرجل ـــادام( تزري ـــن ب ـــروه دوم)روغ ـــان، گ ـــدون درم ـــرل( ب ـــدند،گروه اول)کنت ش
 10 mg / kg / day ــترون ــدی تستوسـ ــر جلـ ــق زيـ ــوم تزريـ ــروه سـ kg / day / 10 ، گـ
ـــاره ی  ـــا عص ـــراه ب ـــترون mg / kg / day 10 هم ـــدی تستوس ـــق زيرجل ـــارم تزري ـــروه چه گ
ـــه ی  ـــه ی گزن ـــاره ی ريش ـــم عص ـــروه پنج ـــی mg / kg / day 50 و گ ـــه خوراک ـــه ی گزن ريش
ــه  ــد. در ادامـ ــول انجامیـ ــه طـ ــه بـ ــان 6 هفتـ ــی mg / kg / day 50. دوره ی درمـ خوراکـ
ـــس  ـــد. پ ـــدا گردي ـــی ج ـــکمی و قدام ـــتات ش ـــدند، پروس ـــی ش ـــان کش ـــا آس ـــه، موش ه مطالع
از اندازه گیـــری حجـــم و وزن نمونه هـــا در فرمالیـــن بافـــر %10 جهـــت فیکـــس قـــرار داده 
ـــت 5-6  ـــه ضخام ـــی ب ـــی برش هاي ـــع بافت ـــه مقاط ـــول تهی ـــتاندارد و معم ـــه روش اس ـــدند. ب ش
ـــرم  ـــتفاده از Lensdigital و ن ـــا اس ـــزی H&E و PAS ب ـــگ آمی ـــس از رن ـــه و پ ـــرون تهی میک

ـــد. ـــرار گرفتن ـــری ق ـــه میکرومت ـــورد مطالع ـــزار Dino capture 1 م اف
یافته ها: 

ـــوب  ـــر دو ل ـــا در ه ـــداد آلوئول ه ـــبت تع ـــی و نس ـــد آلوئول ـــر واح ـــه قط ـــان داد ک ـــج نش نتاي
ـــود  ـــی داری ب ـــالف معن ـــه دارای اخت ـــترون و گزن ـــای تستوس ـــن گروه ه ـــکمی بی ـــی و ش قدام
ـــاير  ـــا س ـــه ب ـــترون در مقايس ـــروه تستوس ـــکمی در گ ـــوب ش ـــوم ل ـــت اپیتلی )p<0.05(. ضخام

.)p<0.001( گروه هـــا افزايـــش معنـــی دار نشـــان داد
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نتيجه گيری:
ـــرب  ـــرات مخ ـــش اث ـــرای کاه ـــه ب ـــه ی گزن ـــاره ی ريش ـــه عص ـــان داد ک ـــا نش ـــن يافته ه اي
هیپرپـــالزی خوش خیـــم پروســـتات قدامـــی و شـــکمی مـــوش صحرايـــی مفیـــد و مؤثـــر 

می باشـــد.
کلمات کليدی: پروستات، گزنه، تستوسترون، موش صحرايی، هیپرپالزی.
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پیشرفت  و  اندوکـــــرینی  در وقــوع اختالالت  استـــــرس  نقش 
ســرطان پستـان

لیا بیان1، سجاد سحاب نگاه2،1، سید مصطفي مدرس موسوي1
1مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، بیمارستان خاتم االنبیاء، تهران، ایران.

2گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

مقدمه: 
ســـرطان پســـتان يـــک از شـــايعترين ســـرطان ها در بیـــن زنـــان در سراســـر دنیـــا مي باشـــد. 
ـــد.  ـــش مي دهن ـــتان را افزاي ـــرطان پس ـــر ابتالس ـــددي خط ـــل متع ـــه عوام ـــد ک ـــن دريافته ان محققی
ـــف در  ـــل مختل ـــا عوام ـــه ب ـــي و مواجه ـــادات زندگ ـــي، ع ـــه ژنتیک ـــت زمین ـــه عل ـــان ب ـــي از زن برخ
طـــي زندگـــي، بیشـــتر در معـــرض خطـــر ايـــن بیمـــاري هســـتند. اســـترس نیـــز يکـــی از فاکتورهـــای 
خطـــر در پیشـــرفت ســـرطان پســـتان محســـوب مي شـــود. در ايـــن مقالـــه مـــروري، تـــالش 
ـــروز  ـــم. ب ـــه ســـرطان را بررســـي نمايی ـــال ب ـــان اســـترس و خطـــر ابت ـــا رابطـــه ی می ـــرد ت ـــم ک خواهی
ـــی  ـــه م ـــود ک ـــدن می ش ـــک در ب ـــالالت ايمونوفیزيولوژي ـــوع اخت ـــه وق ـــر ب ـــااًل منج ـــترس احتم اس
ـــی  ـــود. برخ ـــدن ش ـــی ب ـــتم دفاع ـــا و سیس ـــون ه ـــح هورم ـــی در ترش ـــاد تغییرات ـــث ايج ـــد باع توان
ـــه  ـــال ب ـــر ابت ـــرض خط ـــتر در مع ـــرده بیش ـــراد افس ـــه اف ـــتند ک ـــئله هس ـــن مس ـــر اي ـــات بیانگ تحقیق
ـــرطان  ـــروز س ـــی در ب ـــیار مهم ـــش بس ـــتروژن نق ـــون اس ـــد. هورم ـــرار می گیرن ـــتان ق ـــرطان پس س
ـــالل در  ـــت و اخت ـــذار اس ـــر گ ـــدن تأثی ـــتروژن در ب ـــاز اس ـــوخت و س ـــترس در س ـــتان دارد و اس پس
ـــود.  ـــس ش ـــه جن ـــته ب ـــرطان های وابس ـــروز س ـــبب ب ـــد س ـــون می توان ـــن هورم ـــاز اي ـــوخت و س س
ـــر اختـــالل هورمـــون اســـتروژن  ـــج برخـــی از مطالعـــات نشـــان مي دهـــد کـــه اســـترس عـــالوه ب نتاي
بـــر روي سیســـتم ايمنـــي نیـــز تاثیـــر مي گـــذارد. اســـترس باعـــث ســـرکوب سیســـتم ايمنـــي 
ـــن  ـــه اي ـــود ک ـــف مي ش ـــار ضع ـــلول ها دچ ـــر س ـــا تکثی ـــه ب ـــي در مقابل ـــتم ايمن ـــود و سیس مي ش
امـــر مي توانـــد منجـــر بـــه پیدايـــش ســـلول هاي ســـرطاني گـــردد. اســـترس بـــه تدريـــج روی 
ـــد و  ـــکال می کن ـــار اش ـــدن را دچ ـــی ب ـــتم دفاع ـــذارد و سیس ـــر می گ ـــدن تاثی ـــی ب ـــتم ايمن سیس
ـــود،  ـــدن ش ـــرطانی در ب ـــلول های س ـــد س ـــب رش ـــد موج ـــل از آن می  توان ـــد حاص ـــه ی براين نتیج

ـــود. ـــف می ش ـــار ضع ـــلول ها دچ ـــن س ـــر اي ـــا تکثی ـــه ب ـــی در مقابل ـــتم دفاع ـــرا سیس زي
نتيجه گيری: 

ـــن  ـــی، س ـــی و ژنتیک ـــابقه خانوادگ ـــل س ـــی از قبی ـــار عوامل ـــد در کن ـــر می رس ـــه نظ ـــن ب بنابراي
ـــروز  ـــريع ب ـــديد و تس ـــز در تش ـــترس نی ـــش اس ـــتان، نق ـــرطان پس ـــوع س ـــی در وق ـــوی زندگ و الگ

ـــت. ـــر اس ـــکار ناپذي ـــرطان ان س
کلمات کليدي: سرطان پستان، استرس، استروژن، زنان.
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بهتر  بنیادی مزانشیمی جهت درک  از سلول های  استفاده 
و مننژیوما تومورهای گلیوبالستوما  مکانیسم 

ســـجاد ســـحاب نـــگاه2 ،1، ذبیـــح اهلل خاکســـار2، هـــادی کاظمی1،شـــاهین محمـــد صادقـــي1، 
ـــی مـــدرس موســـوی1 ـــی1، ســـید مصطف هـــادی علیقل

1.مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، بیمارستان خاتم االنبیاء، تهران، ایران.

2.گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز.

مقدمه: 
سـرطان در اثـر جهـش در يـک يـا تعـداد کمـی از سـلول ها رخ می دهـد. سـرطان مغـز يکـی از 
مخرب تريـن بیماری هـای سیسـتم عصبـی مرکـزی اسـت. مطالعـات اخیـر پیشـنهاد می کننـد کـه 
سـلول های بنیـادی سـرطانی مهم ترين سـلول های تومـورزا در سـرطان مغز هسـتند. علیرغم اهمیت 
تومورزايـی سـلول های بنیـادی سـرطانی در بیماری زايـی سـرطان مغز، شـواهد زيادی مبنـی بر اينکه 
شـرايط ريـز محیطی يا داربسـت مغز عامل مهمی در سـرطان مغز می باشـند، وجـود دارد. از اينرو، ريز 
محیط که شـامل آستروسـیت ها، میکروگلی و سـلول های اندوتلیال و داربسـت می باشـد، از سلول های 
غیـر عصبی تشـکیل شـده اسـت که ممکن اسـت نقـش حیاتـی در تومورزايی و متاسـتاز سـرطان ها 

داشـته باشد. 
جهت بررسـی دقیق تر ريز محیط از سـلول های بنیادی مزانشـیمی مشـتق شـده از مغز موش سـالم 
و موش هـای گلیومايـی اسـتفاده کردنـد. مطالعـات اخیـر به ارتبـاط بین سـلول های بنیادی سـرطانی 
گلیومايی و سـلول های شـبه بنیادی مزانشـیمی مشتق شـده از اسـترومايی گلیومايی پرداختند. کونگ 
و همـکاران نشـان دادنـد کـه افزايـش تکثیـر در شـرايط in vitro در اثـر سـلول های شـبه بنیـادی 
مزانشـیمی مشـتق شده از اسـترومايگلیومايی بر سـلول های بنیادی سـرطانی گلیوما رخ می دهد. پس 
چنیـن می توان نتیجه گرفت که سـلول های اسـترومايی سـهم بسـزايی در پیشـرفت تومـور گلیومايی 
دارد. عـالوه برايـن، مننژيوما يکی از شـايع ترين تومورهای مغزی مزانشـیمی اسـت که اطالعات کمی 
در مورد بیولوژی سـلولی مننژيوما وجود دارد. اخیراً جداسـازی و تشـخیص سـلول های بنیادی سرطانی 
از مننژيومـا يـک درک بهتـری از بیولـوژی مننژيوما بـه ما می دهد. اگرچه شـناخت اجزای اسـترومای 

مننژيومـا نیـز ممکن اسـت در درک بهتر ايـن بیماری کمک کننده باشـد.
نتيجه گيری: 

جهـت مطالعـه دقیق تر و شـناخت بهتـر تومورهای مغزی بررسـی ريز محیط مانند اسـترومای تومور 
مغـزی می توانـد کمـک کننـده باشـد. بنابراين، اسـتفاده از سـلول های بنیـادی مزانشـیمی می تواند به 

درک بهتـر مـا از مکانیسـم تومورها در شـرايطin vitro کمک کند.
کلمات کليدی: سلول های بنیادی مزانشیمی، گلیوما، مننژيوما
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از سال  و اطالعات دموگرافیک سـرطان مری  آناتومیکی  توزیع 
ن ا یر ا  ، مشهد ر  د  2 0 1 3 تا   1 9 97

ــه  ــک1، فرزان ــر نی ــدم1، امی ــی مق ــم عباس ــا1،3، مری ــرا بهروزنی ــر1،2، زه ــه ف ــد فرزان محم
عابدینــی1، زهــرا یوســفلی1، بیتــا زرگــران1،3، بهنــاز بــرادران1،3، فرنــاز ترابیــان1،3، ســید 
مصطفــی پریــزاده1، شــمیم رحیمــان1،3، علیرضــا حســین نــژاد1،3، حســین جالــی راد1،3، 

ــارزادگان1، کاظــم انــوری1،4 کامــران غف
ــکی،  ــکده پزش ــجویی، دانش ــات دانش ــه تحقیق ــده، کمیت ــرطان مع ــی س ــروه تحقیقات 1-گ

ــران ــهد، ای ــهد، مش ــکی مش ــوم پزش ــگاه عل دانش
2-دپارتمان داخلی، بیمارستان قائم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3-کمیتــه تحقیقــات دانشــجویی، دانشــکده پزشــکی، دانشــگاه آزاد اســامی، شــعبه مشــهد، 
مشــهد، ایــران

4-دپارتمان رادیوتراپی، بیمارستان امید، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

مقدمه: 
ســـرطان مـــری هشـــتمین ســـرطان شـــايع در جهـــان اســـت کـــه از دو نـــوع اصلـــی هیســـتولوژيکی 
ـــب  ـــه در اغل ـــت ک ـــده اس ـــکیل ش ـــینوما تش ـــی )SCC( و آدنوکارس ـــلول سنگفرش ـــینوم س کارس
ـــی  ـــار جهان ـــود. آم ـــخص می ش ـــار مش ـــی مرگب ـــش اگه ـــريع و پی ـــعه ی س ـــط توس ـــوارد توس م
ـــعه  ـــال توس ـــورهای در ح ـــری در کش ـــرطان های م ـــد از س ـــش از 80 درص ـــه بی ـــد ک ـــان می ده نش
ـــتر در  ـــاری بیش ـــن بیم ـــت. اي ـــال اس ـــنی 50-70 س ـــروه س ـــروز در گ ـــن ب ـــد. باالتري رخ می دهن
ـــه ی  ـــه منطق ـــه ای ب ـــروز آن از منطق ـــزان ب ـــان تشـــخیص داده می شـــود و می ـــه زن ـــردان نســـبت ب م
ـــد از  ـــای جدي ـــن داده ه ـــدف تعیی ـــا ه ـــه ب ـــن مطالع ـــت. اي ـــاوت اس ـــترده، متف ـــور گس ـــه ط ـــر ب ديگ
ـــی  ـــران طراح ـــرق اي ـــمال ش ـــری در ش ـــرطان م ـــک از س ـــات دموگرافی ـــک و اطالع ـــع آناتومی توزي

ـــت. ـــده اس ش
مواد و روش ها: 

ـــتان  ـــه 2013 در بیمارس ـــا فوري ـــارس 1997 ت ـــری از م ـــرطان م ـــه س ـــال ب ـــاران مبت ـــوابق بیم س
ـــی  ـــورد بررس ـــور م ـــک توم ـــل آناتومی ـــک و مح ـــای دموگرافی ـــرای داده ه ـــهد، ب ـــد مش ـــم و امی قائ

ـــدند. ـــز ش ـــزار SPSS 16  آنالی ـــرم اف ـــتفاده از ن ـــا اس ـــج ب ـــد و نتاي ـــرار گرفتن ق
یافته ها:

ـــه  ـــال وارد مطالع ـــنی 65 س ـــن س ـــا میانگی ـــرد و 2098 )45%( زن ب ـــار، 2518 )55%( م   4616 بیم
شـــدند. حـــدود 85% از بیمـــاران SCC و 10% ادنوکاســـینوما و 5% نامشـــخص بودنـــد. توزيـــع 
ـــی  ـــی، 26٪ در يـــک ســـوم میان ســـرطان مـــری از نظـــر محـــل اناتومیکـــی، 5% در يـــک ســـوم فوقان
ـــوم  ـــک س ـــری ي ـــا درگی ـــاران ب ـــود. SCC  در 39% بیم ـــری ب ـــی م ـــوم تحتان ـــک س و 40% در ي
ـــری  ـــن م ـــک ســـوم پايی ـــه ادنوکارســـینوما در درجـــه اول ي ـــی ک ـــود در حال ـــری رخ داده ب ـــی م فوقان
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ـــت. ـــود نداش ـــی دار وج ـــاوت معن ـــی تف ـــس و آسیب شناس ـــای جن ـــد. متغیره ـــر می کن را درگی
نتيجه گيری: 

نتايـــج مـــا نشـــان داد کـــه شـــايع ترين محـــل ســـرطان مـــری يـــک ســـوم فوقانـــی مـــری 
اســـت. شـــايع ترين نـــوع ايـــن ســـرطان SCC بـــود. مطالعـــات اپیدمیولوژيکـــی بیشـــتری بـــا 
ـــاز  ـــورد نی ـــری م ـــرطان م ـــی س ـــا از پیچیدگ ـــش و درک م ـــش دان ـــرای افزاي ـــق ب ـــی دقی طراح

ـــت. اس
واژه هاي کليدي:

 توزيع آناتومیکی، اطالعات دموگرافیک، سرطان مری
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نخستین کنگــره سرطان بیمارستان رضوی           22-21 خرداد 1394 
پوستـــر

و اطالعات دموگرافیک سرطان کولورکتال  آناتومیکال  توزیع 
ایران 2012 در شمال شرق  تا   2006 از سال 

محمـد رضا فرزانـه فر1،2، کامـران غفـارزادگان1، حمیدرضا سـیما1، مریم قندهـاری1، فرناز 
ترابیـان1، آناهیتـا معصـوم1، عزت حـاج مارضایـی1، مرضیه ملکـی1، مونا اسـدی1، طهورا 

عبداللهـی1، سـید مصطفـی پریزاده1، علیرضا حسـین نژاد1، حسـین جالـی راد1

ـــکی،  ـــکده پزش ـــجویی، دانش ـــات دانش ـــه تحقیق ـــده، کمیت ـــرطان مع ـــی س ـــروه تحقیقات 1-گ
ـــران ـــهد، ای ـــهد، مش ـــکی مش ـــوم پزش ـــگاه عل دانش

2-دپارتمان داخلی، بیمارستان قائم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

مقدمه: 
ـــران در  ـــن کانســـر در اي ـــن کانســـر شـــايع در جهـــان اســـت. شـــیوع اي ـــال چهارمی کانســـر کولورکت
ـــن  ـــراد اصلی تري ـــی اف ـــیوه ی زندگ ـــرات ش ـــد تغیی ـــر می رس ـــه نظ ـــه ب ـــت ک ـــش اس ـــال افزاي ح
ـــت  ـــن عل ـــال چهارمی ـــر کولورکت ـــران کانس ـــه در اي ـــد ک ـــان می ده ـــات نش ـــت. مطالع ـــت آن اس عل
ســـرطان و ســـومین علـــت مـــرگ بیـــن ديگـــر انـــواع سرطان هاســـت. ايـــن مطالعـــه بـــرای 
مشـــخص شـــدن اطالعـــات جديـــد راجـــع بـــه توزيـــع آناتومیـــکال و اطالعـــات دموگرافیـــک 

ـــد. ـــی ش ـــران طراح ـــرق اي ـــمال ش ـــال در ش ـــر کولورکت کانس
مواد و روش ها: 

ـــم  ـــتان قائ ـــا 2012 در بیمارس ـــال 2006 ت ـــه از س ـــال اولی ـــر کولورکت ـــه کانس ـــال ب ـــاران مبت بیم
ـــدند. ـــز ش ـــزار SPSS18  آنالی ـــرم اف ـــتفاده از ن ـــا اس ـــج ب ـــدند. نتاي ـــی ش ـــهد بررس مش

ـــنی 17.463±59.42 و 167  ـــن س ـــا میانگی ـــرد ب ـــا م ـــر آنه ـــه 230 نف ـــر ک ـــداد 397 نف ـــج: تع نتاي
ـــری  ـــار درگی ـــتند. 18 بیم ـــرکت داش ـــد، ش ـــال بودن ـــنی 15.751±56.97 س ـــن س ـــا میانگی ـــر زن ب نف
ـــار از  ـــتند، 1 بیم ـــازل داش ـــون ن ـــری کول ـــار درگی ـــیگموئید، 2 بیم ـــری س ـــار درگی ـــکوم، 40 بیم س
ـــار  ـــد و 8 بیم ـــج می بردن ـــد رن ـــون صاع ـــی در کول ـــار از ناراحت ـــی و 1 بیم ـــون عرض ـــی در کول ناراحت
ـــم  ـــار زخ ـــه 1 بیم ـــم رفت ـــخص و روی ه ـــه نامش ـــد. 326 نمون ـــس بودن ـــر آپاندي ـــه کانس ـــال ب مبت

ـــت. ـــون داش کول
نتيجه گيری: 

کانسـر کولورکتـال بیشـتر کولـون نزولـی و سـیگموئید را درگیر می کنـد. اطالعات نشـان می دهند 
آقايـان در دهـه ی 50 قربانـی اصلی اين بیماری اند. بنابراين غربالگری کانسـر کولورکتال در میانسـالی 

يـک اسـتراتژی مؤثر برای تشـخیص زودرس ايـن بیماری مهلک می باشـد.
واژه هاي کليدي:  توزيع آناتومیکی، اطالعات دموگرافیک، کانسر کولورکتال
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ز  ا و اطالعات دموگرافیک سرطان معــده  آناتومیکی  توزیع 
2012 در شهر مشهد تا   2005 سال 

ـــی  ـــا رحیم ـــاری1 و 3، رعن ـــم قنده ـــه فر2،مری ـــا فرزان ـــزاده1، محمدرض ـــی پری ـــید مصطف س
کاخکـــی1 و 3، فاطمـــه حمیـــدی1 و 3، آناهیتـــا معصـــوم1، شـــمیم رحیمـــان1 و 3، امیـــر 

ـــی4 ـــارش قزوین ـــیما1، کی ـــا س ـــارزادگان1، حمیدرض ـــران غف ـــک1، کام نی
ـــکی،  ـــکده پزش ـــجویی، دانش ـــات دانش ـــه تحقیق ـــده، کمیت ـــر مع ـــی کانس ـــروه تحقیقات 1-گ

ـــران ـــهد، ای ـــهد، مش ـــکی مش ـــوم پزش ـــگاه عل دانش
ـــهد،  ـــهد، مش ـــکی مش ـــوم پزش ـــگاه عل ـــج(، دانش ـــم )ع ـــتان قائ ـــی، بیمارس ـــان داخل 2-دپارتم

ـــران ای
3-دانشگاه آزاد اسامی، شعبه مشهد، مشهد، ایران

ـــوم پزشـــکی مشـــهد،  ـــم )عـــج(، دانشـــگاه عل ـــوژی، بیمارســـتان قائ 4-دپارتمـــان میکروبیول
ـــران ـــهد، ای مش

مقدمه: 
اگرچـه بـروز جهانی کانسـر معده به صورت چشـمگیری در دهه هـای اخیر کاهش پیدا کرده اسـت اما در 
حال حاضر شـايع ترين کانسـر در شـمال و شـمال شـرق ايران اسـت. در اين مطالعه ما برخی از اطالعات 

اپیدمیولوژيکی و دموگرافیکی بیماران مبتال به کانسـر معده در شـهر مشـهد را بررسـی کرده ايم.
مواد و روش ها: 

در ايـن مطالعـه تعـداد 923 فرد مبتال به کانسـر معـده که از مـارس 2005 تا فوريه 2012 در بیمارسـتان 
قاِئم )عج( مشـهد رجیسـتر شـده بودند، مورد بررسـی قرار گرفنتد. اطالعات دموگرافیکی آنها شـامل سـن 

و جنـس و محـل آناتومیکی ضايعه در معـده مورد ارزيابـی قرار گرفت.
نتایـج: تعـداد 668 نفـر )%72.4( از بیمـاران مـرد و 255 نفـر )%27.6( زن بودند و میانگین سـنی آنها 
بـه ترتیـب 64.05±12.95 و 61.37±14.99 بـود. محـل ضايعـه در 145 نفـر )%15.7( از بیمـاران )شـامل 
107 مـرد و 38 زن( در قسـمت کارديـا معـده بود، که شـايع ترين محـل درگیر در بین بیماران بـود. 5 بیمار 
)%0.5( از بیمـاران )شـامل 3 مـرد و 2 زن( از ضايعـه در قسـمت فونـدوس معـده رنـج می بردند. قسـمت 
جسـم معده در 9 نفر از بیماران )شـامل 7 مرد و 2 زن(، قسـمت آنتروم در 36 نفر )%3.9، شـامل 24 مرد 
و 12 زن(، پیلـور در 7 نفـر )%0.8، شـامل 6 مـرد و 1 زن( از بیمـاران درگیر بـود. ضايعه در انحنای کوچک 

و بـزرگ معـده هـر کـدام در يک مـورد از بیماران وجود داشـت. 
نتيجـه گيـری: کانسـر معده بـا درگیـری کارديا در حـال حاضر شـايع ترين نوع کانسـر معده در شـهر 
مشـهد می باشـد که بـروز آن در سـال های اخیر افزايـش پیدا کرده اسـت. اگرچه اختالف آمـاری معنا داری 
بیـن مـردان و زنان در اين مطالعه مشـاهده نشـد، اما به نظر می رسـد مردان در سـنین دهـه ی 60 قربانیان 

اصلی کانسـر معده هستند.
واژه هاي کليدي: توزيع آناتومیکی، اطالعات دموگرافیک، کانسر معده
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