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Background: The aim of the present study was to determine the recurrence rate in gastric cancer patients
with positive peritoneal lavage cytology in comparison with negative lavage in patients referred to Ayatollah
Taleghani Hospital.
Materials and Methods: A descriptive-analytic study was conducted on 59 patients with gastric cancer.
Lavage of peritoneal cavity was performed with 150 cc of saline tare. Four LAMs were provided for each
patient.
Postoperative follow-up of patients after recurrence of the disease regardless of the stage of the disease in
patients with cytological lavage positive and negative was done.
Results: In our study, 59 patients were diagnosed with gastric cancer: 20 men and 39 women. The results
showed that there was a significant relationship between peritoneal fluid cytology and relapse (P-value =
0.943).
Conclusion: In the current study, the peritoneal cytology values in determining the prognosis of stomach,
colon, and pancreatic cancers were further studied and the relationship between positive cytology of
peritoneum lavage and inappropriate prognosis was confirmed. This method was also used to determine the
relapse of abdominal cancers, which has had beneficial results.
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تعیین موارد عود در بیماران مبتال به کانسر معده با سیتولوژی الواژ پریتونئال
مثبت در مقایسه با الواژ منفی در بیمارستان آیتاهلل طالقانی تهران
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چكيده:
سابقه و هدف :هدف از انجام این مطالعه تعیین موارد عود در بیماران مبتال به کانسر معده با سیتولوژی الواژ پریتونئال مثبت در مقایسه با الواژ منفی در بیماران
بیمارستان آیتالله طالقانی است.
مواد و روشها :این مطالعه یک مطالعه توصیفی-تحلیلی است 59 .بیمار مبتال به کانسر معده وارد مطالعه میشوند .الواژ حفره صفاقی با  150سی سی ترنال سالین
گرم انجام میشود .چهار عدد الم از هر بیمار تهیه میشود Follow up.بیماران پس از جراحی و بررسی موارد عود بیماری بدون توجه به مرحله بیماری در بیماران با
سیتولوژی الواژ مثبت و منفی انجام شد.
یافته ها :در این مطالعه  ۵۹بیمار دچار سرطان معده وارد شدند که  ۲۰نفر مرد و  ۳۹نفر زن بودند .نتایج مطالعه نشان داد که میان سیتولوژی مایع پریتونئال و عود
بیماری نیز ارتباط معناداری وجود دارد (.)P value = 0.943
نتیجهگیری :در این مطالعه ارزش سیتولوژی صفاقی در تعیین پیش آ گهی سرطانهای معده ،کولون و پانکراس بیشتر مطالعه شده و ارتباط سیتولوژی مثبت الواژ
صفاقی با پیش آ گهی نامناسب به تایید رسیده است .همچنین از این روش برای تعیین عود سرطانهای شکمی استفاده شده که نتایج سودمندی به همراه داشته است.
واژگان كلیدی:کانسر معده ،سیتولوژی الواژ پریتونئال مثبت ،سیتولوژی الواژ پریتونئال منفی
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مقدمه:
سرﻃان معده در افراد سالﺨورده با سﻄﺢ اﺟتماعی و اﻗتﺼادی پایین نسبتا رایﺞ
است) .(1عوامﻞ ﺧﻄر مرتبﻂ با سرﻃان معده عبارتﻨد اﺯ :ﺁنمی بدﺧیﻢ ،ﮔروه ﺧون
 ،Aوﺿعیت ﺧانوادﮔی مثبت ،عﻔونت مﺰمن هﻠیکوباکتر پیﻠوری ،عﻔونت با ویروﺱ
اپﺸتاین بار ،عوامﻞ ژنتیکی و ﮔروهی اﺯ بیماریهای مﺰمن مانﻨد پولیﭗ معده،
ﮔاستریت ﺁتروفیﻚ ،متاپالﺯی روده و ﺯﺧﻢ ﺧوشﺧیﻢ معده).( 2
تﻈاهرهای بالیﻨی شامﻞ کاهﺶ وﺯن ،بی اشتﻬایی و درد شکمی ﺧﻔیﻒ است .عالیﻢ
دیﮕر با بروﺯ کمتری شامﻞ تﻬوﻉ ،استﻔراﻍ ،نﻔخ شکﻢ و ﺧونریﺰی ﺣاد است .ممکن
است ﺧونریﺰی مﺨﻔی مﺰمن وﺟود داشته باشد که شاید به عﻨوان کﻢ ﺧونی کمبود
ﺁهن رﺥ داده و به ﺁﺯمایﺶ مثبت مدفوﻉ مﻨﺠرشود).(3
بﻬترین روش تﺸﺨیﺺ سرﻃان معده ﺁندوسکوپی و بیوپسی ﺿایعه است .اﺯ سوی
دیﮕر ،بﻬترین روش برای مرﺣﻠهبﻨدی این سرﻃان ،استﻔاده اﺯ  CTاسکن شکﻢ و

لﮕن است).(4
درمان اﺻﻠی برای سرﻃان معده ﺟراﺣی و ﺣذﻑ ﺿایعه است) .(5الواژ پریتونئال در
بیماران نیاﺯ به ﺟراﺣی بسیار مﻬﻢ است).(6
یکی اﺯ روشهای تعیین استیﺞ سرﻃان معده و وﺟود یا نبود متاستاﺯ و توﺯیﻊ
سﻠولهای سرﻃانی در داﺧﻞ ﺣﻔره شکمی ﺻﻔاﻗی است .ﺣدود سه سال پیﺶ ،نتایﺞ
سیتولوژیﻚ درمان بیماران مبتال به سرﻃان معده را تﻐییر نداد) ،(1اما بعد اﺯ ﺁن
بعﻀی اﺯ مﻄالعهها ،سیتولوژی مثبت را یﻚ عامﻞ پیﺶ ﺁﮔﻬی در بیماران مبتال به
سرﻃان معده نامیدند .بر این اساﺱ ،بیماران با نتیﺠه مثبت سیتولوژی بیﺸتر اﺣتمال
دارد که متاستاﺯ و تومور ﻏیر ﻗابﻞ عمﻞ داشته باشﻨد).(7
با توﺟه به این که شیوﻉ و مرگ و میر سرﻃان معده در بسیاری اﺯ کﺸورها ،اﺯ ﺟمﻠه
ایران ،افﺰایﺶ یافته است و این سرﻃان یکی اﺯ عﻠﻞ اﺻﻠی مرگ و میر بدﺧیﻢ است،
تﺸﺨیﺺ ﺯود هﻨﮕاﻡ ،پیﺶ بیﻨی پیﺶ ﺁﮔﻬی ﺁن ،پیﺸﮕیری اﺯ سرﻃان معده و تعیین
اﺣتمال عود بیماری مﻬﻢ است) ،(8بﻨابراین هدﻑ اﺯ این مﻄالعه بررسی عود در
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بیماران مبتال به سرﻃان معده با سیتولوژی مثبت الواژ ﺻﻔاﻗی در مقایسه با الواژ
مﻨﻔی بود.
مواد و روشها:
این مﻄالعه یﻚ مﻄالعه توﺻیﻔی-تﺤﻠیﻠی است که با هدﻑ تعیین موارد عود در
بیماران مبتال به کانسر معده با سیتولوژی الواژ پریتونئال مثبت در مقایسه با الواژ
مﻨﻔی در بیماران ﺁیتاﷲ ﻃالقانی بررسی ﻗرار شدند .پیﺶ اﺯ شروﻉ مﻄالعه ،فرﻡ
رﺿایت ﺁﮔاهانهای تﻬیه ﺧواهد شد و اﺯ تمامی بیماران برای انﺠاﻡ ﺁﺯمایﺶها و
شروﻉ درمان رﺿایت ﺁﮔاهانه ﮔرفته میشود .همﭽﻨین به افراد تﺤت مﻄالعه اﻃمیﻨان
داده میشود که اﻃالعاﺕ ﺁنها بهﺻورﺕ مﺤرمانه در فرﻡهای ﺟمﻊﺁوری اﻃالعاﺕ
نﮕهدارﻱ شده و نتایﺞ بهﺻورﺕ کﻞ ﺟمعیت اراﺋه ﺧواهد شد.
پﺲ اﺯ تﺸﺨیﺺ بیماران مبتال به سرﻃان معده ،پرسﺸﻨامه مربوﻁ به اﻃالعاﺕ
دموﮔرافیﻚ بیماران مﻄالعه شده ،سابقه درمان و سایر اﻃالعاﺕ تکمیﻞ شد .مراﺣﻞ
) (Stageسرﻃان در بیماران مبتال به سرﻃان معده بر اساﺱ  TNMتعیین شد.
سیتولوژی الواژ پریتونئال در بیماران و ﺁنالیﺰ سیتولوژیکال موارد مثبت انﺠاﻡ شد.
الواژ ﺣﻔره ﺻﻔاﻗی با  150سی سی ترنال سالین ﮔرﻡ انﺠاﻡ میشود .نمونههای
ﺟمﻊ شده به مدﺕ پﻨﺞ دﻗیقه با  3هﺰار  RPMسانتریﻔیوژ شدند .ﭼﻬار عدد الﻡ
اﺯ هر بیمار تﻬیه میشود که با الکﻞ فیکﺲ شده است و همه المﻬا توسﻂ یﻚ
متﺨﺼﺺ پاتولوژی ﺁنالیﺰ شد .مثبت یا مﻨﻔی بودن نتایﺞ توسﻂ پروتکﻞ این مﻄالعه
مقایسه شد.

ﺣﺠﻢ نمونه مورد نیاﺯ برای برﺁورد نسبت ﺟامعه با توﺟه به مﻄالعههای مﺸابه و
فرمول کوکران  59عدد به دست ﺁمد.
رﺯکسیون ﺟراﺣی در بیماران انﺠاﻡ شد Follow up .بیماران پﺲ اﺯ ﺟراﺣی و
بررسی موارد عود بیماری ،بدون توﺟه به مرﺣﻠه بیماری در بیماران با سیتولوژی
الواژ مثبت و مﻨﻔی انﺠاﻡ شد .نتایﺞ ﺣاﺻﻞ اﺯ مﻄالعه با استﻔاده اﺯ نرﻡافﺰار -SPSS
 21تﺠﺰیهوتﺤﻠیﻞ ﺧواهد شد.
یافتهها:
در این مﻄالعه  59بیمار دﭼار سرﻃان معده وارد شدند که  20نﻔر مرد و  39نﻔر
ﺯن بودند و میانﮕین سﻨی بیماران  57.5سال بود 27 .مورد اﺯ سرﻃانها در مﺤﻞ
 Gasteroesophagealو  32مورد در مﺤﻞ  Gastricبود 31 .مورد اﺯ بیماران
دارای ﮔرید  17 ،poorly differentiatedنﻔر دارای شرایﻂ Moderately
 9 ،Differentiatedنﻔر اﺯ بیماران  Well differentiatedو دو مورد اﺯ بیماران
بدون ﮔرید بودند 47 .مورد اﺯ بیماران بدون متاستاﺯ و  12نﻔر دارای متاستاﺯ بودند.
 13نﻔر در  42 ، N0نﻔر در  N1و  4نﻔر  N2بودند .دو نﻔر اﺯ بیماران در ،Tstage1
 18نﻔر در  30 ،T2نﻔر در  T3و  9نﻔر در  T4ﻗرار داشتﻨد .در مدﺕ شﺶ ماه اﺯ
بررسی به عمﻞ ﺁمده 48 ،مورد اﺯ بیماران بدون باﺯﮔﺸت و  11مورد دارای باﺯﮔﺸت
بودند 48 .مورد اﺯ سیتولوژیهای بررسی شده مﻨﻔی بودند و  11مورد اﺯ ﺁنها مثبت
ارﺯیابی شدند.
در بررسیهای به عمﻞ ﺁمده ،ارتباﻁ معﻨاداری میان برﮔﺸت بیماری و ﺟﻨسیت

ﺟدول :2بررسی ارتباﻁ میان پارامترهای موﺟود در مﻄالعه و عود دوباره بیماری
متﻐییر
ﺟﻨسیت

مکان درﮔیری

ﮔرید

استیﺞ به وسیﻠه
سی تی

N Stage

T Stage

ﺯن

15

5

مرد

33

6

Gasteroesophageal

23

4

Gasteric

25

7

poorly differentiated

26

5

Moderately diferentiated

13

4

Well differentiated

8

1

Not state

1

1

No metastatic disease

37

10

Metastases

11

1

Negative

41

7

Positive

7

4

0

11

2

1

34

8

2

3

1

1

1

1

2

15

3

3

25

5

4

7

2

0.543

0.002

0.367

0.032

0.943

0.582

0.378
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سیتولوژی

عود

P value
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بیماران به دست نیامد ) .(Pvalue= 0.543ارتباﻁ معﻨاداری میان مﺤﻞ سرﻃان
و باﺯﮔﺸت بیماری دیده شد ) (P value=0.002به این معﻨا که در بیماران دارای
مﺤﻞ درﮔیری  Gasteroesophagealمیﺰان بیﺸتری اﺯ بیماران دﭼار عود بیماری
شدهاند .ارتباﻁ معﻨاداری میان ﮔریدهای مﺤتﻠﻒ بیماری و عود بیماری به دست
نیامد ) .(P value= 0.367میان سیتولوژی مایﻊ پریتونئال و عود بیماری نیﺰ ارتباﻁ
معﻨاداری به دست ﺁمد ) .(P value=0.943میان استیﺞ  Nو عود بیماری برای
بیماران ارتباﻁ معﻨاداری دیده نﺸد ) (P value=0.582همﭽﻨین میان  Tاستیﺞ
بیماری نیﺰ ارتباﻁ معﻨاداری دیده نﺸد ).(P value=0.378
.ارﺯش سیتولوژی ﺻﻔاﻗی در تعیین پیﺶ ﺁﮔﻬی سرﻃانهای معده ،کولون و پانکراﺱ
بیﺸتر مﻄالعه شده و ارتباﻁ سیتولوژی مثبت الواژ ﺻﻔاﻗی با پیﺶ ﺁﮔﻬی نامﻨاسﺐ
به تایید رسیده است .همﭽﻨین اﺯ این روش برای تعیین عود سرﻃانهای شکمی
استﻔاده شده که نتایﺞ سودمﻨدی به همراه داشته است).(9
یکی اﺯ شاﺧﺺهایی که میتواند در تﺸﺨیﺺ ﻗابﻠیت ﺟراﺣی تومورهای ﮔوارشی
کمﻚ کﻨﻨده باشد ،یافتههای سیتولوژی مایﻊ ﺻﻔاﻗی است .بر اساﺱ مﻄالعههای
تایید شده ،وﺟود سﻠولهای ﺁﺯاد سرﻃانی در ﺣﻔره ﺻﻔاﻗی هﻨﮕاﻡ انﺠاﻡ ﺟراﺣی
ﻗابﻠیت پیﺶبیﻨی کﻨﻨدﮔی سرانﺠاﻡ بیماران را دارد).(10،11
بسیاری اﺯ مﻄالعهها نﺸان دادهاند که نتیﺠه مثبت بررسی سیتولوژیﻚ مایﻊ ﺻﻔاﻗی
نقﺶ عمدهای در تعیین پیﺶﺁﮔﻬی بیماران داشته است .به عﻨوان نمونه ،در مﻄالعه
 Miyashiroهمکارانﺶ پیﺶﺁﮔﻬی بیماران مبتال به سرﻃان معده که نتیﺠه
سیتولوژی مایﻊ الواژ ﺻﻔاﻗی در ﺁنها مثبت بوده ،ولی یافته ﻇاهری به نﻔﻊ متاستاﺯ
ﺻﻔاﻗی نداشتﻨد را بررسی کردند .در این مﻄالعه  417بیمار ارﺯیابی شدند که در
 25نﻔر نتیﺠه سیتولوژی مثبت بود ،در ﺣالی که یافته هﻨﮕاﻡ عمﻞ به نﻔﻊ درﮔیری
ﺻﻔاﻗی وﺟود نداشت .در  97مورد فقﻂ یافته مثبت ﻗابﻞ مﺸاهده ﺛبت شد و در بقیه
هﻢ سیتولوژی و هﻢ بررسی اﺯ ﻃریﻖ مﺸاهده مﻨﻔی بود .بر این اساﺱ میﺰان بقای
سه ساله بیماران دسته دارای یافته ﻗابﻞ مﺸاهده ﺻرﻑ اﺯ دو دسته دیﮕر به ﻃور
معﻨاداری کوتاه تر بود).(12
به ﻃور کﻠی تﺤقیﻖها نﺸان داده است که سیتولوژی الواژ ﺻﻔاﻗی مثبت برای
ارﺯیابی پیﺶﺁﮔﻬی ﺿعیﻒ بیماران مبتال به کارسیﻨوﻡ پیﺸرفته معده بسیار مﻬﻢ
است).(13
همﭽﻨین بررسﻲها نﺸان داده است که متاسﻔانه بسیارﻱ اﺯ مبتالیـان به سرﻃانها
اﺯ ﺟمﻠه سرﻃان معده به دالیﻞ مﺨتﻠﻒ دﭼار عود دوباره بیمارﻱ مﻲشوند .عود
موﺿعﻲ پﺲ اﺯ درمان در بیمارﻱ سرﻃان معده شایﻊ است کـه بقـاﻱ بیمـاران را
بـه ﺧﻄـر میانداﺯد).(15،14
در مﻄالعهای که توسﻂ  Chuwaو همکاران در سال ) 2005سﻨﮕاپور( انﺠاﻡ شد،
اهمیت پیﺶﺁﮔﻬی سیتولوژی الواژ پریتونئال در سرﻃان معده بررسی شد .اﺯ 142
neoadjuvant and adjuvant therapy, and future directions. Oncology
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6. Hashemzadeh S, Mameghani K, Fouladi RF, Ansari E. Diagnostic

بیمار موردمﻄالعه 36 ،بیمار ) 25/4درﺻد( الواژ پریتونئال مثبت داشتﻨد .با وﺟود
رﺯکسیون درمانی ،بیماران با سیتولوژی مثبت بقای بدون بیماری کمتری داشتﻨد
)میانﮕین  27ماه در مقایسه با  53ماه؛  (P < 0.0001و میﺰان عود نیﺰ باالتر بود
) 54/5درﺻد در ﻗیاﺱ با  19/3درﺻد؛ (P = 0.007که این مﻄالعه با مﻄالعه ما
همﺨوانی داشت).(16
تاﺛیر ﺟﻨسیت بر عود در این مﻄالعه معﻨادار نیـست ؛ در مﻄالعــه الﻱ و همکاران
نیﺰ اﺛر ﺟﻨﺲ معﻨادار نبوده و نـسبت ﺧﻄـر در ﺁن مﻄالعه نیﺰ برابر  1/4بوده است.
در مﻄالعه پﻨﮓ و همکاران ﺟﻨسیت به ﺻورﺕ مرﺯﻱ معﻨـادار بـوده ،همﭽﻨین در
مﻄالعه یوکوتا و همکاران نیﺰ اﺛر ﺟﻨﺲ بر بقا معﻨادار بوده است ).(19،17،18
نتایﺞ این مﻄالعه همﭽﻨین نﺸان داد کـه اﺯ لﺤـاﻅ ﺁمـارﻱ بقاﻱ بیماران داراﻱ
متاستاﺯ تﻔاوﺕ معﻨادارﻱ با بیماران فاﻗـد متاستاﺯ دارد که نتایﺞ ایـن مﻄالعـه بـا
مﻄالعـه پﻨـﮓ ) ،(18کﻠیﻨﮓ ) ،(20لﻲ ) (21و الﻱ ) (17همﺨوانﻲ دارد که این
همﺨوانﻲ نتایﺞ مﻲتواند به دلیﻞ بـاال بـودن ﻃـول دوره مﻄالعههای مذکور باشد.
متﻐیر استیﺞ بیمارﻱ رابﻄه معﻨاداری با عود بیماری نداشته است )در این مﻄالعه تماﻡ
بیمـاران در مراﺣـﻞ سه و ﭼﻬار بیمـارﻱ تﺸﺨیﺺ داده شدهاند( .در مﻄالعه بﻬﺰادپور
و همکاران ،اﮔرﭼه در بررسﻲ یﻚ متﻐیره ،تاﺛیر این متﻐیر بر بقا و عود معﻨادار بوده،
ولﻲ در بررسﻲ ﭼﻨدمتﻐیره ،این متﻐیر در ﺣﻀور سایر متﻐیرها تاﺛیر معﻨادارﻱ بر بقا
و عود نداشته اسـت) .(22در مﻄالعـه کﻠیﻨـﮓ کـه در ﺣدود  68درﺻد بیماران در
مراﺣﻞ سه و ﭼﻬار بیمـارﻱ بـودهانـد ،اﮔرﭼه این متﻐیر بر بقا تاﺛیر معﻨادارﻱ نداشته
است ،ولﻲ نسبت ﺧﻄر با افﺰایﺶ مرﺣﻠه بیمارﻱ افﺰایﺶ یافته است).(20
همانﻃور که نتایﺞ مﻄالعه روشﻨایی و همکارانﺶ نﺸان داد ،بیﺶ اﺯ نیمﻲ اﺯ عودها
یـﻚ سال بعد اﺯ درمان رﺥ مﻲدهـد ،بﻨابراین تـﺸﺨیﺺ بـه موﻗـﻊ عـود بیمارﻱ
بر بقاﻱ بیماران بـسیار مـوﺛر اسـت .بر این اساﺱ توﺻـیه مﻲشود بیماران ماهانه
به پﺰشکان معالﺞ ﺧود مراﺟعه کﻨﻨد .همﭽﻨین با توﺟه به ایﻨکه سـن تـﺸﺨیﺺ،
مرﺣﻠـه بیمـارﻱ و درﺟه تمایﺰیافتﮕﻲ تومـور ﺧﻄـر عـود را افـﺰایﺶ مـﻲدهـد،
پﺰشکان بر اساﺱ این ویﮋﮔﻲها بیماران تﺤت درمـان ﺧـود را در فواﺻﻞ ﺯمانﻲ
کوتاهترﻱ معایﻨه کﻨﻨـد تـا اﺯ عـود دوباره بیمارﻱ و متاستاﺯ به سایر بﺨﺶهای بدن
بیمار ﺟﻠوﮔیرﻱ شود).(23
نتیجهگیری:
نتایﺞ این مﻄالعه نﺸان داد که ارتباﻁ معﻨاداری میان مﺤﻞ سرﻃان و باﺯﮔﺸت بیماری
وﺟود دارد .به این معﻨا که در بیماران داری مﺤﻞ درﮔیری Gasteroesophageal
میﺰان بیﺸتری اﺯ بیماران دﭼار عود بیماری شدهاند .همﭽﻨین میان وﺟود متاستاﺯ
در بیماران و عود بیماری ارتباﻁ معﻨاداری وﺟود دارد به این شکﻞ که در ﺻورﺕ
وﺟود متاستاﺯ در بیماران اﺣتمال عود بیماری نیﺰ افﺰایﺶ مییابد .سیتولوژی مایﻊ
پریتونئال و عود بیماری نیﺰ ارتباﻁ معﻨادار دارند.
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