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- 1زر لالب یک هطالعَ بشرگ چٌس هزکشی ّیژگی ُای بالیٌی ،
پاتْلْژیکی ّ پیغ آگِی یک گزٍّ ذاؽ اس بیواراى طزطاى
تیزّئیس بٌام ) Diffuse sclerosing variant (DSVػاهل ً 56فز را با زّ
گزٍّ زیگز اس بیواراى یعٌی  non-DSVsػاهل ً 2954فز ّ 48
بیوار با ریظک باالی  PTCرا همایظَ کززٍ اًس.
- 2تٌضیح مطالب آماری بخص مٌاد ً رًش ىا ً یافتو ىای
مبتنی بر آن در بخص یافتو ىا
 .aزازٍ ُای عسزی بـْرت هیاًگیي ّ اًحزاف هعیار( )SD
گشارع ػسًس ّ زازٍ ُای غیز عسزی بـْرت تعساز ّ
زرؿس گشارع ػسًس .زر جسّل یک چٌیي گشارع ُایی
آهسٍ اطت .زر جسّل یک هتغیزُای غیز عسزی هثل
... ّ )TNM stage
جٌظیت ّ هزاحل بیواری طزطاى (
بـْرت تعساز ّ زرؿس گشارع ػسًس .هتغیزُای عسزی
هثل طي ،ػاذؾ تْزٍ بسًی  ،اًساسٍ بشرگتزیي تْهْر،
تعساز تْهْرُا ّ  ...بـْرت هیاًگیي ّ اًحزاف
هعیار گشارع ػسٍ اًس.
 .bهتغیزُای عسزی را بیي ُز زّ گزٍّ اس بیواراى فْق
الذکز را با آسهْى تی زّ ًوًَْ هظتمل همایظَ کززٍ
اًس ّ هتغیزُای غیز عسزی را با آسهْى کای زّ
همایظَ کززٍ اًس .زر جسّل ًتایج ّیژگی بیواراى
گزٍّ  DSVبا  Non-DSVبز اطاص ًْع هتغیزُا (عسزی ّ
غیز عسزی) با یکی اطتفازٍ اس زّ آسهْى ارائَ ػسٍ
اطت .بزای هثال جٌظیت کَ یک هتغیز غیز عسزی اطت
با آسهْى کای زّ همایظَ ػسٍ ّ تفاّتی بیي زّ گزٍّ
بَ لحاظ آهاری ّجْز ًساػتَ زر حالیکَ  TNMزر ُز
زّ ّضعیت کَ بیي زّ گزٍّ همایظَ ػسٍ اطت تفاّت
هعٌی زاری زارز .هتغیزُای عسزی هثل طي ،ػاذؾ تْزٍ
بسًی  ،اًساسٍ بشرگتزیي تْهْر ّ  ...با آسهْى تی

زّ ًوًَْ هظتمل همایظَ ػسٍ اًس ّ تفاّت بَ لحاظ
آهاری بیي زّ گزٍّ هعٌی زار اطت هیاًگیي طي
بیواراى  DSVپاییي تز ،ػاذؾ تْزٍ بسًی کوتز،
ً 3یش اس
اًساسٍ تْهْر بشرگتز ّ  ....زر جسّل
آسهْى ُای فْق بزای همایظَ ّیژگی ُای پایَ ای ّ
بالیٌی زّ گزٍّ  PTC ّ DSVبا ذطز باال اطتفازٍ ػسٍ
 Vascular invasionاس هیاى هتغیزُای
اطت کَ جٌظیت ّ
کیفی بیي زّ گزٍّ هعٌی زار ًبْز ّ اس هیاى
هتغیزُای عسزی ػاذؾ تْزٍ بسًی ،اًساسٍ بشرگتزیي
 ،restricted LNلٌساسٍ بشرگتزیي ًْزّل ّ
تْهْر ،
 Extranodal extensionبیي زّ گزٍّ هعٌی زار ًبْز.
 .cاس آسهْى رگزطیْى لْجظتیک چٌس هتغیزٍ بزای بزرطی
عْاهل ّ هتغیزُای پیغ بیي کٌٌسٍ ابتال بَ ً DSVظبت
بَ ّضعیت  PTCهعوْلی اطتفازٍ کززٍ اًس (اس ایي
هسل سهاًی اطتفازٍ هی ػْز کَ برْاٌُس بزرطی کٌٌس
چَ عْاهلی پیغ بیٌی کٌٌسٍ یک هتغیز پاطد زّ حالتی
 -Non-DSVارتباط
 DSVزر بزابز
(زر ایي هطالعَ
هتغیزُای هظتمل یا پیغ بیٌی کٌٌسٍ زر لالب ػاذؾ
ًظبت ػاًض (  ّ )ORفاؿلَ اطویٌاى هزبْطَ هٌعکض هی
ػْز کَ اگز  ORبشرگتز اس یک باػس ّ فاؿلَ اطویٌاى
هزبْطَ عسز یک را زر بزز ًساػتَ باػس آى هتغیز
هظتمل یک عاهل ذطز هعٌی زاری بزای پیاهس هس ًظز
اطت ّ بز عکض اگز کوتز اس یک ّ فاؿلَ اطویٌاى
ػاهل یک ًباػس یک عاهل هحافظتی هعٌی زار اطت).
ًتایج اجزای ایي هسل زر برغ اّل طتْى طوت راطت
ؿفحَ  4607آهسٍ اطت .طي یک عاهل هحافظتی اطت یعٌی
 5زرؿس
 DSVػسى
با افشایغ ُز طال طي ػاًض
( )OR=0/95کاُغ هی یابس (حسالل  ّ 2حساکثز  8زرؿس
کاُغ هی زُس)  ،تعساز تْهْرُا یک عاهل ذطز هعٌی
زار ّ ػاًض  DSVػسى را  3زرؿس افشایغ ( )OR=1/03
(حسالل یک ّ حس اکثز  5زرؿس افشایغ هی زُس) ّ ...
ُوچٌیي اس هسل رگزطیْى لْجظتیک چٌسگاًَ بزای
PTC
 DSVاس
بزرطی عْاهل توایش زٌُسٍ بیواراى

پزذطز ُن اطتفازٍ ػسٍ کَ ًتیجَ زر ؿفحَ  4608طتْى
طوت چپ ارائَ ػسٍ اطت بزای هثال طي یک عاهل غیز
هعٌی زار اها تعساز تْهْرُا یک پیغ بیٌی کٌٌسٍ
هعٌی زار بزای  DSVبْزى اطت بطْریکَ با فشایغ ُز
 )OR=4/71 ( 4/71بزابز
 DSVبْزى
یک تْهْر ػاًض
(حسالل  ّ 2/01حساکثز  11/04بزابز بیؼتز) بیؼتز هی
کٌس ّ ...
 )Recurrenceزر
 .dبزای بزرطی ًزخ بمای بسّى عْز (
بیواراى  DSVاس رّع آهاری کاپالى -هایز اطتفازٍ ػس
(ایي رّع جشء رّع ُای تحلیلی حْسٍ بما  Survivalاطت
کَ ًزخ بما ،عْز ّ  ...را زر طْل سهاى بزآّرز هی
ًوایس) کَ ًتیجَ آى زر ًوْزار یک هٌعکض ػسٍ اطت
هالحظَ هی ػْز احتوال بما بسّى عْز زر سهاى ُای
اّلیَ پض اس حزاحی باال اطت ّ با گذػت سهاى کاُغ
اها بعس اس همطعی ثابت ّ بَ ًزخ حسّز  0/6هی رطس.
زر ًوْزار ً 3 ّ 2یش ًزخ بمای بسّى عْز پض اس
جزاحی زر بیواراى  DSVبا بیواراى عازی  ّ PTCپز
ذطز  PTCبَ تزتیب ارائَ ػسٍ اطت .زر ًوْزار زّ
ًزخ بمای بسّى عْز بزای بیواراى عازی بطْر هعٌی
زاری باالتز اس بیواراى  DSVاطت اها زر ًوْزار طَ
ًزخ عْز بیي بیواراى  PTS ّ DSVپز ذطز تفاّت هعٌی
زاری ًسارز  .بزای همایظَ ًزخ بما بیي بیواراى طَ
گزٍّ ّ عْاهل تعییي کٌٌسٍ آى اس رگزطیْى هراطزات
هتٌاطب کاکض اطتفازٍ ػس (ایي رّع کارکززی ُواًٌس
رگزطیْى لْجظتیک با ُواى ذْاؽ هْرز اػارٍ زارز با
ایي هشیت اضافی کَ اهکاى زذالت زازى سهاى پیگیزی
بیواراى زر طْل زّرٍ پیگیزی آًِا تا تحمك پیاهس
هْرز بزرطی را هی زُس ػاذؾ ًظبت ذطز (  )HRبَ جای
 ORگشارع هی ػْز با ُواى ذْاؽ  )ORبزای هثال زر
هتغیزُای هْجْز زر جسّل  Extranodal extension 2یک عاهل
ذطز هعٌی زار بزای  DSVبْزى اطت ّ ًْ Extensionزّل
ػاًض  DSVبْزى را  3/45بزابز (حسالل  ّ 1/1حساکثز
 10/48بزابز افشایغ هی زُس) افشایغ هی زُس ،یا
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ًظبت ذطز عْز زر بیواراى  DSVبطْر هعٌی زاری
بزابز (  )HR=8/5اس بیواراى عازی باالتز بْزٍ
(حسالل  ّ 5/2حساکثز  13/9بزابز بیؼتز)(ؿفحَ 4607
طتْى طوت راطت سیز جسّل ُ .)3وچٌیي ًظبت ذطز عْز
زر بیواراى  0/1 DSVبیؼتز (  )HR=1/1اس بیواراى PTC
پز ذطز بْزٍ اها بَ لحاظ آهاری هعٌی زار ًبْز
(ؿفحَ  4608طتْى طوت چپ ّ ًوْزار .)3
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