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استاد گروه زنان و مامایی ،مرکز تحقیقات سالمت زنان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
دانشیار گروه رادیوتراپی ،مرکز تحقیقات سرطان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
رزیدنت زنان و مامایی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
دانشیار گروه آمار حیاتی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
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تاریخ پذیرش مقاله1331/5/11 :

تاریخ دریافت1332/12/22 :

مقدمه :سرطان مهاجم دهانه رحم یك سرطان قابل پیشگیري است .با این وجود مرگ و میر ناشی از آن در کشور ایران
 %52می باشد .بایستی در انتخاب نوع درمان اولیه (جراحی یا رادیوتراپی) دقت زیادي به کار رود تا حتی االمکان از نیاز
به انجام رادیوتراپی پس از جراحی ،که عوارض بیماري زایی فراوانی دارد ،اجتناب شود .در این مطالعه علت انجام
رادیوتراپی پس از جراحی و همچنین اشکاالت سیر درمان که منجر به تحمیل روش ترکیبی به بیمار شده است،
مشخص شده و پیشنهاداتی براي همکاران محترم جراح ،آسیب شناس و متخصص رادیوتراپی ارائه شده است.
روش کار :این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روي تمامی بیماران مبتال به سرطان دهانه رحم که در فاصله زمانی سال هاي
 1311تا  1331به کلینیك تومور بیمارستان هاي قائم (عج) و امید شهر مشهد مراجعه کرده بودند و پس از عمل
جراحی هیسترکتومی ،رادیوتراپی شده بودند ،انجام شد 33 .پرونده انتخاب شد و از نظر وضعیت بیمار در اولین مراجعه
(بالینی -آسیب شناسی) و پیگیري پس از رادیوتراپی و وقوع عود یا مرگ ،مطالعه شد .میزان بقاء با استفاده از روش
کاپالن -مایر بررسی شد .براي مقایسه متغیرها از روش کاي اسکوئر و مدل خطی عمومی استفاده شد .میزان  pکمتر از
 2/25معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها 23 :بیمار تحت هیسترکتومی رادیکال 55 ،بیمار هیسترکتومی ساده و  12بیمار تحت هیسترکتومی
سوپراسرویکال قرارگرفته بودند .بقاي  3و  5ساله بدون بیماري به ترتیب  %51/1و  %52/3و بقاي کلی  3و  5ساله به
ترتیب  11/2و  11درصد بود .میزان خطا در سیر درمان و انجام رادیوتراپی بعد از هیسترکتومی در  14بیمار به علت
خطاهاي جراحی ،در  23بیمار به علت خطاهاي آسیب شناسی ،در  1بیمار به دلیل خطاهاي متخصص رادیوتراپی و در
 3مورد به علت خطا در مراجعه بیماران بود.
نتیجه گیری :پی گیري مناسب قبل از اقدام هیسترکتومی در کانسر سرویکس و دقت الزم جهت اقدام به درمان بعد از
جراحی باعث بهبود سیر درمان بیماران مبتال به سرطان دهانه رحم می شود .اکثر موارد اشعه درمانی بعد از
هیسترکتومی ،به دلیل جراحی ناکافی (نامناسب) انجام شده است .لذا در صورت نیاز به انجام هیسترکتومی به هر دلیل،
باید بر اساس معاینه و جواب سلول شناسی از سالمت دهانه رحم بیمار اطمینان کافی داشت.
کلمات کلیدی :خطاي درمان ،دهانه رحم ،رادیوتراپی کمکی ،سرطان ،هیسترکتومی سوپراسرویکال

* نویسنده مسئول مكاتبات :دکتر مرضیه طالبیان؛ دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران .تلفن23314231513 :؛
پست الكترونیكTalebianM861@mums.ac.ir :

1

مطالعه یسایان و همکاران در کالیفرنیا ( )2224و مطالعه
گروه ژنیکولوژي -انکولوژي کاکرین ( )2212مجموعه اي
از کارآزمایی هاي بالینی تصادفی را بررسی کردند و به این
نتیجه رسیدند که رادیوتراپی کمکی لگن پس از انجام
جراحی رادیکال در مراحل اولیه سرطان دهانه رحم ،بقاء
کلی را بهتر نمی کند و استفاده از بیش از یك نوع درمان
(جراحی و رادیوتراپی) خطر عوارض جانبی را افزایش می
دهد (.)3 ،3
نتایج مطالعه گروه روانپزشکی سرطان در استرالیا ()2223
حاکی از پائین تر بودن کیفیت زندگی در بیماران بقاء
یافته از سرطان دهانه رحم که پس از جراحی ،رادیوتراپی
شده اند نسبت به گروه درمان شده با جراحی به تنهایی
می باشد ( .)12در مطالعه حاضر با مطالعه پرونده بیماران
مبتال به سرطان دهانه رحم که پس از هیسترکتومی،
رادیوتراپی شده بودند ،دالیل انجام رادیوتراپی پس از
جراحی بررسی شد .هدف این بود که با بررسی سیر درمان
بیماران مشخص شود که آیا همه بیماران با دالیل صحیح،
رادیوتراپی پس از جراحی شده اند یا خطایی در سیر
درمان وجود داشته که منجر به تحمیل روش ترکیبی و
در نتیجه بیماري زایی ناشی از آن بر بیمار شده است .به
این امید که این پژوهش با شناساندن خطاهاي سیر
درمان به همکاران محترم جراح ،آسیب شناس و
متخصص رادیوتراپی و تالش در جهت رفع آنها ،راهنمایی
براي اجراي راهکار صحیح تر درمان این بیماري باشد.
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سرطان مهاجم دهانه رحم دومین علت مرگ زنان در
جهان می باشد ( )1که با شیوع  4/4در صد هزار و مرگ
و میر  52درصد در کشور ایران از اهمیت خاصی
برخوردار است .درمان این بیماري جراحی یا رادیوتراپی
است .کاربرد جراحی محدود به مراحل  IIAتا  Iبیماري
است اما از رادیوتراپی اولیه می توان براي درمان تمام
مراحل بیماري استفاده کرد ( .)2مطالعه موسسه ملی
سرطان در ارتباط با اپیدمیولوژي سرطان سرویکس و
نتایج نهایی نشان می دهد که عمل جراحی در مقایسه با
رادیوتراپی بقاي بیشتري به همراه دارد ( .)3پس از
جراحی ،بر اساس اطالعات گزارش آسیب شناسی در
مورد عوامل تعیین کننده پیش آگهی بیماري ،رادیوتراپی
کمکی براي برخی از بیماران داراي عوامل خطر متوسط
یا پرخطر به منظور افزایش میزان بقاء ضرورت دارد (.)4
عوامل پرخطر عبارتند از درگیري حاشیه اي از واژن
برداشت شده ،درگیري غدد لنفاوي و ابتالء میکروسکوپی
پارامتر و عوامل خطر متوسط عبارتند از :اندازه بزرگ
تومور ،تهاجم به  1/2تا  1/3استروماي دهانه رحم و
تهاجم به فضاي لنفی -عروقی .از آنجایی که رادیوتراپی
پس از جراحی با بیماري زایی فراوانی همراه است تا حد
امکان درمان بهینه باید شامل رادیوتراپی یا جراحی به
تنهایی باشد (.)5
در برخی از مطالعات از جمله مطالعه لیو و همکاران در
تایوان ( )2223با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر پیامد
سرطان دهانه رحم در مراحل اولیه درمان شده با
هیسترکتومی رادیکال و رادیوتراپی کمکی و تحقیق شیباتا
و همکاران در ژاپن ( )2223در مورد تأثیر شیمی درمانی
همراه با رادیوتراپی پس از جراحی در بیماران پرخطر
مراحل اولیه سرطان دهانه رحم در مقایسه با رادیوتراپی به
تنهایی به این نتیجه رسیده اند که شیمی درمانی همراه
با رادیوتراپی موجب بهبود پیش آگهی بیماري می شود.
گرچه با بیماري زایی فراوانی نیز همراه است ( .)1 ،1در
برخی مطالعات نقش رادیوتراپی کمکی پس از جراحی
رادیکال در مراحل اولیه سرطان دهانه رحم به چالش
کشیده شده و بر افزایش عوارض در صورت انجام درمان
ترکیبی (جراحی -رادیوتراپی) تأکید شده است .از جمله

روش کار
در این مطالعه مقطعی ،تمام بیماران مبتال به سرطان
دهانه رحم که پس از هیسترکتومی ،رادیوتراپی شده و
طی سال هاي  1311تا  1331به کلینیك تومور
بیمارستان هاي قائم (عج) و امید دانشگاه علوم پزشکی
مشهد مراجعه کرده بودند بررسی شدند .روش نمونه
گیري غیر احتمالی مبتنی بر هدف بود .بیماران با جواب
آسیب شناسی سرطان مهاجم دهانه رحم پس از
هیسترکتومی که براي درمان سرطان یا به دالیل دیگر
انجام شده و سپس سرطان تشخیص داده شده بود به
کلینیك تومور این دو بیمارستان ارجاع شده بودند .در
اولین مراجعه وضعیت بیمار از نظر معاینه کل بدن و
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معاینه لگنی توسط جراح زنان ،ثبت شده و متخصص
رادیوتراپی بر اساس فاکتورهاي مؤثر در پیش آگهی در
نمونه آسیب شناسی و وضعیت بیمار تصمیم به
رادیوتراپی پس از جراحی می گرفت .پس از پایان دوره
رادیوتراپی در پیگیري بیماران هر  3ماه به مدت  2سال
و سپس هر  1ماه تا  3سال بعدي و سپس سالیانه،
معاینه بالینی و درخواست هاي مورد نیاز پاراکلینیك به
بیماران توصیه شده بود .معیار ورود به مطالعه انجام
رادیوتراپی پس از هیسترکتومی در بیماران مبتال به
سرطان دهانه رحم و معیار خروج از مطالعه ،ثبت ناکافی
اطالعات پرونده بود 33 .بیمار وارد مطالعه شدند.
اطالعات مورد نیاز از پرونده ها استخراج و در چك
لیست تنظیم شده ،ثبت می شد .چك لیست داراي دو
قسمت بود .الف) اطالعات مربوط به وضعیت بیمار در
زمان مراجعه و ب) اطالعات مربوط به زمان پیگیري.
پس از درمان پیگیري بیماران با استفاده از پرونده ها و
یا مصاحبه تلفنی انجام می شد .اطالعات مربوط به نوع
هیسترکتومی (نوع  Iیا ساده ،یا رادیکال و یا
سوپراسرویکال) ،درگیري ماکروسکوپی پارامتر و مرحله
بیماري قبل از جراحی بر اساس گزارش معاینه جراح و
شرح عمل و اطالعات مربوط به نوع آسیب شناسی
سرطان ،اندازه تومور ،عمق تهاجم به استروماي دهانه
رحم ،وضعیت حاشیه واژن برداشت شده ،تهاجم به
فضاي لنفی -عروقی و وضعیت متاستاز به غدد لنفاوي و
درگیري میکروسکوپی پارامتر ،از گزارش آسیب شناسی
استخراج شدند .درگیري پارامتر به علت عدم گزارش در
اکثریت موارد (فقط چند مورد گزارش شده بود) از آنالیز
حذف شد .براي اطالعات مربوط به دوره پیگیري،
عوارض رادیوتراپی ،زمان و محل وقوع عود (در صورت

یافته ها
از  33بیمار مورد مطالعه ،روش جراحی انجام شده در
 23نفر ( )%32/1هیسترکتومی رادیکال 55 ،نفر
( )%53/1هیسترکتومی ساده و  12نفر ()%12/3
هیسترکتومی سوپراسرویکال شده بودند .نوع بافت
شناسی سرطان در جدول  1نشان داده شده است.

جدول  -1توزیع فراواني بیماران مورد مطالعه بر حسب نوع بافت شناسي سرطان دهانه رحم در بیمارستان قائم (عج) و امید
تعداد (درصد)

نوع بافت شناسی
سرطان سلول سنگفرشی
دهانه رحم
آدنوکارسینوم
سایر
کل
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)13/3( 12
)13( 12
)3/1( 3
)122( 33

 دالیل رادیوتراپي در بیماران مبتال به سرطان دهانه رحم

وقوع) از پرونده ها استخراج شد .تمامی پرونده ها از نظر
دالیل صحیح براي انجام رادیوتراپی پس از جراحی
بررسی شدند تا در صورت وجود خطایی در سیر درمان
بیمار ،نوع آن مشخص شود .بقاء کلی و بقاء بدون
بیماري  1ساله 13 ،ماهه 2 ،ساله 3 ،ساله و  5ساله
محاسبه شد .ارتباط بقاء با نوع هیسترکتومی به دست
آمد .میزان بقاء کلی و بقاء بدون بیماري در افرادي که به
علت خطاي جراح یا آسیب شناس یا متخصص رادیوتراپی
متحمل رادیوتراپی عالوه بر جراحی شده بودند ،نسبت به
بیمارانی که در سیر درمان آن ها خطایی وجود نداشت
مقایسه شد .بررسی آماري با استفاده از نرم افزار آماري
( SPSSنسخه  )11انجام شد .پس از کدگذاري
اطالعات ثبت شده با استفاده از آمار توصیفی فراوانی هر
یك از داده ها و اطالعات شخصی به دست آمده ،بقاء
کلی و بقاء بدون بیماري با روش کاپالن -مایر محاسبه
شد .تعدادي از بیماران بدون اینکه دچار عود شده باشند
به علت عدم پیگیري از مطالعه خارج شدند و در محاسبه
میزان بقاء بدون بیماري از تعداد کل بیماران بازمانده کم
شدند .براي بررسی ارتباط بقاء با عوامل مورد نظر و
مقایسه آنها از روش کاي اسکوئر و مدل خطی عمومی
استفاده شد .میزان  pکمتر از  2/25معنی دار در نظر
گرفته شد.

عروقی ،وضعیت درگیري غدد لنفاوي و پاراآئورت و بررسی
حاشیه واژن برداشت شده در جدول  2ذکر شده است.

عوامل خطر شامل اندازه تومور یا دهانه رحم ،تهاجم به
استروماي عمقی دهانه رحم ،تهاجم به فضاي لنفی-
 دکتر زهره یوسفي و همكاران

جدول  -2عوامل خطر در بیماران مبتال به سرطان سرویكس در بیمارستان قائم (عج) و امید که پس از جراحي رادیكال
رادیوتراپي شده اند
عوامل خطر
اندازه تومور یا دهانه
رحم

تهاجم فضاي لنفی
و عروقی

تهاجم به بیشتر از یك
دوم استروماي عمقی

حاشیه واژن
برداشت شده

درگیري غدد
لنفاوي

 5×5سانتی متر



 5×3سانتی متر

گزارش نشده


تهاجم گزارش شده،
عمق آن گزارش نشده




گزارش نشده

 3×3/5سانتی متر

گزارش نشده



گزارش نشده

 4×2/5سانتی متر

گزارش نشده

 2سانتی متر

گزارش نشده


گزارش نشده

گزارش نشده

 3سانتی متر

گزارش نشده

 3×2/5سانتی متر

گزارش نشده

 3×3×4سانتی متر

گزارش نشده

 وجود دارد

درگیري پارامتر



گزارش نشده
گزارش نشده

تهاجم گزارش شده،
عمق آن گزارش نشده

گزارش نشده


 درگیري کل استروما



گزارش نشده


گزارش نشده

گزارش نشده

وجود ندارد

و هم متاستاز به ریه) و  4مورد دچار متاستاز به کبد
شده بودند (دو نفر از این بیماران فقط متاستاز کبدي،
یك نفر عود موضعی و کبدي و بیمار دیگر عود لگنی و
کبدي و متاستاز استخوانی داشت) و  3بیمار نیز ()%3/3
دچار متاستاز در سایر نقاط بدن شده بودند .در مجموع
از  33بیمار مورد مطالعه 13 ،نفر ( )%22/4با دالیل
صحیح تحت جراحی و سپس رادیوتراپی کمکی قرار
گرفته بودند .خطاها در سیر درمان شامل خطاي جراح،
آسیب شناس و متخصص رادیوتراپی در جدول  3ذکر
شده است.

از نظر مراجعه بیماران 43 ،بیمار ( )%52/1مراجعه مکرر
و منظم و  13بیمار ( )%14مراجعه نامنظم و  31بیمار
( )%33/3عدم مراجعه داشتند .از نظر درمان هاي کمکی
پس از جراحی 13 ،بیمار ( )%14/2رادیوتراپی و  11بیمار
( )%11/2شیمی درمانی شده و  3بیمار ( )%3/1درمان
کمکی دریافت نکرده بودند و در اولین مرتبه با عود به
کلینیك تومور مراجعه و رادیوتراپی شده بودند .در 12
بیمار ( )%14/5طی مدت پیگیري ،عود اتفاق نیفتاد و در
 33بیمار به این شرح دچار عود شدند( :عود کلی
 11 ،)%35/5بیمار ( )%13/3فقط دچار عود در لگن4 ،
مورد ( )%4/4دچار متاستاز به ریه ( 2مورد هم عود لگنی

جدول  -3توزیع فراواني بیماران مبتال به سرطان سرویكس در بیمارستان قائم (عج) و امید بر حسب خطاهای سیر درمان
علل خطاي درمان

فراوانی

درصد

جراح

45

43/4

آسیب شناس

4

4/3

جراح و آسیب شناس

11

11/3

جراح و بیمار

1

1/5

آسیب شناس و متخصص رادیوتراپی

5

5/4

جراح و آسیب شناس و متخصص رادیوتراپی

1

1/1

جراح و آسیب شناس و بیمار

1

1/1

کل

33

122

4

1

5
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 %23/3از خطاهاي جراح ناشی از عدم انجام معاینه قبل
از هیسترکتومی ،وجود بقایاي آشکار تومور در معاینه
پس از جراحی تومور ،درگیري واضح پارامتر و انجام
بیوپسی نادرست از دهانه رحم باقیمانده پس از
هیسترکتومی سوپراسرویکال و گزارش سرطان سلول
سنگفرشی دهانه رحم کارسینوم بافت سنگفرشی دهانه
رحم مهاجم در رحم ،انجام جراحی رادیکال در مرحله
 2Bو عدم ارسال نمونه هیسترکتومی براي آسیب
شناسی بود.
ضرورت براي انجام رادیوتراپی پس از جراحی ،یا در
موارد عود پس از جراحی ،انجام هیسترکتومی
سوپراسرویکال علی رغم سرطان مهاجم دهانه رحم در
نمونه آسیب شناسی ،هیسترکتومی نوع  Iبا وجود
جواب آسیب شناسی سرطان مهاجم بود .همچنین،
عدم اطالع از وضعیت عوامل پیش آگهی در نمونه
آسیب شناسی پس از هیسترکتومی رادیکال تصمیم به
انجام این امر شد .مواردي که به طور صحیح نیاز به
پرتو درمانی بعد از جراحی داشتند در نهایت  22بیمار
بودند که بعد از هیسترکتومی رادیکال شده و با توجه
به عوامل خطر پیش آگهی آسیب شناسی دالیل
رادیوتراپی پس از جراحی گذاشته شده بود.
در  23بیمار خطاي آسیب شناسی مشخص شد که
شامل موارد زیر بود :گزارش ناقص آسیب شناسی پس
از هیسترکتومی ،عدم گزارش آسیب شناسی در مورد
عوامل خطر و تعیین کننده پیش آگهی یعنی تهاجم به
فضاي لنفی -عروقی و وضعیت حاشیه واژن برداشت
شده ،تهاجم به استروماي عمقی و اندازه تومور یا دهانه
رحم ،وضعیت درگیري غدد لنفاوي لگنی و وضعیت
درگیري پارامتر بود .گزارش سرطان داخل اپیتلیوم
دهانه رحم در بیوپسی قبل از جراحی و انجام
هیسترکتومی ساده و مراجعه یك سال بعد بیمار با عود
سرطان سلول سنگفرشی دهانه رحم در کاف واژن و بر
عکس ،عدم تطابق نوع بافت شناسی سرطان در نمونه
برداري دهانه رحم قبل از جراحی (گزارش سرطان
سلول سنگفرشی دهانه رحم .)1در نمونه هیسترکتومی
بافت نرمال از دیگر موارد خطاي آسیب شناس بود.
squamous cell carcinoma

خطاي رادیوتراپیست مربوط به مواردي بود که
درخواست عوامل خطر از آسیب شناس نشده بود.
میزان بقاء کلی بدون بیماري  1ماهه  1 ،%31/5ساله13 ،
ماهه 2 ،ساله 3 ،ساله 4 ،ساله و  5ساله به ترتیب،%33/3 :
 ،%55/1 ،%51/1 ،%12 ،%11/3و  %52/3می باشد.
بقاء بدون بیماري در  33بیمار بر اساس نوع جراحی
مقایسه شد .بقاء بدون بیماري  3ساله در گروه
هیسترکتومی رادیکال ،ساده و سوپراسرویکال به ترتیب:
 %53/4 ،% 15/4و  %51/4بود .بقاء بدون بیماري  2ساله
و  5ساله به تفکیك در گروه رادیوتراپی ،شیمی درمانی
همراه با رادیوتراپی و بدون درمان به ترتیب،13/2 :
 12/5 ،11/5درصد و  51 ،12/2و صفر درصد بود.
بقاي عمر بدون بیماري در گروه بدون درمان 31 ،ماه
(حدود  3سال) بود .از  33بیمار مورد مطالعه ،در 13
بیمار در سیر درمان خطایی وجود نداشت و در 14
بیمار در سیر درمان خطا مشاهده شد .موارد عود
سرطان  33مورد بود که  4مورد در گروه بدون خطا و
 23مورد در گروه داراي خطا به وقوع پیوست.
بقاء بدون بیماري  2و  5ساله در گروه داراي خطا و
بدون خطا به ترتیب %31/5 :در برابر  %54/3و  %14در
مقابل  %41بود (نمودار .)1

1
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2/3

Cum Survival

2/1

2/4

2/2

2
122

122

22

42
12
32
مدت زمان از درمان اولیه تا اولین عود به ماه

2

نمودار  -1مقایسه میزان بقای بدون بیماری در بیماران مبتال به سرطان دهانه رحم تحت مطالعه بیمارستان قائم و امید برحسب
وجود خطا در سیر درمان

خطا در جدول  4ذکر شده است.

در بررسی تفکیکی خطاها در سیر درمان ،میزان بقاء بدون
بیماري  13ماهه 2 ،ساله 3 ،و  5ساله در گروه هاي داراي

جدول  -4مقایسه میزان بقاء بدون بیماری در بیماران مبتال به سرطان دهانه رحم در بیمارستان قائم (عج) و امید بر اساس نوع
خطاهای درماني
خطا در سیر درمان مربوط به:
زمان
 13ماهه
 2ساله
 3ساله
 5ساله

جراح

آسیب شناس

متخصص رادیوتراپی و
آسیب شناس

جراح و آسیب
شناس

جراح و بیمار

%14/4
51/1
53/4
53/4

%15
%15
%15
%15

%15
%15
%15
%15

%12
%12
%12
%12

%23/1
%14/3
%14/3
صفر

بیمارانی که داراي خطا در سیر درمان بودند بررسی شد
و به ترتیب در گروه داراي خطاي جراح به تنهایی
(شامل  45نفر با وقوع  12مورد مرگ) ،گروه داراي
خطاي جراح و بیمار (شامل  3نفر با وقوع  5مورد
مرگ) ،گروه داراي خطاي جراح و آسیب شناس (شامل
 11نفر با وقوع یك مورد مرگ) و گروه داراي خطاي
آسیب شناس و متخصص رادیوتراپی (شامل  5نفر با

بقاء کلی  12 ،31 ،24 ،13 ،12ماهه بیماري به ترتیب
 11/2 ،34/5 ،32/5 ،31/4و 11درصد بود .در بررسی
بقاء بیماران بر اساس روش درمان کمکی پس از
هیسترکتومی :میزان بقاء  2و  5ساله در گروه
رادیوتراپی ،شیمی درمانی همراه با رادیوتراپی و بدون
درمان به ترتیب  32/3 ،31/1و  12/5درصد و ،11/5
 32/3و  22/3درصد بود .بقاء کلی  5ساله در گروه
6

یك مورد مرگ)  ،%15/5صفر درصد %32 ،و %11/1
بود.

بحث
در مجموع  %22/4از بیماران با دالیل صحیح با توجه به
عوامل خطر گزارش شده در نمونه آسیب شناسی نیاز به
رادیوتراپی پس از جراحی داشتند و بقیه بیماران به علت
خطا در سیر درمان متحمل رادیوتراپی پس از جراحی
شدند .در سیر درمان اکثر بیماران مطالعه حاضر (14
مورد از  33بیمار) خطاهایی وجود داشت .با توجه به
وجود خطاي جراح در سیر درمان  14بیمار ،بیشتر
خطاها مربوط به جراح می شد .در حدود نیمی از
خطاهاي جراح ( ،)%41جراحی نامناسب سرطان دهانه
رحم ،عدم نمونه برداري از دهانه رحم یا حتی پاپ
اسمیر و عدم تشخیص سرطان دهانه رحم قبل از انجام
هیسترکتومی بود .میزان بقاي  5ساله  %11و بقاي 5
ساله بدون بیماري  %52/3بود .در مقایسه با آمار تحقیقات
پیترس و همکاران در هلند ( )2221و السري و همکاران
در فرانسه ( ،)1332میزان بقا در مطالعه حاضر کمتر می
باشد ( .)12 ،11دلیل احتمالی این مسأله ،انجام جراحی
ساده و سوپراسرویکال در مطالعه حاضر و افزایش میزان
شکست درمان در بیماران داراي بقایاي ضایعه پس از
جراحی می باشد.
بقاي بدون بیماري  5ساله بر حسب نوع روش جراحی
مقایسه شد .در گروهی که هیسترکتومی به روش
رادیکال ،ساده و سوپراسرویکال انجام شده بود ،به ترتیب
 %51/4 ،%41/2 ،%15/4بود .در گروه هیسترکتومی
رادیکال باالتر بود اما از نظر آماري معنی دار نبود
(.)p=2/25
میزان بقاي بدون بیماري بر حسب نوع درمان کمکی
پس از جراحی مقایسه شد .در گروه رادیوتراپی شده،
شیمی درمانی همراه با رادیوتراپی و بدون درمان ،بقاي
 3ساله بدون بیماري به ترتیب  %51 ،%13/1و  %12/5و
بقاي  5ساله بدون بیماري در این  3گروه به ترتیب
 %51 ،%12/2و صفر درصد محاسبه شده که تفاوت از
لحاظ آماري معنی دار بود ( .)p= 2/2بقاي بدون
بیماري  13ماهه 3 ،ساله و  5ساله در گروه بدون خطا
7

 دالیل رادیوتراپي در بیماران مبتال به سرطان دهانه رحم

و داراي خطا به ترتیب ( %31/5در مقابل %14 ،%12/5
در مقابل  %52/1و  %14در مقابل  )%41بود که از لحاظ
آماري معنی دار نیست (.)p=2/25
بقاي کلی  5ساله در این  3گروه به ترتیب ،%11/5
 %32/3و  %22/3محاسبه شد که از لحاظ آماري معنی
دار بود ( .)p=2/22با توجه به نتایج فوق می توان گفت
در مطالعه حاضر شیمی درمانی همراه با رادیوتراپی
نسبت به رادیوتراپی به تنهایی بقاي کلی را افزایش داده
اما موجب بهبود بقاي بدون بیماري نشده است.
در بررسی پرونده ها از نظر وجود خطا در سیر درمان،
حدود یك پنجم موارد ( )%22/4بدون خطا بودند .وجود
خطا در  %13/1بیماران ،درصد باالیی است که باید با
تالش همکاران محترم آسیب شناس و متخصص
رادیوتراپی و به خصوص جراحان زنان در صدد رفع خطاها
بود.
 %14از کل خطاهاي جراح ،مربوط به جراحی نامناسب،
نداشتن پاپ اسمیر قبل از انجام هیسترکتومی و خطاي
شایع جراحان ،عدم معاینه بیمار قبل از هیسترکتومی و
عدم اطالع از گسترش وسیع تومور و درگیري پارامترها و
در نتیجه جراحی نامناسب و گذاشتن بقایاي تومور پس
از جراحی بود.
متأسفانه در  %13/1موارد خطاي جراح ،جراحی نامناسب
علی رغم نتیجه آسیب شناسی بود .الزم است تأکید شود
جراحی نامناسب سرطان (انجام نشدن هیسترکتومی
رادیکال و برداشتن غدد لنفاوي لگنی) که انجام
رادیوتراپی کمکی را الزامی می سازد به نفع بیمار نیست
و حتی االمکان باید تالش شود تا یك روش براي درمان
سرطان دهانه رحم انتخاب شود .خطاي متخصص
رادیوتراپی در مطالعه حاضر ،رعایت احتیاط در موارد
گزارش ناقص آسیب شناسی و درمان بیش از حد
بیماران می باشد .به نظر می رسد علت باالتر بودن
میزان بقاء در گروه هاي داراي خطاي متخصص
رادیوتراپی نیز این مسئله باشد.
با توجه به نقش تعیین کننده گزارش آسیب شناسی در
ضرورت انجام رادیوتراپی کمکی پس از جراحی به
همکاران محترم آسیب شناس پیشنهاد می شود در ارائه
گزارش کامل در مورد همه عوامل پیش آگهی دهنده

سرطان دقت کافی نمایند و تنها به گزارش نکات مثبت
 به همکاران محترم.موجود در نمونه اکتفا نکنند
متخصص رادیوتراپی پیشنهاد می شود با ارجاع گزارش
هاي ناقص به همکاران آسیب شناس و تقاضاي تکمیل
 از درمان بیش از حد بیماران اجتناب نمایند و،گزارش
توجه داشته باشند که با تکرار ارجاعات به همکاران
 روند ارائه گزارش کامل آسیب شناسی در،آسیب شناس
.آینده تثبیت خواهد شد
به همکاران محترم جراح پیشنهاد می شود قبل از انجام
: به موارد زیر توجه نمایند،هیسترکتومی با هر دلیل
حتماً بیمار را تحت معاینه کامل لگن قرار دهند و از
وضعیت دهانه رحم (حداقل بر اساس جواب سلول
 در صورت مطلوب نبودن.شناسی) اطالع داشته باشند
 حتماً نمونه برداري هدفمند (با،سلول شناسی
 با توجه به وجود چندین.کولپوسکوپی) صورت گیرد
 با وجود،مورد عدم دریافت درمان کمکی پس از جراحی
تشخیص سرطان مهاجم دهانه رحم پس از هیسترکتومی
 به همکاران،ساده و در نتیجه مراجعه بیماران با عود
محترم جراح پیشنهاد می شود که حتی االمکان با اطالع
یافتن از گزارش آسیب شناسی و پیگیري بیمار پس از

نتیجه گیری
تشخیص صحیح و جراحی مناسب همراه با دقت گروه
آسیب شناسی و پرتو درمانی راهکار ارزنده اي براي
افزایش بقایاي عمر بیماران مبتال به سرطان دهانه رحم
.است

تشكر و قدرداني
این مقاله منتج از پایان نامه دستیاري تخصصی زنان
 از. می باشد1123 دانشگاه علوم پزشکی مشهد با کد
خانم اکرم مشتاقی و پرسنل بایگانی بخش رادیوتراپی
بیمارستان هاي قائم (عج) و امید مشهد تشکر و قدردانی
.می شود
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