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رًٍس هبتال بِ رزُ ّای هرتلف اس بیواری عزطاى تیزٍئیس بیوار  46906رٍی  گذؽتِ ًگززر قالب یک هطالعِ 

بزرعی ؽسُ اعت ٍ رًٍس اعتفازُ اس آى زر عِ  2015تا  1999سهاًی اعتفازُ اس یس رازیَاکتیَ اس عال 

رزُ اس ایي بیواراى هقایغِ ؽسُ ٍ عَاهل بالیٌی ٍ جوعیت ؽٌاعی هزتبط با اعتفازُ اس ایي یس رازیَ اکتیَ 

 .هَرز بزرعی قزار گزفتِ اعت

  مواد و روش ها و یافته ها بر اساس آنهاتوضیحات زیر بخش روش های آماری بخش 

زرصس تعساز ٍ با هیاًگیي ٍ اًحزاف هعیار ٍ هتغیزّای غیز عسزی با ًزهال زر ایي پضٍّؼ هتغیزّا عسزی  -1

ٍ بزای  اًسهقایغِ ؽسُ زٍ ًوًَِ هغتقل  Tآسهَى بیي زٍ گزٍُ با ًزهال هتغیزّای عسزی . گشارػ ؽسُ اًس

کوی کززى هیشاى تفاٍت زٍ گزٍّی کِ یس رازیَ اکتیَ زریافت کززًس با آًْایی کِ زریافت ًکززًس کویتی با 

بِ تزتیب  0.8ٍ  0.5،  0.2هقسار عٌَاى اذتالف اعتاًسارز ؽسُ هحاعبِ ؽسُ اعت ٍ با تَجِ بِ ایٌکِ 

با  یک هتغیزّای عسزی هثل عي زر جسٍلًؾاى زٌّسُ اذتالف قابل اغواض، هتَعط ٍ سیاز هی باؽٌس 

ٍ اًساسُ اذتالف اعتاًسارز ؽسُ ٍ با آسهَى تی هقایغِ ؽسُ ُ اعت هیاًگیي ٍ اًحزاف هعیار گشارػ ؽس

ٍ هتغیزّای غیز عسزی  ؽسُ اعت کِ حاکی اس عسم تفاٍت زٍ گزٍُ اس ًظز عي هی باؽس 0.16-هزبَطِ 

تعساز ٍ زرصس گشارػ ؽسُ اًس ٍ با آسهَى کای زٍ با ... ٍ  اجتواعی-جٌغیت، ًضاز، ٍضعیت اقتصازیهثل 

ٍ اذتالف اعتاًسارز ؽسُ هزبَط بِ ایي هتغیزّا ّن زر زٍ گزٍُ حاکی اس عسم تفاٍت آًْا  هقایغِ ؽسُ اًس

 . اس ًظز ایي هتغیزّا هی باؽس

راف ًیش ذصَصیات تَهَر زر زٍ گزٍُ هقایغِ ؽسُ اعت ٍ هتغیزّای عسزی با هیاًگیي ٍ اًح 2زر جسٍل  -2

ؽسُ اعت کِ 0.1هعیار گشارػ ؽسُ اًس هثل اًساسُ تَهَر کِ هقسار اذتالف اعتاًسارز ؽسُ ایي هتغیز 

حاکی اس غیز هعٌی زار بَزى تفاٍت ایي زٍ هتغیز زر زٍ گزٍُ اعت ٍ هتغیزّای غیز عسزی هثل هزحلِ 

ُ کِ با آسهَى زر زٍ گزٍُ با تعساز ٍ زرصس گشارػ ؽس localized  ٍregional/distanceتَهَر 

 0.46کای زٍ هقایغِ ؽسُ ٍ تفاٍت هعٌی زار بیي زٍ گزٍُ زارز ٍ هقسار اذتالف اعتاًسارز ؽسُ ّن کِ 

بیؾتز ؽسُ اعت ٍ زر ایي جسٍل هتغیزّای زیگزی کِ  0.2حاکی اس تفاٍت قابل اعتٌا هی باؽس چزا کِ اس 

 Lymph nodeو   Extrathyroidal extensionبیي زٍ گزٍُ اذتالف هعٌی زار زارًس عبارتٌس اس 

involvement ّغتٌس. 



رًٍس تغییزات هیشاى زریافت یس رازیَ اکتیَ را زر عِ گزٍُ اصلی بیواراى ًؾاى هی زّس کِ زر ًوَزار یک  -3

 localizedسال نسبتا ثابت بوده اما در گروه  16روند دریافت در طی این  regional or distantزرگزٍُ 

disease  زرصس کاّؼ هعٌی زاری زاؽتِ اعت ٍ زر کل بیواراى ّن رٍی ّن رفتِ  24بِ  59اس

ًزخ  2زر ًوَزار . زرصس زر زریافت یس زیسُ هی ؽَز 43.3بِ  1999زرصس زر عال  62.6کاّؾی اس 

عال گشارػ ٍ ارسیابی ؽسُ اعت ٍ زر  16تغییزات زریافت یس رازیَ اکتیَ بز اعاط اًساسُ تَهَر زر طَل 

عاًتی هتز کاّؼ هعٌی زاری زر زریافت یس زیسُ  4ُ گزٍُ ّا بِ غیز اس بیواراى با اًساسُ تَهَر باالی ّن

زرصس کاّؼ زریافت زر ایي باسُ سهاًی رخ زازُ  70ؽسُ اعت بزای هثال زر گزٍُ سیز یک عاًتی هتز 

زر . فتِ اعتکاّؼ یا 2015زرصس زر عال 11.3بِ  1999زرصس زر عال  38.3اس اعت بگًَِ ای کِ 

ًوَزار عِ ًزخ زریافت زر بیوارعتاى ّای زاًؾگاّی ٍ غیززاًؾگاّی هٌعکظ ؽسُ اعت زر ّز زٍ ًَع 

بِ بعس زر  2009بیوارعتاى یک رًٍس کاّؾی هعٌی زار زر تجَیش یس رازیَاکتیَ رٍی زازُ اعت کِ اس عال 

  . بیوارعتاًْای زاًؾگاّی ایي رًٍس کاّؾی قابل تَجِ تز بَزُ اعت

ّوِ هتغیزّایی کِ زر تحلیل ّای هَرز اؽارُ زر جساٍل ٍ ًوَزارّای قبلی کِ بصَرت رابطِ  3زر جسٍل  -4

بصَرت اعتفازُ اس رگزعیَى لَجغتیک عسم تحَیش یس رازیَ اکتیَ بزرعی ؽسُ بَز با / تک هتغیزُ با تحَیش

ُ هتغیز پاعد کِ یک هسل رگزعیَى لَجغتیک ٌّگاهی اعتفازُ هی ؽَز ک)بزرعی ؽسُ اعت جٌس هتغیزُ 

اعت هؾرص ( عسهسریافت یس رازیَاکتیَ/زریافت 3زر پضٍّؼ حاضز زر جسٍل : )هتغیز کیفی زٍ حالتی

 3زر ایي پضٍّؼ زر جسٍل . با آى ارتباط زارًس( هتغیزّای هغتقل یا پیؼ بیٌی کٌٌسُ)ؽَز چِ هتغیزّایی 

جوعیت ؽٌاذتی بیواراى، تَهَر ٍ ًَع  هتغیزّایبعٌَاى تابعی اس  عسهسریافت یس رازیَاکتیَ/زریافت

زر ایي رگزعیَى رابطِ هتغیزّای . هَرز پیؼ بیٌی قزار گزفتِ اعت بیوارعتاى بعٌَاى هتغیزّای هغتقل

گشارػ ٍ هٌعکظ هی گززز هقازیز RRیا  ORهغتقل با پاعد زر قالب ؽاذصی بٌام ًغبت هراطزُ 

یا عاهل  Abnormal Microarchitectureبشرگتز اس یک ایي ؽاذص بِ هعٌی ارتباط هغتقین با 

بَزى عاهل ( Protective)بَزى اعت ٍ اگز کوتز اس یک باؽس بِ هعٌی هحافظتی ( Risk factor)ذطز 

اعت  ٍ اگز فاصلِ اطویٌاى هزبَطِ، عسز یک را ؽاهل ًباؽس رابطِ هتغیز هغتقل با هتغیز پاعد هعٌی زار 

اسُ تَهَر آًْا کوتز اس یک عاًتی هتز بَزُ اعت ًغبت بِ بیواراى با زر بیواراًی کِ اًسهالحظِ هی ؽَز (  اعت

 69ٍ حساکثز  65حساقل ( )OR=0.33)زرصس پاییي تز  67عاًتی هتز اس ؽاًغی بِ اًساسُ  2تا  1تَهَر بیي 

زرصس  31عاًتی هتز ًغبت بِ ایي گزٍُ اس ؽاًغی بِ اًساسُ  3تا  2ٍ بیواراى با اًساسُ تَهَر ( زرصس پاییي تز

عاًتی هتز ؽاًظ زریافت یس  4ٍ زر گزٍُ با اًساسُ تَهَر بیؾتز اس ( زرصس بیؾتز 41ٍ حساکثز  22حساقل )بیؾتز 

 39ٍ حساکثز  14حساقل )زرصس بیؾتز  26عاًتی هتز  2رازیَ اکتیَ ًغبت بِ بیواراى با اًساسُ تَهَر بیي یک تا 

جتواعی هالحظِ هی ؽَز ّوِ گزٍُ با گزٍُ عطح اقتصازی ا –زر هَرز ٍضعیت اقتصازی . بَزُ اعت( زرصس بیؾتز



بزای ّوِ گزٍُ ّا باالتز اس یک اعت بٌابزایي هی تَاى  ORپاییي هقایغِ ؽسُ اًس ٍ هالحظِ هی ؽَز کِ ؽاذص 

زر هَرز عي با . اجتواعی بیؾتز ؽسُ اعت-ًتیجِ گیزی کزز کِ ؽاًظ زریافت یس با بْتز بَزى ٍضعیت اقتصازی 

 45بَزُ اعت ٍ بزای گزٍُ ّای باالی پاییي تز اس یک  ORؽاًظ زریافت کاّؼ پیسا کززُ چزا کِ  افشایؼ عي

بیواراى با ّیغتَلَصی پاپیالری ًغبت بِ غیزپاپیالری اس ؽاًظ هعٌی زار پاییي . عال ایي رابطِ هعٌی زار بَزُ اعت

بَزُ اعت ، بزای بقیِ ( زرصس کوتز13ٍ حساکثز  4حساقل )زرصس  9تزی بزای زریافت یس رازیَ اکتیَ بِ اًساسُ 

 . رگزعیَى لَجغتیک بِ ّویي صَرت قابل تفغیز اعت هتغیزّا ّن ًتایج
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