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Abstract
Background: Distant metastasis is a notorious feature of melanoma. Although rare, the parotid
gland may be prone to melanoma metastasis owing to its lymphatic drainage. Incidence of melanoma
increases with age; in fact, it is extremely rare for melanoma to occur in individuals younger than 20
years. It is important to be aware of the causes of parotid mass, which can a be source of metastatic
melanoma from the skin of head and neck.
Case Presentation: In the present case report, we report on a 19-year-old female with a history of
a previously resected melanocytic nevus of the scalp with slowly-growing bilateral synchronous
parotid masses, found to be metastatic melanomas of both parotid glands. The patient underwent
superficial and deep right parotidectomy followed by left total parotidectomy along with lymph node
dissection of the cervical chain at both sides. No evidence of tumor recurrence was detected during
the 18-month follow-up.
Conclusion: Metastatic melanoma should not be dismissed as a differential diagnosis in patients
presenting with bilateral synchronous, slowly-growing masses of parotid glands in young adults.
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چكيده:
سابقه و هدف :یکی از ویژگیهای بسیار بد مالنوم بدخیم ،متاستاز دوردست است .متاستاز مالنوم غدد پاروتید نادر است ،ولی به دلیل مسیر درناژ لنفاوی آن امکان
ایجاد آن وجود دارد .میزان بروز مالنوم با افزایش سن باال میرود ،ولی ایجاد آن در افراد جوان با سن زیر  20سال نادر است .آگاهی پزشکان در مورد علل توده پاروتید
که میتواند مالنوم متاستاتیک از منشأ ضایعات پوستی رس و گردن باشد ،بسیار مهم است.
گزارش مورد :مورد گزارش شده در این مقاله خانم  19سالهای است با سابقه جراحی برداشنت خال مالنوسیتی در پوست رس که با توده دوطرفه همزمان با رشد آهسته
در غدد پاروتید مراجعه کرده است .بیامر تحت جراحی پاروتیدکتومی سطحی و عمقی راست و سپس سمت چپ همراه با دایسکشن لنف نودهای فوقانی گردن در دو
طرف قرار گرفت .جواب پاتولوژی از توده دو طرف مالنوم متاستاتیک گزارش شد .در پیگیری  18ماهه بیامر هیچ شواهدی از عود تومور وجود ندارد.
بحث :در بیامر با توده دوطرفه همزمان و با رشد آهسته در پاروتید ،مالنوم متاستیک یکی از تشخیصهای افرتاقی است و باید به آن توجه شود .به خصوص اگر سابقه
جراحی ضایعات پوستی یا مخاطی در گذشته داشته باشد.
واژگانكلیدی :مالنوم متاستاتیک ،غده پاروتید

گزارش مورد
بیمار ،ﺧانﻢ  19ﺳاﻟﻪاى اﺳت ﮐﻪ بﻪ دﻟیﻞ وجود توده در مﺤﻞ زاویﻪ فﮏ تﺤتانی
دوﻃرف از حدود  18ماه ﻗﺒﻞ بﻪ درمانگاه جراحی بیمارﺳتان شهداى تﺠریﺶ تهران
مراجﻌﻪ میﮐند .توده در ایﻦ مدت بﻪ آﻫﺴتگی رشد ﮐرده اﺳت و با درد ،تﻐییر رنﮓ،

تﺐ ،تﻌریﻖ ،دیﺴﻔاژى یا دیﺲ پنﻪ ﻫمراﻫی
بیمار ﻫیﭻ گونﻪ ﺳابﻘﻪ بیمارى ﻗﺒلی یا شرح حال فامیلی ندارد و مﺼرف دارو یا ماده
ﺧاﺻی را ذﮐر نمیﮐند.
در مﻌاینﻪ فیزیکی توده بدون درد حدود  2×3ﺳانتیمتر در ﺳمت راﺳت و توده
 3×4ﺳانتیمتر در ﺳمت ﭼﭗ در ناحیﻪ ﻏدد پاروتید وجود دارد .یافتﻪ دیگرى بﻪ ﻏیر
از ایﻦ تودهﻫا در مﻌاینﻪ وجود ندارد.
در  CTاﺳکﻦ انﺠام شده براى بیمار ،توده  well deﬁnedبﻪ اندازه 2×2,5
ﺳانتیمتر در پاروتید راﺳت و توده  3,5×4ﺳانتیمتر در پاروتید ﭼﭗ گزارش شده
اﺳت.
در FNAانﺠام شده از توده ﺳمت راﺳت نتیﺠﻪ پاتوﻟوژى بﻪ نﻔﻊ وجود بدﺧیمی
گزارش شد.
بیمار تﺤت عمﻞ جراحی پاروتیدﮐتومی ﺳﻄﺤی و عمﻘی راﺳت ﻫمراه با اﮐﺴﭙلور و
حﻔﻆ عﺼﺐ فاﺳیال ﻗرار گرفت .ﻃراحی ﺳﻄﺤی برش جراحی و شاﺧﻪﻫاى عﺼﺐ
در شکﻞ زیر نشان داده شده اﺳت .نتیﺠﻪ بررﺳی میکروﺳکوپیﮏ نمونﻪ ،نشاندﻫنده
درگیرى ﻏده پاروتید با مﻼنوم بود.
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مقدمه
زمانی ﮐﻪ مﻼنوﺳیتﻫاى منشﺄ گرفتﻪ از نورال ﮐرﺳت دﭼار تﻐییرﻫاى نﺌوپﻼﺳتیﮏ
شوند ،مﻼنوم ایﺠاد میشود .میزان بروزمﻼنوم با افزایﺶ ﺳﻦ باﻻ میرود و ایﺠاد
آن در افراد جوانتر از  20ﺳال بﻪ عنوان مﻼنوم اﻃﻔال شناﺧتﻪ شده و نادر اﺳت). (1
 24-11درﺻد ﮐﻞ مﻼنومﻫاى پوﺳتی در ناحیﻪ ﺳر و گردن ایﺠاد میشوند ﮐﻪ نﺴﺒت
بﻪ مﻼنوم ﺳایر نﻘاط بدن پروگنوز بدترى دارند) .(2اﻏلﺐ موارد درگیرى ﻏدد پاروتید
با مﻼنوم متاﺳتاتیﮏ ﮐﻪ گزارش شدهاند یﮏ ﻃرفﻪ و با رشد ﺳریﻊ اﺳت .ایﻦ امکان
وجود دارد ﮐﻪ متاﺳتاز مﻼنوم بﻪ ﻏدد پاروتید بﻪ ﺻورت ﻫمزمان ،دوﻃرفﻪ و با رشد
آﻫﺴتﻪ در افراد جوان اتﻔاق بیﻔتد.

ندارد.

 / 104ﺳیدرﺿا موﺳوى و ﻫمکاران

ﻃراحی ﺳﻄﺤی برش جراحی و شاﺧﻪﻫاى عﺼﺐ فاﺳیال ﻗﺒﻞ پاروتیدﮐتومی راﺳت

در بررﺳی دﻗیﻖتر و گرفتﻦ شرح حال دوباره از بیمار با تمرﮐز بﻪ ﺿایﻌﻪﻫاى پوﺳتی
یا مﺨاﻃی ،مشﺨﺺ شد ﮐﻪ بیمار یﮏ ﺧال مادرزادى در ﻗﺴمت فرونتال اﺳکاﻟﭗ
داشتﻪ ﮐﻪ حدود دو ﺳال ﻗﺒﻞ بﻪ ﺻورت ﺳرپایی در یﮏ مﻄﺐ تﺤت اﮐﺴیزیون ﻗرار
گرفتﻪ ،وﻟی براى بررﺳی پاتوﻟوژى ارﺳال نشده اﺳت .در مﻌاینﻪ دﻗیﻖ اﺳکاﻟﭗ یﮏ
ﺿایﻌﻪ بﻪ رنﮓ ﻗهوهاى تیره حدود  1× 0/5ﺳانتیمتر در مﺤﻞ اﺳکار جراحی ﻗﺒلی
مشهود بود.
براى بررﺳی متاﺳتاز ،بیمار تﺤت CTاﺳکﻦ اﺳﭙیرال از ریﻪﻫا ،مدیاﺳتﻦ ،شکﻢ و
ﻟگﻦ ﻗرار گرفت ﮐﻪ ﻫیﭻ شواﻫدى از متاﺳتاز وجود نداشت .ﻫمﭽنیﻦ  MRIمﻐز ﻫﻢ
انﺠام شد ﮐﻪ شواﻫد متاﺳتاز در آن وجود نداشت ،وﻟی توده پاروتید ﭼﭗ در آن مشهود
اﺳت ) شکﻞ . (1

ﺿایﻌﻪ اﺳکاﻟﭗ با مارژیﻦ مناﺳﺐ برداشتﻪ شد ﮐﻪ در جواب پاتوﻟوژى و رنﮓآمیزى
 IHCعود مﻼنوم مﻄرح شد .تمام مارژیﻦﻫا آزاد بودند .دو ماه بﻌد پاروتیدﮐتومی
ﮐامﻞ ﭼﭗ با حﻔﻆ عﺼﺐ فاﺳیال و ﻟنﻒ نود دایﺴکشﻦ فوﻗانی گردن در ﺳمت ﭼﭗ
انﺠام شد .نتیﺠﻪ بررﺳی میکروﺳکوپی و IHCنمونﻪ ،مﻼنوم متاﺳتاتیﮏ گزارش
شد.
بیمار مراحﻞ بﻌد از عمﻞ را بﻪ ﺧوبی ﻃی ﮐرده و بدون ﻫیﭻگونﻪ عارﺿﻪاى مرﺧﺺ و
بﻪ متﺨﺼﺺ انکوﻟوژى ارجاع شد .آﺧریﻦ جراحی بیمار در اﺳﻔند ماه ﺳال  1396در
بیمارﺳتان شهداى تﺠریﺶ تهران انﺠام شد .بیمار پﺲ از جراحی ﻫرﺳﻪ ماه یﮏ بار
تﺤت مﻌاینﻪ و پیگیرى ﻗرار گرفت .درآﺧریﻦ بررﺳی بیمار بﻌد  18ماه پﺲ از عمﻞ،
ﻫیﭻ شواﻫدى از متاﺳتازو عود در مﻌاینﻪ ،ﺳی تی اﺳکﻦ و اﺳکﻦ اﺳتﺨوان بیمار
گزارش نشده اﺳت.
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شکﻞ  .1برشﻫاى آگزیال از  MRIمﻐز بﻌد پاروتیدﮐتومی راﺳت ﮐﻪ توده  well-deﬁnedدرپاروتید
ﭼﭗ را نشان میدﻫد

بحث
تمایﻞ مﻼنوم براى متاﺳتاز دور دﺳت بﻪ ﺧوبی شناﺧتﻪ شده اﺳت و پوﺳت،
ریﻪ ،مﻐز ،ﮐﺒد و روده باریﮏ مﺤﻞﻫاى شایﻊ متاﺳتاز مﻼنوم ﻫﺴتند .تومورﻫاى
ﻏدد بزاﻗی حدود  6 -8درﺻد تومورﻫاى ﺳر و گردن را تشکیﻞ میدﻫند .حدود
 80 -85درﺻد تومورﻫاى ﻏدد بزاﻗی در ﻏدد پاروتید ایﺠاد میشوند ﮐﻪ 75
درﺻد آن ﻫا ﺧوش ﺧیﻢ اﺳت )  ( 4 ،3و بﻘیﻪ موارد بدﺧیﻢ ﻫﺴتند ) .( 5
در مﻘایﺴﻪ با مﻼنوم اوﻟیﻪ در ﻏدد پاروتید ،مﻼنوم متاﺳتاتیﮏ با وجود انﺠام
درمان پروگنوز بدترى دارند)  .( 6مﻼنوم متاﺳتاتیﮏ دومیﻦ دﻟیﻞ شایﻊ
درگیرى ﻏدد پاروتید اﺳت .شایﻊتریﻦ دﻟیﻞ آن  SCCاﺳت)  .( 7با در نﻈر
گرفتﻦ ایﻦ واﻗﻌیت ﮐﻪ ﻏدد پاروتید نﺨﺴتیﻦ منﻄﻘﻪ درناژ ﻟنﻔاوى پیشانی،
اﻃراف ﭼشﻢ و ﻟترال ﺳر اﺳت ،باید در ﺻورت وجود توده پاروتید بﻪ تومور
متاﺳتاتیﮏ شﮏ ﮐرد ) .( 9 ، 8
وجود توده ﻗابﻞ ﻟمﺲ در پاروتید با درگیرى عﺼﺐ فاﺳیال بﻪ نﻔﻊ بدﺧیﻢ بودن
توده اﺳت .بﻪ ﻃور مﻌمول ﻟنﻒ نودﻫاى داﺧﻞ پاروتید و بﻪ میزان ﮐمتر ﻟنﻒ
نودﻫاى ﺳﻄﺢ  Iو  IIگردن در اﺛر توموﻫاى پاروتید درگیر می شوند .
در بیماران ﺳﻔیدپوﺳت ﮐﻪ شرح حال ﮐانﺴر پوﺳتی ندارند اگر توده پاروتید
وجود داشتﻪ باشد احتمال اینکﻪ مﻼنوم بدون تومور اوﻟیﻪ باشد ،نادر اﺳت .
وجود ﻫر گونﻪ ﺿایﻌﻪ پیگمانتﻪ درمان شده یا با بهﺒودى ﺧود بﻪ ﺧودى در
پوﺳت یا مﺨاﻃات بﺴیار حاﺋز اﻫمیت اﺳت ) ایﻦ ﺿایﻌﻪﻫا میتواند در 10 -35
درﺻد موارد مﻼنوم باشد)  .( ( 10بنابرایﻦ در ﺻورت وجود تومور پاروتید
باید تمام ﺳر و گردن شامﻞ ﺳﻄوح مﺨاﻃی و پوﺳت بﻪ ویﮋه اﺳکاﻟﭗ بﻪ دﻗت
مﻌاینﻪ شود .در ﺻورتی ﮐﻪ در بررﺳیﻫا ﭼیزى یافت نشد باید مﻌاینﻪ ﭼشﻢ
پزشکی ﻫﻢ انﺠام شود ) .( 11
بﻌد مﻌاینﻪ ﮐامﻞ باید از تﺼویربردارى ﮐمﮏ گرفت ﮐﻪ شامﻞ ﺳونوگرافیCT ،
اﺳکﻦ و  ( 12 ) MRIو  PET-CTاﺳت .
در ﻗدم بﻌدى براى اجتناب از انﺠام جراحی بزرگ براى ﻟنﻔوم یا تومور ﺧوش
ﺧیﻢ بهتر اﺳت  FNAیا بیوپﺴی  coreبا یا بدون ﻫدایت ﺳونوگرافی ﻗﺒﻞ
شروع درمان انﺠام شود)  ( 14، 13 ، 4و بررﺳی پاتوﻟوژى و  IHCاز نﻈر
مارﮐرﻫاى  S 100و  HMB 45انﺠام شود .
درمان تومورﻫاى بدﺧیﻢ بﻪ درجﻪ بافتشناﺳی ،تمایز ،مﺤﻞ و اندازه آن
بﺴتگی دارد .ﻗانون ﮐلی ایﻦ اﺳت ﮐﻪ باید تومورﻫاى بدﺧیﻢ با گرید باﻻ تﺤت
توتال پاروتیدﮐتومی ﻗرار گیرند ) .( 15
در تومورﻫاى  T4با تهاجﻢ موﺿﻌی ممکﻦ اﺳت نیاز بﻪ برداشتﻦ پوﺳت،
بافت نرم ،عﻀﻼت و ﻗﺴمتی از اﺳتﺨوان تمﭙورال یا مندیﺒﻞ باشد .در ﺻورت
درگیرى ﻟنﻒ نود در مﻌاینﻪ یا تﺼویربردارى باید ﻟنﻒ نود دایﺴکشﻦ مودیﻔیﻪ
رادیکال گردن و بﻪ دنﺒال آن رادیوتراپی انﺠام شود ) .( 20 – 16
در موارد تومور گرید باﻻ ،تهاجﻢ موﺿﻌی )  T4و  ،( T3درگیرى عﺼﺐ
فاﺳیال دایﺴکشﻦ ﻟنﻔاوى پروفیﻼﮐتیﮏ ﺳﻄوح  IIو  IIIتوﺻیﻪ می شود )
.( 18 – 16
در مواردى ﮐﻪ در مﻌاینﻪ و رادیوگرافی ﻟنﻒ نود درگیر وجود ندارد ) ( N 0
می توان بﻪ جاى دایﺴکشﻦ گردن از رادیوتراپی اﺳتﻔاده ﮐرد ) .( 21
گزارش مورد متاﺳتاز مﻼنوم بﻪ ﻏده پاروتید در مﻄاﻟﻌات انگلیﺴی زبان اﻏلﺐ
بﻪ ﺻورت یﮏ ﻃرفﻪ و با رشد ﺳریﻊ و در افراد مﺴﻦ بوده اﺳت .نﺨﺴتیﻦ مورد
توﺳﻂ  Cengizو ﻫمکاران )  ( 22در ﺳال  2016گزارش شده ﮐﻪ بیمار
مردى 78ﺳاﻟﻪ با ﺳابﻘﻪ مﻼنوم پیشانی بوده ﮐﻪ دﭼارتوده دوﻃرفﻪ ﻏیرﻗرینﻪ با
رشد ﺳریﻊ درﻏدد پاروتید شده اﺳت .بﻌد اﮐﺴزیون توده ﻫا و بررﺳی پاتوﻟوژى
و  IHCمتاﺳتازمﻼنوم بﻪ ﻫر دو ﻏده پاروتید مشﺨﺺ شده اﺳت .در بیمار
گزارش شده در مﻘاﻟﻪ حاﺿر متاﺳتاز مﻼنوم بﻪ ﻏدد پاروتید بﻪ ﺻورت ﻃرفﻪ،
ﻫمزمان و با رشد آﻫﺴتﻪ بوده و در یﮏ بیمار جوان اتﻔاق افتاده اﺳت .
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نتيجهگيری
 اﻃﻼعرﺳانی بﻪ پزشکان در مورد علﻞ توده،ﻫدف ما از گزارش ایﻦ مورد
پاروتید اﺳت ﮐﻪ میتواند مﻼنوم متاﺳتاتیﮏ از منشﺄ ﺿایﻌﻪﻫاى ﺳر و گردن
 بنابرایﻦ باید بﻪ شرح حال دﻗیﻖ و مﻌاینﻪ ﮐامﻞ ﺳﻄوح مﺨاﻃی و پوﺳت.باشد
اﺳکاﻟﭗ توجﻪ جدى شود و تمام ﺿایﻌﻪﻫاى پوﺳتی ﮐﻪ بﻪ ﺻورت ﺳرپایی
. ﺧارج می شوند براى بررﺳی پاتوﻟوژى ارﺳال شوند
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