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Introduction: Carotid body tumors are rare tumors of the head and neck that arise from a
chemical receptor organ with unknown underlying cause. But it seems that living at high altitudes
can increase the incidence of these tumors.
Materials and Methods: This research was the result of a study on a series of recorded cases of
carotid body tumors. Recorded data from 100 patients with carotid body tumors were collected
between 2014 and 2016. Data analysis was performed in SPSS software and quality and
percentage data were reported for quality data and mean and standard deviation for quantitative
data.
Results: In this study, the mean age of the total affected population (24 12.24) was 51.74. The
prevalence of carotid body tumors was higher in women than men (78% vs. 22%). Also, carotid
body tumors were mostly unilateral (90% vs. 10%) and the frequency of tumors on the right was
higher than on the left (51% vs. 37%). All patients in our study underwent surgical resection and
the overall survival was 100%.
Conclusion: Carotid body tumors are rare and almost asymptomatic tumors in the head and neck
that are mainly seen in non-smokers with a mean age of 51 years. Surgery is one of the treatment
options for these tumors. But radiotherapy may also be used as an alternative method.
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aragangliomas are tumors that may located within intra or extra-adrenal regions .The histologic
pattern of paragangliomas known as Zellbellen pattern consists of cell nests that are cinctured
with fibro vascular tissue. The exact cause of formation of carotid body tumors has not been
recognized but according to the higher incidence of these tumors in high altitude areas it seems that
hypoxia may have a role in activating the chemoreceptors and also tumor organization. Another cause
of chronic hypoxia is chronic obstructive pulmonary disease which may relate to carotid body tumor.
Although the various diagnostic methods, the diagnosis is delayed because the most numbers of these
tumors are asymptomatic.
Material and Method
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This research was a case study. In this study, patients with carotid body tumor (CBT) who were
hospitalized in Sina Hospital (Tehran- Iran) between 2014 and 2018 were retrospectively evaluated.
The sampling method was census and all cases of carotid body tumors. A checklist was prepared and
demographic status, early symptoms, laboratory tests and treatment of patients were determined. Data
were analyzed using SPSS-16 software and the in quantitative data, the mean and standard deviation
are reported.
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Result
From a total of 100 patients with carotid body mass who referred to our center and were treated with
surgical resection, 78% were women and 22% were men. In cumulative variables age and pulse rate
had normal distribution. The mean age of total population was 51.74(±12.24). Ten percent of patients
had bilateral tumors, in which the right side and left side of the neck were involved, and in 90% of
patients, just one side of the neck were involved that is known as unilateral tumor. In patients with
unilateral tumor, 37 persons had left side tumor and 51 persons had right side tumor and we had 2
missing data in these patients. In total, 27 patients had complaint of pain at the site of the tumor, however
73 percent didn’t have this symptom. Six patients had dysphasia due to the pressure caused by expansion
of tumor. From 100 patients, 12 patients had pulsatile tumor that were discovered during physical
examination. The more number of patients didn’t have hypertension in the past medical history (33
patients with hypertension vs. 66 patients without hypertension, also 1 missing data).
Conclusion
CBT is a slow-growing, infrequent but highly curable tumor located in area extending from the lower
border of the jugular foramen-carotid canal to the aortic arch. According to our study CBT is normally
a painless unilateral neck tumor mainly seen in non- smoker women with the mean age of 51 years old.
Meanwhile it can accompany other symptoms such as pain, headache, dysphagia and dyspnea in some
cases. After a high degree pf suspicion based on history and physical exam, different imaging study can
be applied to confirm the diagnosis. The principal therapeutic plan for CBT is surgical resection.
Author Contribution: Pezhman Farshidmehr, Mohamadreza Zafarghandi and Javad Salimi designed
study, Zahra Rabbani, Faezeh Soveyzi, and Roozbeh Cheraghali wrote the manuscript.
Conflict of Interest/Funding/Supports: No.
Ethical Considerations: All ethical concerns respected in this study. Also, it was approved by ethic
committee of Sina hospital (Code: 89-05-16-108).
Applicable Remarks: To help for early detection of carotid body tumors which is still a challenge in
medicine.

Health Research Journal; Volume 6, Issue 4, pages 271-274

گزارش موردی

مجله «پژوهش سالمت» دوره  ،6شماره ،4تابستان 1400

10.52547/hrjbaq.6.4.2

تومور جسم کاروتید ،تجربهای با  100بیمار ،یک گزارش کوتاه
پژمان فرشیدمهر ،1محمدرضا ظفرقندی ،1جواد سلیمی ،1زهرا ربانی ،2فائزه سوئیزی ،2روزبه

چراغعلی*3

 1گروه جراحی عمومی ،دانشکده پزشکی ،بیمارستان سینا ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.

 2دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 3گروه جراحی عروق و اندوواسکوالر ،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران

چکیده
مقدمه :تومورهای جسم کاروتید ،تومورهای نادر سر و گردن هستند که از یک عضو گیرنده شیمیایی ناشی میشوند و علت ایجاد
آنها نیز مشخص نیست؛ اما به نظر می رسد که زندگی در ارتفاع زیاد می تواند بروز این تومورها را افزایش دهد.
مواد و روشها :این تحقیق حاصل مطالعه بر روی یک سری موارد ثبت شده تومور جسم کاروتید بود .داده های  100بیمار مبتال
به تومور ج سم کاروتید از ثبت بیمار ستان ( سینا-تهران) بین سالهای  1393تا  1397به د ست آمد .تجزیه و تحلیل داده ها در
نرم افزار  SPSSانجام گرفت و در مورد داده های کیفی فراوانی و درصدددد و در داده های کمی میانگین و انحراع معیارگزارش
شدند.

نتیجهگیری :تومورهای جسم کاروتید تومورهای نادر و تقریباً بدون عالمت در سر و گردن ا ست که عمدتا در زنان غیر سیگاری
با میانگین سنی  51سال دیده می شود .از انتخاب درمانی برای این تومورها برداشتن جراحی است؛ اما ممکن است رادیوتراپی نیز
به عنوان یک روش محافظه کارانه استفاده شود.
کلمات کلیدی :جسم کاروتید ،تومور ،تومورهای سروگردن.
*نوی سنده م سئول :روزبه چراغعلی ،گروه جراحی عروق و اندووا سکوالر ،دان شکده پز شکی دان شگاه علوم پز شکی گل ستان ،گرگان،
ایران ،تلفن ،0989123705047 :ایمیلdr.r.cheraghali@goums.ac.ir :

] [ DOI: 10.52547/hrjbaq.6.4.271

مجله پژوهش سالمت؛ دوره 6؛ شماره 4؛ صفحات 274-271

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1400.6.4.3.2

نتایج :در این مطالعه میانگین سنی کل جمعیت مبتال ( 51/74 )±12/24بود .شیوع تومور جسم کاروتید در زنان بیشتر از مردان
بود ( ٪78در مقابل  .)٪22همچنین تومورهای جسدددم کاروتید عمدتا یک طرفه بودند ( ٪ 90در مقابل  )٪10و نیز فراوانی تومور
در سمت را ست بیشتر از سمت چپ بود ( ٪51در مقابل  .)٪37تمام بیماران مطالعه ما تحت عمل جراحی برداشتن جراحی قرار
گرفتند و بقای کلی جراحی  ٪100بود.

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2022-12-05

دریافت1400 /3/8 :

پذیرش1400 /6/30 :

انتشار آنالین1400 /7/26 :

پژمان فرشیدمهر و همکاران /تومور جسم کاروتید ،تجربهای با  100بیمار ،یک گزارش کوتاه

272

روش کار

بحث
تومور جسددم کاروتید شددایعترین بیماری کاروتیدی سددت که از تاج
ع صبی که بزرگترین مجموعه پاراگانگلیا در سر و گردن ا ست من شی
گرفته ا ست [ .]6-4تومور در ناحیهای گ سترش مییابد که از حا شیه
پایینی سدددوراو جوگوالر -کانال کاروتید تا قوس آئورت اسدددت [.]5
تشخیص افتراقی تومور بدن کاروتید شامل بزرگ شدن غدد لنفاوی به
دلیل متاسددتاز یا التهاب ،کیسددت برانشددیال کلفت ،آنوریسددم شددریان
کاروتید و تومورهای غدد بزاقی است [.]6 .1
تومور بدن کاروتید ( )CBTیک توده گردنی با ر شد آه سته ا ست که
اغلب در افراد بین  50تا  70سددال ،عمدتاً زنان ،با میانگین سددنی 51
سددال و نسددبت مرد به زن  39 :11گزارششددده اسددت که بامطالعه ما
همخوانی دارد []7 .5 .4؛ اما این دو نتیجه بامطالعه دکتر داروسدددی و
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این مطالعه یک مطالعه گزارش موارد اسدددت .در این مطالعه بیماران
مبتالبه تومور بدن کاروتید ) (CBTبسددتری در بیمارسددتان سددینا،
ایران بین سالهای  1393و  1397به صورت گذشتهنگر موردبررسی
قرار گرفتند .روش نمونهگیری سدددرشدددماری بود و کلیه موارد تومر
جسددم کاروتید در مطالعه وارد شدددند که  100بیمار بودند .سددوابق
بیماران از پروندههای آنها استخراج شد درعینحال در صورت نقص
پرونده با بیماران تماس گرفته شد تا اطالعات مطالعه تکمیل گردد.
معیار ورود به مطالعه تشددخیص تومر جسددم کاروتید در بازه زمانی
سدددالهای  93تا  97بود .یک چکلیسدددت تهیه شدددد و بر اسددداس
چکلیسدددت از کلیه پرونده ها وضدددعیت دموگرافیک ،عالئم اولیه،
آزمونهای آزمایشدگاهی و در مان بیماران مشدخص شدد .اطالعات با
اسددتفاده از نرمافزار  SPSS-16تجزیه تحلیل شددد و برای بررسددی
نرمال بودن آزمون شددداپیرو ویلک مورداسدددتفاده قرار گرفت .برای
دادههای کمی که به طور نرمال توزیع می شوند ،میانگین گزارش شد
و در بقیه از میانه گزارش می شوند و در دادههای کیفی از فراوانی و
درصد استفاده شد.
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پاراگانگلیوماها تومورهایی هستند که ممکن است در مناطق داخل
یا خارج آدرنال واقع شددوند .الگوی بافت شددناسددی پاراگانگلیوماها
شددامل دسددته های سددلولی اسددت که با بافت فیبرواسددکولر احاطه
می شدددو ند [ .]1در هر جای دیگر از زنجیره های سدددم یات یک و
پاراسدددم یات یک مهره ای از آن ها می توان به عنوان م ناطق خارج
آدرنال نام برد .حدود  ٪70پاراگانگلیومهای خارج آدرنال از زنجیره
پا را سمیاتیک در ناحیه سر و گردن ن شات می گیرند [ ٪0.6 .]2از
تومورهای سر و گردن به عنوان تومورهای ج سم کاروتید شناخته
می شوند که نا شی از تاج ع صبی ه ستند و عملکرد آن ها متعلق به
سیستم عصبی سمیاتیک به عنوان عضو گیرنده شیمیایی است [.3
 . ]4علت دقیق تشددکیل تومورهای جسددم کاروتید شددناخته نشددده
اسددت؛ اما به نظر می رسددد با توجه به شددیوع باالتر این تومورها در
مناطق با ارتفاع زیاد ،هییوکسدددی ممکن اسدددت در فعال سدددازی
گیرنده های شیمیایی و همچنین ت شکیل تومور نقش دا شته با شد.
دلیل دیگر هییوک سی مزمن بیماری ان سداد ریوی مزمن ا ست که
ممکن است با تومور جسم کاروتید مرتبط باشد [ .]1در تشخیص
تومور معاینه فیزیکی و عالئمی مانند دیس فازی و درد می توانند
به ما کمک کنند ،اما آنژیوگرافی برای یافتن مارکرهای عروقی در
منطقه تومور ضروری ا ست [ .]5بی شتر این تومورها بدون عالمت
هسدتند به همین علت تشدخیص به تیخیر می افتد [ .]5تشدخیص
به موقع تومورهای جسم کاروتید هنوز یک چالش است.
همانطور که مونرو در سدددال  1950گفت" :اولین قدم در تشدددخیص
تومورهای جسم کاروتید ،فکر کردن در مورد آن است ]6[ ".به همین
دلیل ما در این مطالعه به بررسدددی ویژگیهای اپیدمیولوژیک ،بالینی،
تصویربرداری و درمانی  100مورد تومور بدن کاروتید که طی سالهای
 2014تا  2018به مرکز جراحی بیمارسدتان سدینا ارجاع شدده اسدت
پرداختهایم.

از مجموع  100بی مار با توده بدنی کاروت ید که به مرکز ما مراج عه
کردند و با برداشتن جراحی تحت درمان قرار گرفتند ٪78 ،زن و ٪22
مرد بودند .سنین از  31تا  74سال (با میانگین تقریباً  51سال) بود.
شدددایعترین عالمت توده گردن بدون درد بود .بااینحال ،سدددایر عالئم
ثبتشددده عبارتاند از :سددردرد ،تنگی نفس ،دیسددفونی ،دیسددفاژی،
حساسیت به لمس و توده ضربانی .با استفاده از آنژیوگرافی کامییوتری
( )CTآنژیوگرافی و سددونوگرافی 100 ،بیمار با  CBTتشددخیص داده
شدند %10 .بیماران تومورهای دوطرفه داشتند که در آن سمت راست
و سمت چپ گردن درگیر بود و در  90در صد بیماران فقط یکطرع
گردن درگیر بود که به تومور یکطر فه معروع اسدددت .در بی ماران
مبتالبه تومور یکطرفه 37 ،نفر تومور سدددمت چپ و  51نفر تومور
سمت راست داشتند و ما  2داده ازدسترفته در این بیماران داشتیم.
در بیمارانی که در مرکز ما ب ستری شدند 27 ،در صد از آنها در محل
تومور یک عالمت داشددتند اما  73درصددد این عالمت را نداشددتند6 .
بیمار به دلیل فشار ناشی از گسترش تومور ،دیسفازی داشتند .از 100
بیمار 12 ،بیمار تومور ضربان دار دا شتند که در معاینه فیزیکی ک شف
شدند .تعداد بی شتری از بیماران در سابقه پز شکی گذ شته ف شارخون
باال نداشدددتهاند ( 33بیمار مبتالبه فشدددارخون باال در مقابل  66بیمار
بدون ف شارخون باال ،همچنین  1داده ازد سترفته) ٪15 .بیماران قبالً
بیماری مزمن قلبی داشدددتند که بهعنوان بیماری ایسدددکمیک قلب
شناخته میشود ٪10 .بیماران هنگام پذیرش در مرکز ما آسم داشتند.
فراوانی سردرد در بین بیماران  17درصد از کل جمعیت بود .حدود 8
درصد بیماران سیگاری بودند و  17بیمار مبتالبه تنگی نفس بودند7 .
بیمار با دیسددفونی که ثانویه تومور قبلی اسددت بسددتری شدددند .در
متغیرهای تجمعی سددن و میزان نبض توزیع نرمال داشددتند .میانگین
سنی کل جمعیت ( 51/74)± 12/24بود .ما همچنین میزان نبض کل
جمعیددت را ارزیددابی کردیم و میددانگین آن ( 80/92 )7±/35بود.
بااینوجود ف شارخون سی ستولیک و میزان تنفس توزیع غیر نرمال در
کل جمعیت داشت .متوسط فشارخون سیستولیک (126.91)±18/43
و متوسط سرعت تنفس ( 17.55)±2/98بود .کلیه بیماران تحت عمل
جراحی برداشددتن جراحی قرار گرفتند و میزان بقای کلی آنها ٪100
بود.
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نتیجهگیری

تشکر و قدردانی
از بیماران مشارکتکننده در این مطالعه قدردانی میگردد.

مالحظات اخالقی
کلیه اطالعات بهدستآمده از بیماران محرمانه بود .این مطالعه به تائید
کمیته اخالق دانشددگاه علوم پزشددکی تهران رسددید .کد اخالق مطالعه
 89-05-16-108است.

محدودیتها
مهمترین م حدود یت این م طال عه نقص پرو نده ها بود که با ت ماس با
بیماران و مصاحبه تلفنی برطرع شد.
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 CBTیک تومور نادر سددر و گردن با رشددد کند و قابلدرمان اسددت.
طبق مطالعه ما  CBTبهطورمعمول یک تومور گردنی یکطرفه بدون
درد ا ست که عمدتاً در زنان با میانگین سنی  51سال دیده می شود.
در همین حال میتوا ند در برخی موارد عالئم دیگری مان ند درد،
سردرد ،دیسفاژی و تنگی نفس را نیز همراه داشته باشد .تشخیص بر
اسدداس شددر حال و معاینه فیزیکی اسددت ،میتوان از تصددویربرداری
مختلفی برای تائید تشخیص استفاده کرد.

پیشنهادات
درحالیکه برنامه ا صلی درمانی برای ، CBTبردا شتن جراحی ا ست؛
اما درمان م حاف ظه کارانه مان ند رادیوتراپی برای تومرهای گسدددترده
غیرقابل جراحی ،در بیماران با خطر باال ،ضایعات متاستاتیک و پس از
برداشتن ناقص توصیه میشود.

میزان مشارکت نویسندگان
پ .ع .م .ظ؛ و ج .س .در طراحی مطالعه ،ز .ر؛ و ع .س .در جمعآوری
و تجزیه تحلیل دادهها و ر .چ .در نوشتن مقاله نقش داشتند.

تضاد منافع
در این مقاله تضاد منافع و حمایت مالی وجود نداشت.
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همکاران همخوانی ندارد که میتواند به دلیل تفاوت قابلتوجهی در
اندازه جمع یت های مطالعه باشدددد [ CBT .]8ها عمدتاً یکطرفه
ه ستند ،بی شتر در سمت را ست ه ستند که م شابه مطالعه ما ا ست،
درحالیکه دوطرفه در نوع خانوادگی مکرر است [.]7-4
اگرچه  CBTدر حالت عادی بدون عالمت ا ست ،اما میتواند با عالئم
ضایعه مانند سیری ،درد ،دی سفاژی ،از بین رفتن صدا ،گرفتگی صدا،
اسددتریودور ،سددرگیجه و وزوز گوش همراه باشددد .همانطور که در این
مطالعه نیز نشان دادهشده است [.]8 .7 .5
طبق گزارش حاضر ،اکثر بیماران مبتالبه  CBTفشارخون سیستولیک
طبیعی (متوسط  )123دارند و سابقه پزشکی گذشته فشارخون باال را
ندارند .همچنین ما نتوان ستیم ارتباطی بین سابقه بیماری ای سکمیک
قلب و آسم و  CBTپیدا کنیم.
در افراد مشددکو به  ،CBTمطالعه تصددویربرداری مانند سددونوگرافی
داپلر ،اسدددکن توموگرافی ( )CTاسدددت و تصدددویربرداری با تشددددید
مغناطیسددی یا آرتریگرافی با کاتتر مرحله بعدی برای تییید تشددخیص
ا ست [ CT .]8 .1ا سکن ن شان میدهد که آیا تومور ارتباطی باقاعده
جمجمه دارد یا به فضای رتروفارنکس گسترشیافته است که در برنامه
درمانی مهم اسددت [ .]6سددونوگرافی داپلر رنگی سدداده و غیرتهاجمی
است و از ویژگی و حساسیت نسبتاً باالیی برای  CBTبرخوردار است
ال
که در آن تومور ها بهطور مشدددخص یک توده هاییوکوئ یک کام ً
مشددخص هسددتند [ MRI .]6-4از اشددعه یونیزه اسددتفاده نمیکند و
دارای دقت باالتری در مقایسدده با  CTاسددت [ .]6-4بااینحال ،بهبود
در تصددویربرداری با وضددو باال و تصددویربرداری مقطعی (مانند CT
آنژیوگرافی یا آنژیوگرافی  )MRمیتواند در برنامهریزی درمان جراحی
مفیدتر باشددد ،زیرا توانایی تعیین اندازه تومور ،رابطه تومور با انشددعاب
شدددریان و اعصددداب جمج مه را درد [ .]5وضدددو م کانی بهتر CT
آنژیوگرافی ،آناتومی را با دقت بیشدددتری نسدددبت به  MRAنشدددان
میدهد ،درحالی که  MRAبا افزایش کنتراسدددت برای غربالگری و
تشددخیص ضددایعات متعدد مناسددبتر اسددت [ .]3در این مطالعه ما
سدددونوگرافی  Color Dopplerو آنژیوگرافی  CTرا برای تیی ید
تشخیص انجام دادیم.
جراحی برای بیماران سالم توصیه می شود که در آن ارزیابی کلی داده
منعی برای جراحی ندارد [ .]9 .6در بی ماران زیر  60سدددال جراحی
توصیه شده است ،زیرا ،در صورت عدم جراحی ،تومور به پیشرفت خود
ادامه میدهد و به ساختارهایی که احتمال جراحی آنها دشوارتر است
گسترش مییابد [ .]6استفاده از درمان محافظهکارانه مانند پرتودرمانی
در مورد ضددایعاتی که اندازه آنها یا زیاد باشددد یا در بیماران با خطر

باال ،ضایعات متا ستاتیک و پس از بردا شتن ناقص تو صیه می شود [.5
 .]6در مطالعه حاضدددر همه بیماران تحت عمل جراحی قرار گرفتند.
برداشتن جراحی و بقای کلی جراحی  ٪100بود.
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