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Background and Objective: Thyroid nodules are among the most common
clinical problems and the application of an inexpensive and accurate
diagnostic method prevents performing inessential surgeries. In this regard,
the aim of this study was to compare the cytologic report of fine-needle
aspiration (FNA) of thyroid nodules with the results of thyroid surgery.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, all the patients who
had referred to the clinic of Beheshti Hospital of Hamedan, Iran, due to
thyroid nodule in 2017 underwent FNA. The samples were then sent to the
pathology laboratory, and the cytology results were recorded in a checklist.
Based on the cytology results, a portion of these cases was referred to
undergo surgery. Following that, the sensitivity and specificity of cytology
results of thyroid nodules were calculated in comparison to pathology results
of the surgery sample.
Results: Out of 115 studied patients, 18 (15.65%) and 97 (84.35%) subjects
were male and female, respectively. The mean age of the subjects was
40.14±12.34 years. Most cases were in the form of the right-side unilateral
nodule (46.1%). The number of benign and malignant cases diagnosed by
the pathologist was 73 (63.48%) and 42 (36.52%), respectively. The
specificity, sensitivity, as well as positive and negative predictive values
obtained from the FNA of thyroid nodules by the pathologist, were reported
as 82.98%, 95.56%, 89.04, and 92.68%, respectively. It is necessary to
mention that the diagnostics accuracy of the pathologist associated with the
results of surgery pathology was 90.43%.
Conclusion: Performing FNA enjoys a relatively high specificity and
sensitivity as an inexpensive, low-risk, and simple method in the
differentiation of benign and malignant cases if it is performed precisely
from the site of the nodule with adequate biopsy and properly examined
pathologically.
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سابقه و هدف :ندولهای تيروئيدی يکی از شايعترين مشکالت بالينی هستند .بهکاربردن روش ارزان و دقيق
تشخيصی باعث جلوگيری از جراحیهای غيرضروری میشود .در اين راستا هدف از مطالعه حاضر ،مقايسه
گزارش سيتولوژی آسپيراسيون سوزنی نازک ( )FNA: Fine Needle Aspirationندولهای تيروئيدی با
نتايج جراحی تيروئيد میباشد.
مواد و روشها :در اين مطالعه تحليلی -مقطعی از کليه بيمارانی که در سال  1391به دليل ندول تيروئيد به
درمانگاه بيمارستان بهشتی همدان مراجعه کرده بودند ،آسپيراسيون سوزنی نازک به عمل آمد .نمونهها جهت
بررسی به بخش پاتولوژی ارسال شدند و نتيجه سيتولوژی در چکليست ثبت گرديد .بر حسب نتايج
سيتولوژی ،بخشی از بيماران بهمنظور انجام جراحی ارجاع داده شدند .در ادامه ،حساسيت و ويژگی نتايج
سيتولوژی ندولهای تيروئيدی در مقايسه با نتايج پاتولوژی نمونه جراحی محاسبه گرديد.
یافتهها :از  111بيمار بررسیشده 18 ،نفر ( 11/11درصد) مرد و  97نفر ( 84/31درصد) زن بودند .ميانگين
سنی بيماران  42/12±14/34سال بود .عمده موارد ،ندول يکطرفه سمت راست ( 41/1درصد) بودند .تعداد
موارد خوشخيم و غيرخوشخيم تشخيصدادهشده توسط پاتولوژيست بهترتيب  13/48( 73درصد) و 42
( 31/12درصد) مورد ثبت گرديد .حساسيت ،ويژگی و ارزش اخباری مثبت و منفی نتايج حاصل از
آسپيراسيون سوزنی نازک ندولهای تيروئيد توسط پاتولوژيست بهترتيب معادل  89/24 ،82/98 ،91/11و
 92/18درصد گزارش شد .ذکر اين نکته ضرورت دارد که دقت تشخيصی پاتولوژيست نسبت به نتايج پاتولوژی
جراحی معادل  92/43درصد بود.
نتیجهگیری :انجام آسپيراسيون سوزنی نازک اگر بهصورت دقيق از محل ندول با برداشت کافی انجام شود و
بهطور صحيح مورد بررسی آسيبشناسی قرار گيرد ،بهعنوان يک روش تشخيصی ارزان ،کمخطر و ساده در
افتراق موارد خوشخيم و بدخيم از حساسيت و ويژگی نسبتاً بااليی برخوردار میباشد.
واژگان کلیدی :آسپيراسيون سوزنی نازک ،جراحی تيروئيد ،ندولهای تيروئيد

مقدمه
يکی از شاااايع ترين داليل مراجعه بيماران به کلينيک
بيماریهای غدد ،اختالالت تيروئيد بهويژه ندولهای منفرد يا
متعدد اسات .ندولهای تيروئيدی در  4تا  7درصد از افراد بالغ
قابللمس میباشاااند ] .[1-1اين درحالی اسااات که به کمک
معاينات اولتراسااوند ،اين ندولها تا  72درصااد قابلشااناسااايی
میباشاااند ] .[7ندولهای تيروئيدی به طور معمول ندولهای
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کلوئيدی خوشخيم هسااتند ] [4و کمتر از  8تا  11درصااد از
ندولها را ندولهای بدخيم تشاکيل میدهند ] .[8با اين وجود،
شايوع ندولهای بدخيم و سارطانهای تيروئيدی طی سه دهه
اخير  2/4برابر شااده اساات ] [9،12که احتماالً به دليل مراجعه
زودهنگام بيماران و بهکارگيری روشهای تشااخيص ای دقيقتر و
همچنين اساااتفاااده از روش هااای تصاااويربرداری از جملااه
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اولتراسونوگرافی ،اسکن راديوايزوتوپ ،سی تی اسکن و ام آر ای
بوده اساات ] .[11، 12در هر حال ،ريسااک ساارطان و نگرانی
بيماران موجب نياز روزافزون به تشاخيص و شاناساايی صحيح
ندولهای تيروئيدی شاده اسات از اين رو ضروری میباشد که
بهمنظور انتخاب مناساااب بيماران برای جراحی با اساااتفاده از
روشهای مختلف ،ندولهای خوشخيم و بدخيم از يکديگر افتراق
داده شاااوناد ] .[8روش انتخابی در ارزيابی ندول های تيروئيد،
آساپيراسايون ساوزنی فريف میباشد که در مطالعههای مختلف
بهعنوان اولين اقدام در رويکرد به بيمار پيشاانهاد شااده و موجب
کاهش نياز به روشهای تصااويربرداری و انجام تيروئيدکتومی و
در نتيجه صرفهجويی در هزينهها میگردد ].[1،2،1
بهمنظور اعتمادکردن به نتايج آساپيراسيون سوزنی نازک
بهويژه در مواردی که براسااا اين نتايج در مورد عدم نياز به
جراحی تصااميمگيری میشااود ،الزم اساات معيارهای صااحت
تشاخيصای اين آزمايش مورد بررسی قرار گيرند .در مطالعات
متعددی حساااساايت  FNAدر محدوده وساايعی از 18-98
درصاد و ويژگی آن بين  72-122درصاد گزارش شاده اسات
] .[4، 13، 14در برخی از مطالعاتی که در ايران انجام شده اند،
حسااسايت و ويژگی  FNAبهترتيب  71-91درصد و 17-97
درصااد گزارش شااده اساات ] .[11، 11با توجه به اينکه در
سالهای اخير اين روش تشخيصی در کشور ما به فراوانی مورد
اسااتفاده قرار گرفته اساات و همچنين بهمنظور ساانجش دقت
 FNAبهويژه در مواردی که اسااتناد به اين نتايج منجر به رد
نيااز بيماار باه جراحی میگردد ،الزم اسااات دربااره دقت
تشخيصی ،حساسيت ،ويژگی و نتايج مثبت و منفی کاذب اين
روش تشااخيصاای ،ارزيابی دقيقی صااورت گيرد از اين رو در
مطالعه حاضر ارزش تشخيصی  FNAبا نتايج جراحی تيروئيد
مورد مقايسه قرار گرفت.
مواد و روش ها
در مطالعه تحليلی -مقطعی حاضاار پس از کسااب مجوز از
کميتاه اخااالق دانشگاه ،از بين کليه بيمارانی که در سال 1391
به دليل ندول تيروئيد به درمانگاه بيمارستان شهيد بهشتی همدان
مراجعه نموده بودند 111 ،نفر وارد مطالعه شده و مورد بررسی قرار
گرفتند .پس از گرفتن شاارح حال از بيماران (ساان ،وجود اختالل
تيروئيدی ،سااابقه دريافت يد راديواکتيو و يا انجام عمل جراحی،
خشااونت صاادا همراه با گواتر ،توده بدون درد که طی چند هفته
بزرگ شاده باشاد ،شرح حال بيماریهای خوشخيم و بدخيم در
افراد خانواده و عالئم پرکاری و کمکاری تيروئيد) و معاينه فيزيکی
آنها (بررساای محل ،تعداد و اندازه ندول ،چساابندگی به اطراف،
ارزيابی قوام ندول از نظر ساافتی ( )Stony ،Hard ،Firm ،Softو
وجود غادد لنفاوی گردنی) به منظور افتراق کمکاری ،پرکاری و
طبيعیبودن کااارکرد تيروئي اد ،برای تمااامی بيماااران TSH
( )Thyroid-stimulating Hormoneدرخواست گرديد.
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بيمااران با تظاهرات بالينی ندول تيروئيدی منفرد يا متعدد
وارد مطالعه شدند و بيمارانی که مجدداً برای انجام جراحی و يا
سااير مراحل تشخيصی مراجعه ننمودند از مطالعه کنار گذاشته
شااادند .در اين مطالعه برای بيماران با ندول منفرد FNA ،به
عمال آمد و بيماران با ندول متعدد ساااونوگرافی گرديدند .در
ادامه ،ندولهای مشااکوک در سااونوگرافی (گزارش هايپواکو يا
وجود ناامنظمی و کلسااايفيکاسااايون و يا هايپرواساااکوالريته
مرکزی) تحت  FNAقرار گرفتند (برای تمامی بيماران مورد
مطالعه FNA ،توسااط اندوکرينولوژيساات انجام شااد) .سااپس،
نمونهها برای پاتولوژيسااات ارساااال شااادند و نتيجه گزارش
Bethesda
ساايتولوژی در چکليساات ثبت گرديد .براسااا
 ،Systemکلياه نادولهاای کال  1و  1و برخی از نمونههای
کال  3و  ،4ناادولهااای بزرگ منفرد و متعااددی کااه از نظر
بالينی مشاااکوک بودند اما جواب  FNAآنها خوشخيم ذکر
شاده بود و نيز ندولهايی که عالئم فشاری بر ارگانهای مجاور
ايجااد کرده بودند ،مطابق با نظر پزشاااک جهت جراحی ارجاع
داده شادند .پاسا پاتولوژی براساا نمونه جراحی ،استاندارد
طاليی تشاخيصی بود که براسا آن حساسيت و ويژگی نمونه
 FNAمحاسبه گرديد.
در پايان ،جهت تجزيه و تحليل دادههای گردآوریشاااده از
نرمافزار آماری  SPSS 16اسااتفاده گرديد .سااطح معناداری در
اين مطالعه معادل ( )P=2/21در نظر گرفته شد.
یافته ها
از مجموع بيماران 18 ،نفر ( 11/11درصااد) مرد و  97نفر
( 84/31درصد) زن بودند .ميانگين و انحراف معيار سنی بيماران
 42/12±14/34سال با حداقل سن  11سال و حداکثر سن 82
سال بود .از مجموع  111فرد مورد مطالعه 13 ،نفر ( 41/1درصد)
دارای ندول سامت راست تيروئيد 43 ،نفر ( 37/4درصد) دارای
ندول سامت چپ 18 ،نفر ( 11/7درصد) دارای ندول دوطرفه و
يک نفر ( 2/9درصد) دارای ندول ناحيه ايسمو بودند.
مياانگين و انحراف معيار  TSHدر بيماران مورد بررسااای
 2/13±1/1با حداقل مقدار  2/4و حداکثر مقدار  1/24ميلیگرم
بر دسااایليتر بااه دساااات آمااد .تعااداد موارد خوش خيم و
غيرخوشخيم تشخيصدادهشده توسط پاتولوژيست در جدول 1
گزارش شده است.
تعداد موارد خوشخيم و بدخيم تشاخيصدادهشده بر روی
نموناههای پاتولوژی حاصااال از جراحی به ترتيب 42/81( 47
درصاد) و  19/14( 18درصد) مورد بود .بايد خاطرنشان ساخت
که نتايج گزارششاده توساط پاتولوژيسات نسبت به نمونههای
جراحی دارای حساااساايت ( 91/11درصااد) ،ويژگی (82/98
درصااد) ،ارزش اخباری مثبت ( 89/24درصااد) ،ارزش اخباری
منفی ( 92/81درصااد) و دقت تشااخيص ( 92/43درصااد) بود
(جدول .)2
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جعفری و همکاران

براسا آزمايش انجامشده بر روی نمونه پاتولوژی جراحی،
از مجموع  18بيماار مرد ،هفات نفر ( 38/9درصاااد) پاتولوژی
خوشخيم و  11نفر ( 11/1درصاد) پاتولوژی بدخيم داشتند .از
 97بيمار زن نيز  42نفر ( 41/2درصااد) پاتولوژی خوشخيم و
 17نفر ( 18/8درصاد) پاتولوژی بدخيم داشتند .در اين مطالعه
بين نوع ضايعه (خوشخيم و بدخيم) و جنسيت بيماران اختالف
آماری معناداری مشاهده نشد (.)Х2=2/231 ،df=1 ،P=2/81
از نظر فراوانی نوع باادخيمی در ناادول هااای تيروئي ادی
گزارش شاااده توساااط جراحی بااياد گفات که از مجموع 18
مورد ناادول باادخيم تيروئي اد 14 ،مورد ( 79/41درصااااد)

جدول  :1توزيع فراوانی انواع پاتولوژيک تشخيصدادهشده توسط
پاتولوژيست در نمونههای FNA

گزارش پاتولوژیست
تعداد

درصد

خوشخیم

42

31/1

ضایعه آتیپیک

13

11/3

نئوپالسم فولیکولی

21

18/3

مشکوک به بدخیم

34

29/1

بدخیم

1

4/3

111

122

جمع

جدول  :2مقايسه نتايج سيتولوژی آسپيراسيون سوزنی نازک در ندولهای تيروئيدی گزارششده توسط پاتولوژيست با نتيجه پاتولوژی جراحی
نتیجه پاتولوژی جراحی Gold Standard

گزارش سیتولوژی

خوشخيم
بدخيم
جمع

 ،Papillary Thyroid Carcinomaهفت مورد ( 12/29درصد)
 ،Micro Papillary Thyroid Carcinomaپنج مورد (7/31
درصد)  Follicular Thyroid Cancerو دو مورد ( 2/94درصد)
هرتل ساال کارسااينوما بودند .ميانگين ساانی بيماران مبتال به
نادول تيروئيدی خوشخيم و بدخيم با توجه به نتيجه آزمايش
انجامشده بر روی نمونههای پاتولوژی جراحی بهترتيب  41/42و
 39/23سااال بود .الزم به ذکر اساات که بين موارد خوشخيم و
بدخيم تشاخيصدادهشده از نظر سنی اختالف آماری معناداری
مشاهده نگرديد (( )t=2/79 ،df=113 ،P=2/43شکل .)1

شکل  :1ميانه سنی بيماران مبتال به ندولهای تيروئيدی بر حسب
نوع ضايعه تشخيصدادهشده بر روی نمونههای پاتولوژی جراحی

بحث
ندولهای تيروئيدی يکی از شااايعترين شااکايتهای افراد
مراجعهکننده به کلينيکهای اندوکرينولوژی میباشاد .براسا
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خوشخیم

بدخیم

39
8
47

3
11
18

جمع
42
73
111

آماری که در کشاور آمريکا منتشر شده است ،حدود  4درصد از
جمعيات  32تاا  12سااااله دارای يک يا چند ندول قابللمس
هسااتند و ميزان وجود ندول تيروئيد در زنان ،چهار برابر مردان
میبااشاااد ] .[17در مطاالعات حاتمیپور و همکاران ]،[11
ميرصاادرايی و همکاران ] ،[18بهار و همکاران ] ،[19رياض ای و
همکااران ] ،[22گناراتن و همکاران ] [21و کينی و همکاران
] [22نساابت عمده مبتاليان از نظر جنس ايتی زن بودند که اين
امر باا يافتههای مطالعه حاضااار مطابقت دارد .بر مبنای نتايج،
ميانگين ساانی بيماران مورد مطالعه حدود  42سااال بود که از
اين نظر با مطالعه ميرصدرايی ( 42سال) ،رياضی ( 39/1سال) و
حاتمی ( 37سال) تقريباً مطابقت دارد اما ميانگين سنی بيماران
در مطالعه کينی و همکاران ( 31ساال) حدوداً  12سال کمتر از
يافتههای مطالعه حاضر بود .به نظر میرسد که اين امر میتواند
ناشی از توزيع نژادی و جغرافيايی منطقه مربوطه باشد.
آسااپيراس ايون سااوزنی نازک بهعنوان يک آزمون غربالگری
پيش از جراحی (اساااتااندارد طاليی) به منظور شاااناساااايی
بدخيمیهای تيروئيد و ديگر ساارطانها به کار گرفته میشااود
] [23از اين رو انتظار میرود دارای حساسيت و ويژگی مناسبی
باشااد .در اين مطالعه از نظر پاتولوژی براسااا جراحی موارد
 FTC ،MPTC ،PTCو هرتل سااال بهترتيب معادل ،79/41
 7/31 ،12/29و  2/94درصاااد بود .يافتههای بهدساااتآمده تا
حادودی با نتايج مطالعه فاگين و همکاران ] [24مطابقت دارد.
در مطالعات ميرصااادرايی ،بهار و رياضا ای بر خالف يافتههای
مطالعه حاضاار ،نساابت موارد خوشخيم بيشااتر از موارد بدخيم
بود .اختالف مشااهدهشده میتواند ناشی از اين باشد که در اين
مطالعه بيماران انتخابی برای بررسای ارزش تشخيصی  FNAبه
23

مقایسه سیتولوژی ندولهای تیروئیدی با نتایج پاتولوژی

لحاظ حسااااسااايت و ويژگی مواردی بودند که دارای نتيجه
پاتولوژی براسااا اسااتاندارد طاليی جراحی بودند از اين رو،
جمعيت مورد بررس ای در اين مطالعه به لحاظ بررس ای  FNAو
نتيجه پاتولوژی براسااا جراحی محدود بودند به همين دليل
موارد بدخيمی باالتر گزارش شاده است .با توجه به اينکه برخی
از مطاالعاات ،سااان باال و جنس مذکر را بهعنوان عوامل خطر
بدخيمی گزارش کردهاند ] ،[11، 21،21در مطالعه حاضاار بين
موارد خوش خيم و بدخيم تشاااخيص داده شاااده در ارتباط با
نمونههای پاتولوژی جراحی ،از نظر ساان و جنس تفاوت آماری
معناداری مشاهده نگرديد .ارزش تشخيصی (دقت) آسپيراسيون
سااوزنی گزارششااده توسااط پاتولوژيساات نساابت به يافتههای
ميرصاادرايی و قربانزاده اقدم ] [27کمتر و نساابت به مقادير
گزارششااده توسااط حاتمیپور و رياض ای بيشااتر بود .در متون
بررسایشده ،دامنه تغييرات مربوط به حساسيت ،ويژگی و دقت
تشااخيصاای  FNAمتفاوت گزارش شااده اساات بدينمعنا که
حسااسايت از  13/84درصاد (مطالعه رياضای) تا  91/1درصااد
(مطالعه ميرصاادرايی) و ويژگی از  71/1درصااد (مطالعه بهار) تا
 122درصااد (مطالعه قربانزاده اقدم) متفاوت میباشااد .همين
نوساااانات در مورد دقت ،ارزش اخباری مثبت و منفی نيز وجود
دارد که عوامل متعددی از جمله مهارت ساايتوپاتولوژيساات در
نموناهبرداری و تفساااير ياافتهها و يا چگونگی برخورد با موارد
مشکوک به بدخيمی در يافتههای  FNAدر اين تغييرات دخيل
هسااتند .به عبارت ديگر چنانچه موارد مشااکوک به بدخيمی
ساايتولوژی ،مثبت قلمداد شااوند ،حساااساايت افزايش يافته و
ويژگی کاهش میيابد در مقابل اگر موارد مشاکوک سيتولوژی،
منفی تلقی شااوند ،حساااساايت کاهش يافته و ويژگی افزايش

میيابد ].[22
از جمله محدوديتهای مطالعه حاضاار تعداد کم بيماران و
عدم وجود ديگر روشهای تشاااخيصا ای از جمله بررسا ایهای
مولکولی و آزمونهای سايتولوژی در محيط مايع بود .در صورت
دسترسی به اين شيوههای تشخيصی میتوان مطالعات جديدی
را در زمينه حساسيت و ويژگی آنها انجام داد تا بتوان از موارد
ارجاع غيرضروری جهت انجام جراحی کاست.
نتیجهگیری
انجام آسپيراسيون سوزنی نازک اگر بهصورت دقيق از محل
ندول با برداشات کافی انجام شاود و بهطور صحيح مورد بررسی
آسايبشاناسای قرار گيرد ،بهعنوان يک روش تشخيصی ارزان،
کمخطر و ساده در افتراق موارد خوشخيم و بدخيم از حساسيت
و ويژگی نساابتاً بااليی برخوردار میباشااد .نتايج مطالعه حاضاار،
يافتههای مطالعات قبلی در مورد ارزش  FNAرا تأييد نموده و
به دانشافزايی در اين مورد کمک میکند.
تشکر و قدردانی
مقاله حاضر برگرفته از پاياننامه دوره دستياری طب داخلی
مصاوب دانشاگاه علوم پزشاکی همدان میباشد .نويسندگان بر
خود الزم میدانند از کميته اخالق دانشگاه علوم پزشکی همدان
که بررسای و تأييد مسائل اخالقی اين مطالعه را بر عهده داشت
و نيز از همکاری معاونت محترم پژوهشای اين دانشاگاه تشکر و
قدردانی نمايند .شاايان ذکر است که نتايج اين مطالعه با منافع
نويسندگان در تعارض نمیباشد.
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