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چکیده
مقدمه :تشخیص لنفادنوپاتی بدخیم برای طرح درمان ،مرحلهبندی قبل از درمان و تعیین پروگنووز بیاواری ایای وی ویوه دارد.
امروز از روشیای تشخیصی گوناگونی که بسیار تهاجای و پر یزینه یس ند ،جهت اف راق لنفادنوپاتییای خوشخویم از بودخیم
اس فاد می شود .اس فاد از سونوگرافی به عنوان روشی غیر تهاجای و کم یزینه و در دس رس پیشنهاد شد است .یدف مطالعوه
حاضر تعیین ارزش تشخیصی برخی از پارام ریای سونوگرافی در تاایز لنفادنوپاتییای سطحی خوشخیم و بدخیم میباشد.
روشها :از غدد لنفاوی  111بیاار واجد شرایط بررسی پاتولوژیک لنفادنوپاتی سطحی ،سونوگرافی انجام شد .در دسو رستورین
غد لنفی عالمتگذاری و ناونهبرداری شد .با مقایسه ن ایج سونوگرافی و پواتولوژی ،حساسویت و ویهگوی تسوت و تقطوه بورش
مناسب بر اساس منحنی  ROCبا نرم افزار  SPSSنسخه  11تعیین شد.
نتایج :از  111غد مورد بررسی 55 ،مورد خوشخیم و  55مورد بدخیم بودند .نسبت ضوخامت کوورت ب بوه مودو در مووارد
خوشخیم و بدخیم تفاوت معنیداری نداشت .الگوی خونرسانی و میانگین شواخصیوای  (P=1/111( PIو  (P<1/111( RIدر
غدد بدخیم و خوشخیم تفاوت معنیداری داش ند .ضخامت  1/35mmکوورت ب بوا حساسویت  ،%28/8ویهگوی %18/1و دقوت
 ،%11به رین نقطه تاایز لنفادنوپاتییای بدخیم از موارد خوشخیم بود.
بحث و نتیجهگیری :معیاریای کالر داپلر در ترکیب با سونوگرافی  Gray scaleمیتواننود در ان خواب بیاواران بورای انجوام
بیوپسی یا  FNAبسیار کاک کنند باشند ،اما نایتوانند به طور کامل جایگزین بررسی پاتولوژیک شوند.
واژگان کلیدی :کالرداپلر ،پاتولوژی ،لنفادنوپاتی سطحی ،سونوگرافی

مقدمه

طاحریزی درمان در بیمااران مشاکوب باه نالوپ سام

بزرگی غدد لنفاوی ممکن است بخشی از تظااراا

بدخیم و رمچنین تعیین پاوگنوز بیمااری از ارمیات

بالینی یک فاآیند بدخیم باشد ،لذا کشف لنفادنوپااتی

ویااژهای باخااوردار اساات ( .)1-3بااه طااور مدااا در

بدخیم از ارمیت ویژهای باخوردار میباشد (.)1،11

بدخیمیرای سا و گاادن متاساتاز باه غادد لنفااوی

تشخیاص لانفاادنوپااتی بادخایم بااای مااحلهبندی

گادن موجب کارش میزان بقای بیمار تاا نزدیاک باه

( )Stagingقبل از درمان در توموررای اولیه و بااای

 ٪05میشود .در حا حاضا از روشرای تشخیصای

 -1استادیار ،گروه رادیولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -2رزیدنت ،گروه رادیولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -3دانشیار ،گروه خون وانکولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -4دانشیار ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -5استادیار ،گروه بیماریهای دهان ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،کردستان ،ایران


نویسندهیمسؤول :سوسن محمدی


آدرس :کرمان ،بیمارستان افضلی پور ،بخش رادیولوژی 
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گوناااگونی ماننااد MRI(Magnetic Resonance

در بخااش رادیولااویی بیمارسااتان افضاالی پااور شااها

Imaging), CT scan(Computed Tomography
PET(Positron
Emission
و
)scan

کامان انجام شد ،تعداد  155نفا از بیمارانی که واجاد

) Tomographyو گاه روشرایی مانند خارج کاادن
غده لنفی مشکوب جهت افتااق غدد لنفااوی خاوش
خیم از بدخیم استفاده میشود که بعضی از آنرا باای
بیمار پارزینه باوده و بعضای دارای ااوارد جادی
میباشند ( .)4با توجه به این که روشراای تهااجمی
مانند خارج کادن غدد لنفاوی آگازی ری در سااطان
پستان با ناتوانیرای زیادی باای بیمار رمااه میباشند
و از طافی بسیاری از ایان بیمااران ممکان اسات در
نهایت درگیای متاستاتیک غدد لنفاوی نداشاته باشاند
و از این کار سودی نباند ،استفاده از یاک روش غیاا
تهاجمی ،کم رزینه ،سایع ،در دستاس و با حساسیت
و ویژگاای بااا در شناسااایی غاادد لنفاااوی گافتااار
ضاور

دارد ( .)0سونوگاافی داپلا رنگی باه اناوان

روشی بااای تماایز باین لنفادنوپااتی خاوشخایم از
بدخیم پیشنهاد شاده اسات ( .)2، 6-8باا ایان حاا
ااتبار اندکسرای داپلا و مقادار مشاخص الگوراای
ااوقی در تمایز بین لنفادنوپاتی خوشخیم از بادخیم
تعیین نشده است (.)3
مطالعه حاضا با ردف بارسی تعیین ارزش باخی از
پارامتارای سونوگاافی در تمایز غدد لنفاوی خاوش-
خیم از بدخیم انجام شده است .رمچنین سعی شد که
میزان حساسیت و ویژگی ضخامت کورتکس غده باه
انوان یک شاخص تشخیصی باای افتااق غدد خوش
خیم از بدخیم مورد بارسی قاار گیاد و بهتاین نقطاه
باش باای تشخیص تعیین شود.
مواد و روشها

در یک بارسی مقطعی که طی سا راای 1335و1331
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شاایط بارسی لنفادنوپاتی سطحی به روش بیوپسی یا
) FNA(Fine Needle Aspirationبودنااد مااورد
مطالعه قاار گافتند .جهت محاسابه حجام نموناه باا
توجه به تعیین حساسیت آزمون تشخیص غده خوش
خیم از بدخیم بااساس نتایج مطالعه مشابه ( )3باا در
نظاگافتن حساسیت  ٪36سونوگاافی باای تشاخیص
غدد با ضاخامت کاورتکس کمتاا از 1/0میلایمتاا و
حساسیت  ٪84سونوگاافی بااای تشاخیص غادد باا
ضخامت کورتکس1/0-2/0میلیمتا ،رمچنین خطاای
نوع او  5/50و خطای نوع دوم  5/25و با استفاده از
فامو مابوطه ،حجم نمونه 155غده لنفاوی به دست
آمد (.)15
معیار ورود بیماران باه مطالعاه ،داشاتن غاده لنفااوی
سطحی قابل لمس بود که از طاف پزشک معالج باای
بارسی بافت شناسی در نظا گافته میشاد .بیماارانی
که قب ً لنفادنوپاتی آنرا بارسی شده و بیماری آنراا
(صاف نظا از خوشخیم یا بادخیم باودن) باا ساایا
روشرا تشخیص داده شده بود و صافاً جهت بارسی
بیشتا یا بارسی از نظا اود بیماری مااجعه میکادناد
از مطالعه خارج میشدند .غدد لنفی ماورد نظاا ابتادا
توسط یک متخصص رادیولویی که نسبت به شااایط
بیمار و تشخیصرای اولیه کام ً بای اطا ع باود ،باا
دساتگاه  ،Medison Accuvix V10سااخت کااه
جنوبی و پاوب سطحی  MHz15سونوگاافی شده و
پااارامتارااای مختلااف سااونوگاافی شااامل ضااخامت
کورتکس ،ضاخامت مادو  ،الگاوی خاونرساانی و
شاخصرای نیمه کمای شاامل )(Resistive Index

 RIو ) PI(Pulsatility Indexمابااااو بااااه در
دستاستاین غده لنفی مشکوب اندازه گیاای و ببات
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گادید .سپس غده لنفی مزبور توسط رادیولوییست با

میانگین شاخص سونوگاافی  RIغدد بدخیم  5/13باا

ردایت سونوگاافی FNA ،شد و یا ا مات گاذاری

انحااف معیار  5/13و در مورد غدد خوشخایم 5/65

شده و توسط جااح خارج گادید .کلیه نمونهرای باه

با انحااف معیار 5/10باود کاه ایان اخات ف از نظاا

دست آمده از نظاا پااتولویی بارسای شادند ،ساپس

آماری معنیدار بود (.(P<3/330

نتایج پاتولویی با نتایج سونوگاافی انطبااق داده شاد.

میا اانگین ضاااخامت کاااورتکس در غااادد بااادخیم

به نتایج  FNAفقط در مورد بیماریراایی کاه FNA

 11/31mmبااا انحااااف معی اار  8/41mmو در غاادد

ارزش تشخیصی دارد ،استناد گادید.

خوشخیم  6/08mmبا انحااف معیار  4/10mmبود
از نظا آماری معنیدار باود ()P=3/330

جهت تجزیاه و تحلیال آمااری از ناام افازار آمااری

و این تفاو

 SPSSنساخه  11اساتفاده گادیاد .آزماون کاای دو،

نسبت ضخامت کورتکس به ضاخامت مادو در 00

آزمون دقیق فیشا و آزمون  t-testجهات تحلیال داده

مااورد بیشااتا از  5/10بااود کااه  30مااورد ()%63/63

را استفاده شد .ساط معنای داری  P<5/50در نظاا

مابو به ماوارد خاوشخایم و  25ماورد ()%36/36

تشخیصاای (حساساایت و

مابو به موارد بدخیم باود .ضاخامت مادو در 40

ویژگاای) اناادازه گیااای ضااخامت کااورتکس توسااط

مااورد دیگااا نزدی اک بااه صاافا بااود ،کااه  25مااورد

سونوگاافی جهت افتااق غدد خاوشخایم از بادخیم

( )%44/44آن خوشخایم و  20مااورد آن ()%00/61

باا تاسایم منحنای - ROC (Receiver Operator

بدخیم باود .در کال از نظاا ضاخامت کاورتکس باه

) Characteristicو محاسبه سط زیاا منحنای آن و

ضخامت مادو از نظاا آمااری اخت فای باین غادد

تعیین نقطه باش مناسب بارسی گادید.

بادخیم و خاوشخایم وجاود نداشات ((P=5/500

گافتااه شااد .خصوصاایا

نتایج

در مجموع تعاداد  155غاده لنفااوی ساطحی در155
بیمار بدون تفکیک از نظا سن و جنس مورد بارسای
قاار گافت .محلرایی که غدد لنفاوی بارسای شادند
به تاتیب فااوانی ،ناحیاه گاادن  ، 43اگازی ری ،22
کشاله ران  8و از دیگا نواحی  21مورد باود .از ایان
تعداد  40مورد انفیلتااتیو (بدخیم) و  00مورد راکتیاو
(خوشخیم) بود.
میانگین شاخص سونوگاافی  PIغدد بدخیم (1/30باا
حداقل 5/0و حداکدا  )2/33با انحااف معیار  5/65و
غاادد خااوشخایم  1/50بااا حااداقل  5/33و حااداکدا
 )2/31با انحااف معیار  5/43باود و ایان اخات ف از
نظا آماری معنیدار بود ).(P=0/000
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(جدو .)1
از نظا الگوی جایان خون ،غدد به  4دساته پایفااا ،
ساانتاا  ،رااا دو (پایفاااا و ساانتاا ) و آوسااکو ر
تقسیم شدند .تنها در یک مورد الگوی خونرسانی باه
صور

آواسکو ر بود و در  1ماورد از غادد خاوش

خیم و بدخیم جایان خون رم پایفاا و رم سانتاا
بود .از نظاا آمااری زم باود کاه ایان  8ماورد را از
محاسبه خارج کنیم .در  32غده باقیمانده در  28مورد
( )%15از غدد بدخیم جایان خاون پایفااا و در 12
مورد ( )%35به صور

سانتاا باود .در ماورد غادد

خوشخیم در  21ماورد ( )%45/38جایاان خاون باه
صور

پایفاا و در  31مورد ( )%03/62به صاور

سنتاا بود و این اخت ف در جایان خون باین غادد
خاوشخایم و باادخیم از نظاا آماااری معنایدار بااود
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)( (P=5/550جدو .)1
جدول :1توزیع فرا وانی غدد لنفاوی مورد بررسی برحسب نسبت ضخامت کورتکس به مدوال و الگوی خونرسانی
خوش خیم

معنیداری

بدخیم

تعداد

درصد

تعداد

درصد

نسبت ضخامت کورتکس به

<1/57

37

33/33

21

44/44

ضخامت مدوال

ضخامت مدوال=1

21

33/35

27

77/73

77

911

47

911

پریفرال

29

41/31

21

51/11

سنترال

39

71/32

92

31/11

72

911

41

911

کل
الگوی جریان خون

کل

با تاسیم منحنی  ،ROCسط زیا منحنی 5/85(5/15
–  )%30CI 5/03به دست آمد .لذا دقات اساتفاده از
ضخامت کورتکس باای افتااق غادد لنفااوی خاوش

1/177

1/117

جدول  :2حساسیت و ویژگی محاسبه شده برای ضخامتهای
مختلف کورتکس غدد لنفاوی
ضخامت کورتکس

حساسیت (درصد)

ویژگی (درصد)

32/2
32/2
32/2
75/1
75/1

31/9
51/1
52/5
54/7
53/4

()mm

خیم از بدخیم %15میباشد (شکل.)1

5/97
5 /3
5/17
1 /9
1 /3

بحث

بااساس مشاردا

بالینی ،این گونه به نظا مایرساید

که نسبت ضخامت کورتکس به مدو در لنفادنوپاتی-
شکل :1منحنی  ROCمربوط به ضخامت کورتکس غدد لنفاوی

حساسیت و ویژگی ضخامت کورتکس بااساس نقا
باش مختلف نیز محاسبه گادید (جدو  .)2باا توجاه
به حساسیت و ویژگی محاسبه شده باای نقا بااش
مختلف ضخامت کورتکس غدد ،ضخامت  1/30میلی
متا باا حساسایت  %62/2و ویژگای  %12/1مناساب
تاین ضخامت باای افتااق غدد خوشخیم از بدخایم
مشخص گادید.
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رای خوشخیم و بدخیم باه طاور مااتفاوتی تااغییا
میکند ،لذا این نسبت به اناوان یاک پاارامتا جدیاد
سونوگاافیک در مطالعاه حاضاا ماورد بارسای قااار
گافت .اما نتایج به دست آمده تفاو

معنااداری باین

این نسبت در غدد لنفاوی خوشخیم و بدخیم نشاان
ندادند .اگا چاه در بارسای ضاخامت کاورتکس باه
تنهااایی مشااخص شااد کااه غاادد لنفاااوی باادخیم از
ضخامت بیشتای نسبت به غدد خاوشخایم باخاور
دارند .این نتیجه با مطالعه  Choو رمکاران که نشاان
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دادند میاانگین ضاخامت کاورتکس در غادد لنفااوی

را کدام از این یافتهرای ساونوگاافیک در تشاخیص

متاستاتیک ( )4/3 ±2/3با حداقل و حاداکدا 5/1-0/3

لنفادنوپاتیرای متاستاتیک مورد ارزیابی قااار نگافتاه

میلیمتا ،و به به طور معنیداری بیش از میانگین غدد

است ( .)8نتایج مطالعه حاضاا نیاز نشاان دادناد کاه

لنفاوی غیامتاستاتیک ( )2±5/8با حاداقل و حاداکدا

الگوی غالب خونرسانی در غدد لنفااوی بادخیم باه

 1/2-14میلیمتا است ،رمخوانی دارد ( .)3باا توجاه

دیگاا وجاود

به تفاو

صور

محیطی مایباشاد ،باه اباار

ضخامت کاورتکس در غادد لنفااوی ،ایان

الگوی جایان خون محیطی میتواند باه نفاع بادخیم

خصوصیت به انوان وجه تمایز موارد خوش خایم از

بودن غده لنفاوی باشد .اما باید به این نکته نیز توجاه

بدخیم در نظا گافته شاد و باا تاسایم منحنایROC

داشت که وجود جایاان خاون ماکازی (سانتاا ) رد

مشخص گادید ضخامت  1/30میلیمتا با دقت ،%15

کننده بدخیمی نیسات Na .و رمکااران نیاز در ساا

حساسیت  %62/2و ویژگی  %12/1می تواند به انوان

 1336در مطالعهای که با روی  111غده لنفی گادنای

ماز ) (cut off pointبین غدد خوشخایم و بادخیم

در  150بیمار انجاام دادناد باه نتاایجی مشاابه نتاایج

تلقی گادد.

مطالعه حاضا رسیدند .آنرا الگوی خاونرساانیPI ،

توموررای بدخیم با ساایز بزرگتاا از چناد میلایمتاا

و  RIرا مورد بارسی قاار دادند و با نتایج پااتولویی

فاکتور آنژیوینز تاش میکنند و موجب رشد اااوق

مقایسه کادند .در  ٪34از غدد لنفاوی راکتیاو خاوش

جدید میشاوند .ایان ر زایای جدیاد یاک جایاان

خیم الگوی خونرسانی ناما بود ،در حالی کاه ٪38

نامنظم را بدون کارش در قطا ر

و رمااه با شاانت

از غدد لنفاوی بدخیم الگوی خونرسانی غیاا ناماا

شایانی وریدی ایجاد میکند .ایان اااوق خاونی باا

داشتند (.)6

دیااواره نااازب راایال یااه اض ا نی ندارنااد و اغلااب

در مطالعهای که  Shirakawaو رمکاارانش باا روی

آناستوموزرا و شانترای نامنظمی را نشان میدرند و

 123غده لنفاوی سطحی بدون توجه به سایز غاده باا

از الاگوی نااما خااونرساانی غااده لنفای پیااوی

سونوگاافی کالا داپلا به منظور مقایسه الگوی خاون-

نمیکنند .ممکن است بتوان این الگاوی غیاا طبیعای

رسانی و مقادیا  RIو  PIبین لنفادنوپاتیرای خاوش

خونرسانی را با پاوبرای جدید با فاکانسرای باا

خاایم و باادخیم انجااام دادنااد ،ااااوق اکسااتااری ر

و با اساتفاده از ساونوگاافی کاالاداپلا کشاف نماود.

در %80/4غاادد لنفاااوی متاسااتاتیک و  %45/0غاادد

ارزیابی الگاوی جایاان خاون غادد لنفااوی بیمااران

لنفاوی لنفوماتوز و %1/1غدد لنفاوی خوشخیم دیاده

دارای ساطانرای سا و گاادن باا ساونوگاافی داپلاا

شاادند ( .)11در مطالعااه  Chikuiو رمکاااران،

سااختار اااوق داخال غاددی

معیاررااای  color-flowکمتاااین ارزش پیشااگویی

معیاری قابل ااتماد و با قابلیت تولیاد مجادد از غادد

وجود متاستاز را درغدد لنفااوی گادنای داشاتند (،)2

نشان داده که تغییاا

لنفاوی گادنی متاستاتیک رستند .این مطالعا

نشاان

که با مطالعه حاضا رمخاوانی نداشات .ایان تفااو

دادهانااد کااه حضااور ساایگنا رااای جایااان خااون در

شاید ناشی از نوع جمعیت مورد مطالعه باشد .مطالعاه

پارانشیم یا در محیط این غدد باالقوه پیشانهاد کنناده

آنرا به صور

گذشاته نگاا انجاام شاد و رمچناین

غدد لنفاوی متاستاتیک است .با این حا ساهم نسابی

محادود باه بیماارانی باود کاه ( Squamous Cell
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 SCC)Carcinomaشناخته شده ناحیه ساا و گاادن

 PIباا حساسایت  ٪155در راا دو و ویژگاای  ٪41و

داشتند ،در حالی که بیمااران مطالعاه حاضاا از قبال

( ٪00به تاتیب) باای بدخیمی به دست آوردند .آنرا

شناخته شده نبودند و رمچنین موارد لنفوم متاستاتیک

نتیجه گافتند که با خ ف غدد راکتیاو خاوش خایم،

از سایا موارد تفکیک نشاده و کال لنفادنوپااتیراای

 %38از غدد با بیماری بدخیم الگوی ااوقی متفااوتی

سطحی بدون توجه به نوع بیماری مورد مطالعه قااار

را نشان دادند (.)6

گافته است.

 Choiو رمکاران در سا  1330کل لنفادنوپاتیرای

ااوق خونی در غدد لنفاوی التهابی متسّاع مایشاوند

سطحی را بدون تفکیک به صاور

در حالی که در غدد لنفااوی باا درگیاای متاساتاتیک

مورد بارسی قاار دادند و نتیجه گافتناد کاه در غادد

ممکن است ااوق توسط سلو رای تومورا فشااده

متاستاتیک متوسط  5/32±5/23 RIو در غدد خاوش

شده باشند .بنابااین تصور این بود کاه ممکان اسات

خیم  5/02±5/11است .مطالعه آنرا پیشنهاد می کناد

شکل اماواج داپلاا در لنفادنوپااتیراای خاوشخایم

که با استفاده از آنالیز موجی شکل طیفای (Spectral

از باادخیم باشااد .بااا توجااه بااه ایاان کااه

) Doppler Ultra Sonographyمیتاوان باا دقات

سونوگاافی کالاداپلا با استفاده ازشااخصراای نیماه

با یی بین لنفادنوپاتی سطحی خاوشخایم و بادخیم

کمی از جمله  RIو PIمایتواناد راگوناه تغییاا در

افتااق گذاشت ( .)1نتایج مطالعا

مزباور باا مطالعاه

مقاومت ااوق خونی در کال بادن از جملاه اااوق

حاضا رمخوانی دارد.

داخل غدد لنفاوی را نشان بدراد ،در مطالعاه حاضاا

مطالعه نعمتی و رمکاران در ساا  2515رایال نقاش

این شاخصرا ماورد بارسای قااار گافتناد و نتیجاه

تشخیصااای را بااااای شااااخصراااای  RIو  PIدر

کااام ً مااورد انتظااار بااود بااه طااوری کااه PI≤1/30

سونوگاافی داپلا رنگی در لنفادنوپاتیرای گادنای در

و RI≤5/13ماطاح کنناده باادخیمی در غااده لنفای

اطفا آشکار نساخت ( .)12آنرا غدد لنفی گادنی را

مایباشاند .در کال مقادار متوساط  RIو PIدر غادد

در کودکان مورد مطالعه قاار دادند .تعدادی از ماوارد

متاستاتیک بیشتا از موارد خاوشخایم باود .بناابااین

را از نظا پاتولویی مورد بارسای قااار ندادناد و پای

میتوان گفت که شااخصراای  RIو  PIدر افتاااق

گیای  6ماراه بااای آنراا در نظاا گافتناد .تفااو

غدد لنفاوی خوشخیم از بدخیم کمک کننده رساتند.

چشامگیای در میازان  RIو  PIدر باین غادد لنفای

در مطالعه  Shirakawaو رمکاران مقدار متوسط RI

خوشخیم و بدخیم وجاود نداشات .تصاور باا ایان

و PIدر غدد متاستاتیک بیشاتا از ماوارد خاوشخایم

است که این ناشی از تفاو

در الال لنفادنوپااتی در

گااازارش گادیاااده اسااات و طباااق نتاااایج آنراااا

کودکان و بزرگسا ن است.

مقادیا PI>1/3و RI>5/12از را رگی که گافته شود

 Adibelliو رمکاران در سا  1338نتیجه گافتند که

مطاح کننده بادخیمی اسات ( .)11در مطالعاه  Naو

در افتااق بین غادد لانفاوی گااادنی خاوشخایم از

رمکاران مقادیا باا ی شااخصراای  RIو  PIبااای

بدخیم سونوگاافی B-modeو داپلا رنگی روشرای

لنفادنوپاااتی مابااو بااه باادخیمی بساایار اختصاصاای

محدودی بوده و نمیتوان آنرا را جاایگزین بیوپسای

بودند .آنرا نقطه باش  5/8را باای  RIو 1/0را باای

کاد (.)1

متفاااو
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نتیجهگیری

از محدودیترای ایان مطالعاه مایتاوان باه خطاای

بارسی این تست تشخیصی نشاان داد کاه معیارراای

رادیولوییست اشاره نمود که ساعی گادیاد باا انجاام

 به تنهایی نمایتوانناد باینGray scale سونوگاافی

 ادم.کور این خطا کارش یابد

.غدد لنفاوی خاوشخایم و بادخیم افتاااق بگذارناد

تفکیک گااوهراای سانی مختلاف و رمچناین اادم

) و الگوی خاونرساانیRI, PI( معیاررای کالا داپلا

بارسی موارد بدخیم متاستاتیک و لنفوماتوز باه طاور

 میتوانناد درGray scale در تاکیب با سونوگاافی

جاداگانه از ماحدودیتراای دیگاا ایاان پااژورش

 بسایارFNA انتخاب بیماران باای انجام بیوپسای یاا

.میباشند

 اماا نمایتوانناد باه طاور کامال.کمک کنناده باشاند
.جایگزین بارسی پاتولوییک شوند

شایوع بیمااریراا در

سونوگاافی به صور

به نظا میرسد به دلیل تفااو

کودکان و بزرگسا ن ممکن است نتاایج متفااوتی در
 بناابااین انجاام مطالعاه،این دو گااوه حاصال شاود

تشکر و قدردانی

مشابه به طور جداگانه در رایک از این دو گاوه سنی

از معاوناات تحقیقااا

 رمچنین جهت مقایساه لنفادنوپااتی.پیشنهاد میگادد

پزشکی کامان کاه رزیناه راای ایان طااح را تاأمین

ناشی از لنفوم با سایا بدخیمیرا و نیز با موارد خوش

.کادند تشکا و قدردانی میشود

 جهت دستیابی به نتایج دقیاقتاا انجاام مطالعاه،خیم

و فاان آوری دانشااگاه الااوم

.مشابه توصیه میگادد
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Diagnostic Value and Best Cut-off Point of Sonographic Parameters in
Distinction between Benign and Malignant Superficial Lymphadenopathy
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Abstract
Background: Diagnosis of malignant lymphadenopathy is particularly important for treatment

planning, staging before treatment and also for determination of prognosis. Various diagnostic
procedures which are expensive and invasive are now used for distinguishing malignant from
benign lymphadenopathies. Ultrasound has been proposed as a non- invasive, cost effective
and available procedure compared with other procedures. This study was conducted to
evaluate some ultra sound parameters in distinction between malignant and benign superficial
lymphadenopathies.
Methods: Lymph nodes of 100 patients who were candidates for pathological evaluation of

their superficial lymphadenopathy were evaluated sonographically. The most accessible
lymph nodes were marked and then biopsied and sonographic results were compared with
pathologic ones, and the sensitivity and specificity of the test and the appropriate cut off point
was determined based on the ROC curve and by SPSS 17.
Results: Of 100 evaluated nodes 55 nodes were benign and 45 nodes were malignant. The

ratio of cortical thickness to medullary thickness was not significantly different between
malignant and benign lymph nodes. There was a significant difference between blood supply
pattern and average indices of PI (P=.007) and RI (P<.001) between benign and malignant
lymph nodes. The best cutoff point of cortex thickness to differentiate malignant from benign
lymphadenopathy with 62.2٪ sensitivity and 72.7٪ specificity and 70٪ accuracy was 7.95
mm.
Conclusion: The color Doppler criteria in combination with gray scale sonography can be very

helpful in choosing patients for biopsy or FNA, but cannot fully replace pathological
evaluation.
Keywords: Color Doppler, Pathology, Superficial lymphadenopathy, Ultrasound
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