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Abstract 

 

Background and purpose: Head and neck cancers are amongst the most common cancers in the 

world with increasing incidence rate. The aim of this study was to evaluate the quality of life in patients 

with head and neck cancers in Babolsar, Iran 2016-2017. 

Materials and methods: This descriptive cross-sectional study was conducted in 65 patients 

with head and neck cancers attending Babolsar Shahid Rajaii Hospital. The UW-QOL4 was applied and 

the quality of life was assessed in three stages; before, during, and after treatment. Data analysis was 

carried out in SPSS V16. 

Results: The study population included 49 males (75.4%) with mean age of 62.44±12.44 years 

and 16 females (24.6%) with the mean age of 59.31±12.27 years. The age range of subjects was 30 to 91 

years. Larynx (70%) and tongue (21.5%) were the two most involved areas. The mean scores for patients’ 

quality of life before, during, and after treatment were 17.7±0.9, 9.1±3.3, and 15.2±2.6, respectively. 

According to ANOVA analysis these changes were found to be significant (P<0.001). 

Conclusion: Quality of life of patients during treatment was significantly lower than that before 

treatment which increased after treatment. It is suggested to evaluate quality of life of cancer patients 

along with their treatment to improve their conditions and provide them with appropriate rehabilitation 

programs. 
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 پژوهشی          
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 ارزیابی کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان های سر و گردن

 
       1زمان زاده میمر

       2یسمانه عسگر

       3زاده یمحمود موس

       4یمسلم وشیدار

 5یملوک تراب
 

 چكيده
در حاا  باه نن  انیادر جهاان هتاد ک  اه اداکاد   دا عیشا یهاسر و گردن از سرطان هیناح یهاسرطان :و هدف سابقه

  ادا  باه سارطان سار و گاردن  راجداه    اک  باه  ماارانیب یزناکگ تیافی  یابی طالده، ارز نیاست. هکف از انجام ا شیافزا
 .بود  است بابلتر ییرجا کیشه مارسدانیب

ک   راجده     های سر و گردننفر از بیماران   دا به سرطان 65 قطدی بر روی  -این  طالده اوصیفی ها:مواد و روش
 یفیت زنکگی بیماران در سه  رحله ق ا،، شک و  انجام UW-QOL4با اسدفاد  از پرسش ا ه  به بیمارسدان شهیک رجایی بابلتر
 صورت گرفت.  SPSS16ها با اسدفاد  از نرم افزار اجزیه و احلی، داد حین و بدک در ان بررسی شک. 

 نفار26 و ساا  99/61 ± 99/21 نیانگیادرصاک  باا   9/55نفار  ارد  94 طالداه شاا ،  نیحاضر در ا تیجمد ها:یافته
 نیاارشیساا  باود  و با 42ااا  13افاراد  اورد  طالداه  س ی دا  ه. بودنک سا  12/54 ± 15/21 نیانگ ی با  درصک 6/19 زن

 ا،، در ق ماارانیب تیافینمر    اریو انحراف  د نیانگیدرصک  بود.   5/12درصک  و سپس زبان   53ح جر    ریدرگ ینواح
اکارار  انسیاوار زینز ون نناال جندای. است بود  1/25 ± 6/1 و 2/4 ± 1/1 ،5/25 ± 4/3برابر بیو بدک از در ان به ارا نیح

  > P 332/3دار نشان داد ی د  یرا از نظر ن ار راتییاغ نیشونک ، ا
 یشایو بداک از در اان، روناک افزا با ق ، از در ان  اهش  حتوس تهیدر ان در  قا نیدر ح مارانیب یزنکگ تیفی  استنتاج:

به اود  ینن بارا جیاز ندااشاک  و  یابیاارز زیاهاا ننن یزناکگ تیفی  ،یسرطان مارانیشود در   ار رونک در ان بی  ش هادیداشت. پ
 .اسدفاد  نمود یبازاوان یهاو اکارک برنا ه طیشرا

 

 UW-QOL4 ا ه ، پرسش، سرطان سر و گردن، سرطان دهانیزنکگ تیفی واژه های کليدی: 
 

 مقدمه
 عیسرطان شا نیسروگردن ، ششم هیناح یهاسرطان

 انهیدارنک. بروز سال شیرو به افزا یدر جهان بود  و رونک
برابار   اایاقر بیو نازو فارنکس به ارا یدهان یهاسرطان

 یریاادرگ زانیاا ااورد بااود  و   213133و  155333بااا 
ز افراد   ادا درصک ا 55.  2 باشکی ردان باالار از زنان  

 ژ یاو به و اتیسر وگردن، سابقه  صرف دخان انبه سرط
 زیااا  ااا و و  صاارف الکاا، ن کنیاارا دارنااک. جو گاریساا

  .1 دهکی  شیرا افزا یاحدما  ابدا به سرطان حفر  دهان
  اادا بااه ساارطان، شااا ،  مااارانیهااکف از در ااان ب

 ایاا یدر ااان یمیشاا ،یواراپیااراد ،یجراحاا یهاااکااردیرو
 
 :m.torabi.p@gmail.com Email                                     فک وصورت              دهان، یش اس بی، بخش نسیشفا، دانشکک  دنکانپزشک ابانی ر ان، خ -ملوک ترابی مسئول:مولف 

 رانیا ،ین، سار ازنکرا یدانشگا  علوم پزشک یدهان، فک و صورت، دانشکک  دنکانپزشک یش اس بیگرو  اس ار،یاسداد. 2
 رانیا ،یدنکان پزشک، سار. 1
 رانی ازنکران، ساری، ا یدانشگا  علوم پزشک اد،یپژوهشکک  اعد ،یعلوم بهکاشد قاتی ر ز احق ار،یاسداد. 1
 رانیاباب،، باب،،  یعلوم پزشک یدانشگا  علوم پزشک ی،دانشکک  پزشک ،یانکولوژرادیواراپی و  ، گرو اریدانش. 9
 رانی ر ان، ا یدانشگا  علوم پزشک ی، دهان، فک و صورت، دانشکک  دنکانپزشک یش اس بیو  اسگر ار،ی.دانش5
 : 5/22/2146ااریخ اصویب :               25/6/2146 ااریخ ارجاع جهت اصاحات :           4/5/2146 ااریخ دریافت 
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 تیافیو اراقاا   یمااریب یها، عاا  قطدااز نن ی یار 

 یولا اسات، یمااریطو   کت ابدا به ب در ماریب یزنکگ

 ت،یادرد،  و وزهاا از جملاه در ان نیا یعوارض جان 

 ،ییایاو بو ییدهان، از دسات رفادن حاس  شاا یخشک

 یزناکگ تیفی  یاوانک رویو  اهش وزن   ییاشدهایب

  دا  مارانیدر ب یزنکگ تیفی.   1، 9، 5 اثر بگذارد ماریب

 نیااست  اه ا تیاهمجهت حائز  نیبه سرطان دهان از ا

خاااود باااا  یعااااد یافاااراد پاااس از در اااان، در زناااکگ

 واجااه شااک  و حفاا   یانزارده ااک  یهاااتی حااکود

در  یزناکگ تیفیسطح   شیافزا یحکا ثر عملکرد برا

اوجه باه  شیافزا ،یاز دال  .6 است یضرور مارانیب نیا

بار  اارشیب کیاا  ک،یدر عصر جک یزنکگ تیفی  فهوم 

 شیو افاازا یزنااکگ تیااراباار  مدر ب یزنااکگ تیاافی 

شاک  اسات.  انیاب ی راق ت بهکاشد یها هینور هزسرسام

وابتده به سا ت، باه  یزنکگ تیفی  یریگا روز  انکاز 

  ادا باه  ماارانیبرنا ه در اان ب ریناپذ کیجزء افک کی

شاخص  نیاست  ه ا نی هم ا دهشک  و نک ،یسرطان ا ک

.  5 ردیااقاارار بگ یابیاا ااورد ارز ماااریو نظاار ب کگا یاااز د

 یهااو  اربرد پرسش ا ه جادی قوله   جر به ا نیا تیاهم

  دا به  مارانیب یزنکگ تیفی  یابیارز  هیدر ز  ی د وع

 .سرطان شک  است

Agarwal   تیافی  یابیابه ارز 1329و همکاران در سا 

  دا به سرطان زباان  مارانیق ، و بدک از در ان ب یزنکگ

هاا پرداخد اک. نن UW-QOL4  هباا اسادفاد  از پرسشا ا

بدااک از " مااارانیب یزنااکگ تیاافی  شاااهک  نمودنااک  ااه 

درد،  ریاانظ ینتاا ت بااه ق اا، در ااان در  ااوارد "در ااان

در  یبهدار باود  ولا یروحا طیو شارا ی لا یهااتیفدال

، بلااع، (appearance )ماااری ااون هاااهر بهاام ی ااوارد

 جیو باازان ندااا ییصااح ت  ااردن، حااس  شااا کن،یااجو

  .5 ن ک بکست یبکار

پااور و همکاااران  شاااهک  شااک  ااه  ی طالدااه هاشاام در

 تیافی، بداک از در اان  Stage3&4یبا او ورها مارانیب

بلااع، اکلاام، ارا ااا   یهااا ااهیدر ز  یااارنییپااا یزنااکگ

  .4 به  تکن و هاهر داشد ک ازین ،یاجدماع

در شااهر  1321و همکاااران در سااا   ی طالدااه اراباا در

ک  شاک  بداک از در اان  شاک،  شااه نیاارشیبا  ر ان

در حااس  رییاا  اادا بااه ساارطان ساار وگااردن، اغ مااارانیب

و همکاار در ساا   ی. در  طالداه صاکر 23 باود یی شا

  ادا باه  ماارانیبداک از در اان ب یزنکگ تیفی،   1321

 انتر اهاران  دویبه انتد ک  راجده     یدهان یهاسرطان

 EORTC QLQ- H&N35 بااا اساادفاد  از پرسشاا ا ه

و  یمااریب ی ی رحله بال شیو  شاهک  شک  ه افزا یبررس

 وجااب  یداریبااه طااور  د اا ی اایدر ااان ار  نی  ااهاام

  .22 گرددی  انی  دا یزنکگ تیفی اهش  

 1325در سااا   وانیو همکاااران در اااا  Lee طالدااه در

 تیافی،   UW-QOLپرسشا ا ه ی،عاو  بر اعد ار سا ج

طان سر و گردن   دا به سر مارانیببدک از در ان  یزنکگ

باه طاور  شارفدهیپ یهاابا سرطان مارانیشک؛ ب یابیارز زین

در  یار و نمارات باکارنییپا یزنکگ تیفی  یدار ی د 

  .21 و بزان داشد ک یی شا کن،یبلع، جو هر،ها  هیز 

 ماارانیب یزناکگ تیافی  یبررسا تیابا اوجه به اهم لذا

 ان ااک درک بهداار عااوارض  یاز جهاات  ااوارد یساارطان

و ن وزش به  یباز اوان یهااکارک برنا ه ماران،یب یدهان

در رابطاه باا  رانیدر ا ی ه  طالدات   کان نیو ا مارانیب

به سرطان سار و گاردن  انی  دا یزنکگ تیفی  یابیارز

 تیافی  یابیاباا هاکف ارز طالده  نیا ت؛انجام نشک  اس

  دا به سرطان سر وگردن  راجده    ک   مارانیب یزنکگ

 نیبابلتر در سه  رحله ق ،، ح ییرجا کیشه رسدانمایبه ب

و بدک از در ان انجام گرفت.  طالده حاضر در نوع خاود 

 تیافی  یابیاباشاک  اه باه ارز یا طالداه نیاوانک اولی 

 پردازد.یسه  رحله   نیدر ا مارانیب یزنکگ
 

 مواد و روش ها
  بود  و یلیاحل-یفی  اوصی طالده از نوع  قطد نیا

سار وگاردن در  هیا  ادا باه سارطان ناح مارانیب یبر رو

به  46 ریاا ا 45 وریشهر یاسدان  ازنکران  ه در باز  ز ان

بابلتر  راجده نمودنک، اجرا شاک.  ییرجا کیشه مارسدانیب

 یزناکگ تیافی  یحجم نمونه با در نظار گارفدن فراوانا
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 و همکاران زمان زاده میمر     
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 پژوهشی

نفار  در  123نفار از  215 درصاک   63 زانی  بهنا  اسب 

 43  اانیاطم ، ساطح 4 پاور و همکااران یهاشام طالده 

با اسدفاد  از فر و  حجم نمونه  3.2دقت  زانیدرصک و  

 .کیگرد نیینفر اد 65نت ت برابر  کیبر نورد 

  طالداااااااااااه از پرسشااااااااااا ا ه نیاااااااااااا در
 UW-QOL(University Washington Qualify Of 

Life) اساادفاد  شااک. پرسشاا ا ه UW-QOL از  یکاای

 یبررسا  اهیها در ز پرسش ا ه نیو پر اربردار نی دد رار

 یرو یمااریب نیاا ریدر ان سرطان و اااث یعوارض دهان

 نیاا یایااز  زا یباشاک. بد ای  مارانیب یزنکگ تیفی 

  اک  حاا  نیساد  و قاب، اجرا باودن و در عا  رسش ا هپ

 تیوضاد یابیاا کان ارز نی  بودن نن بود  و هم یبدک

.  21 کیانمایم  را فراه ماریاوسط خود ب یزنکگ تیفی 

ازجملاه  ایازباان دن 21از  شیپرسش ا ه اا   ون باه با نیا

ارجمه شک   ...و یپراقال ،یلیبرز ،ییایاسپان ،یزبان نلمان

 یهاانن باه زباان ییایاو پا ییروا یاری طالدات بت رو د

و  یی حدوا یی. روا 21، 29 است ک یگرد یابی خدلف ارز

بار  یادر  طالداه زیاپرسشا ا ه ن نیاا ینتخه فارس ییایپا

سرو گاردن  راجداه  یها  دا به سرطان ماریب 123 یرو

 کیااصافهان،  ر اان و اهاران اائ یهامارسدانی   ک  به ب

 رون اااد در  ینلفااا بیشااک ، ضاار ادیاا  طالدااهشاک. در 

 کن،یاها  درد در دهان، هااهر، بلاع، جوگرو  ریز یاما 

د  و باالار بو 54/3و بزان   ییصح ت  ردن، حس  شا

  .4 است

باشاک. بخاش یدو بخش  ا ی ذ ور دارا پرسش ا ه

سوا  در ابداد  جزا شا ، درد، هاهر، بلاع،  5 یدارا او 

و بازان باود  و در بخاش  ییاکلم، حس  شاا کن،یجو

نت ت به ق ، از  ماریدر  ورد احتاس ب یسوا   ل 1دوم 

 تیفی  را ط با سا ت و  یزنکگ تیفی  سرطان، جادیا

  .21 اردجود دو یزنکگ ی ل

اساات  یا ااهیگز 9سااوا   6سااوا  پرسشاا ا ه،  5 از

 2، 1، 1 بیالف، ب،   و د به ارا یها هیگز یب ک نمر 

 یهاا اهیگز یب اک نمار  یا  هیگز 1سوا   2و صفر   و 

باشاک. دا  اه یو صافر    ا 2، 1 بیاالف، ب و   به ارا

 نی بهدار 13حالات  ااا  نی باکار 3 نینمرات پرسش ا ه ب

 .است ریلت   دغحا

 طالده شاا ،  نیشک  در ا ینورگرد یهاداد  ریسا

ساان،  کیااد وگراف یهااایژگاایاطاعااات  ربااو  بااه و

اطاعات  ربو  باه  سطح احصیات و شغ، و ت،یج ت

 ،  رحله دهیضا کیپااولوژ صیشا ، نوع   اشخ یماریب

، نوع در ان و  کان سارطان از ( stage )دهیضا ی یبال ی

 . تب شک ماریپرونک  ب

 هیاناح هیابه سرطان اول انی طالده،   دا هکف گرو 

ساا  بودنااک و  اوارد بااا  25 یسار و گاردن بااا سان باااال

 ایا داساداز دوردسات  ه،یاثانو ایاعود    ک   یهاسرطان

 ایا یدر فهم پرسش ا ه باه علات نقاص  ه ا ییعکم اوانا

 نیااز  طالده حذف شکنک. ابدکا هکف از انجام ا یش اخد

داد  شک و سپس در صورت  حیاوض ماریهر ب یطرح برا

 یقرار گرفات. بارا مارانیب اریپرسش ا ه در اخد ت،یرضا

قاادر  ،یا ه باه هردل یسواد و افراد یافراد  م سواد و ب

گر خوانک  ن ودنک سواالت اوسط پژوهش ییگوبه پاسخ

داد  شک  ه اطاعات  وجاود در  حیاوض مارانیشک. به ب

 ی حر اناه بااق صاورت اا ا باه  پرسش ا ه و ناام افاراد

 یگوناه اج اارچیپرسشا ا ه ها نی انک و در پاسخ به ای 

اوان اک ی ا ،یاوجود نکاشده و افراد در صورت عاکم اما

 .پرسش ا ه را پاسخ نکه ک

به صاورت در دسادرس باود و باا  یریگنمونه روش

 کنیورود ااا رسا یارهای د یدارا یهانغاز  طالده نمونه

 .اندخاب شکنک ازیورد نبه حجم نمونه  

 SPSSهاا از  نارم افازار داد  ،یاو احل هیااجز یبرا

شااا ،  یفیاوصاا یهااااساادفاد  شااک. ن ااار  26 شیرایااو

بودناک.  یو درصاک فراوانا اناهی  ار،یانحراف  د ن،یانگی 

 رنوفینر ا  با نز ون  ولماوگروف اسام عیاوز یبررس

 ایااساکوئر  یبا نز ون  ا یفی  یرهای دغ نیب تهی قاو 

نمار   نیانگیا  نی  اشاک. هام انجاام شاریف قینز ون دق

و بداک از در اان باا  نیق ا،، حا ماارانیب یزناکگ تیفی 

 ک نیفر ای  اکرار شونک انسیوار زیاسدفاد  از نز ون ننال
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در نظر گرفداه  35/3 ین ار یداریشک. سطح  د  تهی قا

 .شک

 

 یافته ها
هاا نن نینفر بودنک  ه از ب 65 ورد  طالده  تیجمد

 اریاو انحاراف  د نیانگیادرصاک  باا   9/55نفر  رد  94

 بااا  درصااک 6/19 زن نفاار 26 و سااا  99/61 ± 99/21

. بودنااک سااا  12/54 ± 15/21اریااو انحااراف  د نیانگ یاا

ساا  باود   42ااا  13 نیافراد  اورد  طالداه با س ی دا  ه

سا   63 ی  دا سن باالافراد  ارشی طالده ب نیاست. در ا

باود  و در  اارشیهاا با رد نینن در ب یه فراوانداشد ک  

شاک.  ک یاد یاار ام یساا  فراوانا 93 ریاز یگرو  سا 

ها ا ثر نن اتیشاغ، بود  و سطح احص مارانیب ارشیب

 .بود پلمید ریز

 96سارطان ث ات شاک  سارطان ح جار    نیاارشیب

 اردان و پاس از نن  انیادر   اارشیبا ی ورد  با فراوانا

زناان  نیدر با اارشیبا یرد  با فراوانا و 29سرطان زبان 

اار  ام ی وجاود باا فراوانا یهاسرطان ریبود  است. سا

باه  نازوفاارنکس، لاب و  اف دهاان یهااشا ، سرطان

 یهاااو ور نیارعی ورد بودنک. شا 2و 1، 1 وعیش بیارا

شا ، اسکوا وس س،  بیبه ارا مارانی شاهک  شک  در ب

 اورد  کیاد و  اور 61 یباا فراوانا (SCC)  و ای ارسا

 کیا اورد ندنوئ کیاو   و ایندنواسکوا وس سا،  ارسا

 .بود  و ای ارس تتی 

 stage 9و در اارشیبا stage 1 در مارانیب یفراوان 

در  طالده حاضار، سارطان سار و  ی لار بود. به طور م

 صیاشاخ یبااالار stageو در اارشیگردن در  اردان با

 stage ااار و دربااالدکس در زنااان  اام یداد  شااک ولاا

 اه انجاام شاک  یدر ان نیارشی شاهک  شک. ب یارنییپا

و  یدر اااان یمی، شااایشاااا ، جراحااا ی ااایدر اااان ار 

 کیااا هااا  مااارانیاز ب یبااود و ادااکاد انااک  یواراپیااراد

نمودناک. افااوت ناوع در اان بار حتاب  افتیدر ان در

 =115/3   دار ن اود  اساتی د ا یاز نظر ن ار تیج ت

P.  در  تیبار حتاب ج تا رهاای دغ ریساا تاهی قا جینداا

 .شودی  ک ید کیجکو  شمار  

 
 ی یو بال یش اخد تیجمد یها یژگیو کیسر و گردن  به افک ی  دا به سرطان ها مارانیب یفراوان عیاوز :1جدول

  دغیر  ،  رد زن سطح  د ی داری

 ادکاد درصک  ادکاد درصک 
 

 

 شغ، شاغ، 15   9/52  15  3  3 <332/3

 خانه دار 21  3 3  1/52 21

 بیکار 25  6/15  29  5/25  1

  بی سواد  13  63  21  93  5 311/3

 احصیات  زیر دیپلم 13  4/99  11  53  5

  دیپلم و باالار 25  6/13  25  3 3

431/3 2  1/6  1  2/9  1 93>  

 گرو  س ی 54-93 15  5/93  13  5/91  5

5  53  15  2/55  15 63≤  

  زبان 29  1/23  5  1/56  4 <332/3

  ح، او ور ح جر  96  6/52  93  5/15  6

  نواحی دیگر داخ، دهان 5  1/5  9  1/6  2

  2 رحله  12  5/19  21  1/56  4 312/3

  رحله سرطان 1 رحله  25  6/13  25  5/25  1

 (stage) 1 رحله  21  9/25  4  15  9

  9 رحله  21  5/96  21  3  3

  رادیو اراپی 5  1/23  5  3 3 115/3

 نوع در ان جراحی+شیمی در انی 5  1/23  5  3 3

 جراحی+ رادیو اراپی 5  1/21  6  5/21  1

 شیمی در انی +رادیواراپی 11  6/13  25  53  5

 جراحی+شیمی در انی+رادیواراپی 19  5/16  25  5/15  6

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 11

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-10401-fa.html


   
 و همکاران زمان زاده میمر     

 2331 اسفند،  251دوره بيست و هفتم، شماره                                         مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                      231

 پژوهشی

  خدلف ی  دا به سرطان سر و گردن برحتب  ولفه ها مارانیب یزنکگ تیفیر   نم تهی قا :2جدول
  ولفه های  یفیت زنکگی ق ، در ان حین در ان بدک در ان سطح  د ی داری

 درد 11/3±21/2 55/3±5/2 55/3±55/1 <332/3

 هاهر 14/3±41/1 44/3±55/3 51/3±53/2   <332/3

 بلع 15/3±54/1 59/3±14/2 65/3±65/1  <332/3

 جویکن 25/3±46/2 51/3±2/2 19/3±56/2 <332/3

 اکلم 91/3±52/1 34/2±51/2 51/3±21/1 <332/3

  شایی 3±1 15/2±15/2 49/3±11/1 <332/3

 بزان 21/3±45/1 4/3±11/2 55/3±39/1 <332/3

 
 تیاجمد یهاا یژگایو کیاو بدک از در ان به افک نی  دا به سرطان سر و گردن در ق ،، ح مارانیب یزنکگ تیفی  ی ل نمر  تهی قا :3جدول

 ی یو بال یش اخد
 سطح  د ی داری

 ق ، در ان حین در ان بدک در ان
  دغیر

 درون گروهی بین گروهی 

553/3 
  رد 5/25 4/3± 9/4 ± 1/1 1/25 ± 5/1 <332/3

 ج س
332/3>  زن 1/25 9/3± 2/5 ± 5/1 25 ± 5/2 

161/3 

332/3 5/2 ± 6/29 5/2 ± 1/5 3± 25 93> 

 93-54 5/25 ±5/3 1/5 ± 2/1 2/25 ± 5/1 <332/3 سن

332/3>  5/1 ± 9/25 1/1 ± 4/4 2± 6/25 63≤ 

925/3 

 بی سواد 25 5/3± 1/4 ± 5/1 1/25 ± 4/1 <332/3

<332/3 احصیات  زیر دیپلم 6/25 2± 6/5 ± 1 4/29 ± 5/1 

332/3>  پلم و باالاردی 6/25 2± 4/4 ± 4/1 5/25 ± 1/1 

194/3 

  ارگر 9/25 2± 35/4 ± 1/1 35/25 ± 5/1 <332/3

<332/3 شغ،  خانه دار 2/25 1/3± 5/5 ± 4/1 25 ± 35/1 

332/3>  فاقک شغ، 5/25 4/3± 1/23 ± 1/1 5/25 ± 5/1 

651/3 

 2 رحله  39/25 25± 5/4 ± 4/1 6/25 ± 5/1 <332/3

  رحله بالی ی

 سرطان

(stage) 

332/3>  1 رحله  9/25 1/2± 4/5 ± 1/1 2/25 ± 4/1 

332/3>  1 رحله  5/25 2/2± 1/4 ± 6/1 1/25 ± 1/1 

332/3>  9 رحله  5/25 9/3± 6/5 5/1± 6/29 ± 1/1 

645/3 

 زبان 4/25 1/2± 5/5 ± 5/1 5/29 ± 5/2 <332/3

<332/3  کان سرطان  حلق 6/25 5/3± 2/4 ± 9/1 1/25 ± 5/1 

332/3>  سایر نواحی 6/25 5/3± 9/23 ± 1/1 5/25 2/1± 

511/3 

 رادیواراپی 5/25 9/3± 9/22 ± 6/2 26 ± 1/1 <332/3

 نوع در ان

332/3>  جراحی+ شیمی در انی 9/26 5/2± 1/22 ± 5/1 5/26 ± 6/1 

332/3>  رادیواراپی+ جراحی 1/25 9/2± 1/4 ± 9/1 5/25 ± 5/1 

332/3>  شیمی در انی +رادیواراپی 4/25 5/3± 4/5 ± 6/1 1/25 ± 4/1 

332/3>  جراحی+ شیمی در انی+ رادیواراپی 4/25 5/3± 9/5 5/1± 5/29 ± 1 

 

نماار   اریااو انحااراف  د نیانگیاا  1شاامار   جااکو 

 یهاااز  ولفه کیبرحتب هر  را مارانیب یزنکگ تیفی 

 یداریدهک  ه ارا اا   د ای طالده نشان  گانه  ورد  5

و بداک  نیهاا در ساه  رحلاه ق ا،،ح ولفه نیا یاما  نیب

 . > P 332/3  در ان وجود دارد

 یزنااکگ تیاافینماار    اریااو انحااراف  د نیانگیاا 

 4/3برابار بیاو بدک از در ان به ارا نیدر ق ،، ح مارانیب

 و حاکاق، ضم ا. بود 1/25 ± 6/1 و 2/4 ± 1/1 ،5/25 ±

 بیادر ق ، از در ان به ارا یزنکگ تیف ی نمر  حکا ثر

 13و  4و بدااک از در ااان  25و  2در ااان  نی، حاا24و  29

 .بود  است

نمار   نیانگیا  یگروه نیو ب یدرون گروه تهی قا

 ت،یج تا یرهاایبار حتاب  دغ ماارانیب یزناکگ تیفی 

 کااان  ،ی یشااغ،،  رحلااه بااال ات،یاحصاا ،یگاارو  ساا 

  شاک هیاسرطان و نوع در اان در جاکو  شامار  ساه ارا

ق ا،،  یدهاک  اه در ساه دور  ز اانینشان   جیاست. ندا

 یهاگرو  نیب یکگزن تیفیو بدک از در ان، نمر    نیح

 یشاک  از نظار ن اار ادیا یها یژگیحتب و خدلف بر 

 تیافیرونک نمار    نی  نکاشت. هم یدار یافاوت  د 
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قابا،  یاز نظار ن اارگروهای  به صاورت درون یزنکگ

 . احظه بود  است

 مارانیب یزنکگ تیفینشان ده ک    2شمار   رنمودا

 تیافیباشاک.  یو بدک در اان  ا نیدر سه  رحله ق ،، ح

در اان د اار  نیدر ان خوب بود ، ح یدر ابدکا یزنکگ

 یولا افتیدر ان به ود شک و بدک از در ان  یکیافت شک

 شااهک  شاک  در  یهاابرنگشت. افااوت هیاول طیبه شرا

ق ا،،  یدر ساه دور  ز اان یزناکگ تیافینمر    نیانگی 

 باشااکیدار  اای د اا یو بدااک در ااان از نظاار ن ااار نیحاا

 332/3 P < ردان و زناان  نیب یگروه نیافاوت ب یول 

  P = 553/3  .دار ن ود  است ی د  یاز نظر ن ار

 

 
در سااه  مااارانیب یزنااکگ تیاافی  نیانگیاا  تااهی قا :1نمووار   

 تیتو بدک از در ان بر اساس ج  نی رحله ق ،، ح
 

 یزنااکگ تیاافینشااان ده ااک   دوسااط   1 نمااودار

باشاک. ی  stageدر ان بر حتب  نیق ،، بدک و ح مارانیب

 د ااا دار  یاز نظاار ن ااار یدرون گروهاانماار   نیانگیاا 

 یها stage نیب یهاتهیدر  قا ی  ولP<0/001باشک  ی 

 ی  . اما P=0/628نشک  ک ید یداری خدلف افاوت  د 

 " ردناک،  افتی ه در یدر ان وعن صرف نظر از مارانیب

را اجرباه نمودناک و  ی یپاائ یزنکگ تیفی  "در ان نیح

و  یدر اان یمیشا ،یجراحا ی یاحت در ان ار  مارانیب

 یاارنییپاا "بداک از در اان" یزنکگ تیفی  یواراپیراد

 نیاانجاام شاک  داشاد ک. در ا یهاادر اان رینت ت به ساا

 ماارانینتا ت باه ب 9و 1 ی ی رحله باال با مارانی طالده، ب

اخاداف از  نیا یداشده ؛ ول ینمرات بکار 1و  2 رحله 

هاا  شاکات نن نیاارشیدار ن اود و بای د  ینظر ن ار

دهاان  یاز هاهر،  شک، در بلع، اکلام و خشاک تیشکا

 بود.

 

 
در سااه  مااارانیب یزنااکگ تیاافی  نیانگیاا  تااهی قا :2نمووار   

 یماریب Stageو بدک در ان بر حتب  نی رحله ق ،، ح
 

 بحث
بااود   ااه بااه  ی طالدااه  قطداا کیاا طالدااه حاضاار 

سر و  یها  دا به سرطان مارانیب یزنکگ تیفی  یابیارز

با اسادفاد   و بدک از در ان نیگردن در سه  رحله ق ،، ح

پرداخدااه اساات. در  طالدااه  UW-QOL4 از پرسشاا ا ه

 و باود ساا  65/62 ± 11/2 ماارانیب یس  نیانگیحاضر  

 ار از زنان بودنک. در  طالداه تن یدار د ا طور به  ردان

 oliveira نیاو همکاار ا یصاکر نی  و همکاران و هم 

 1/55 ± 2/6 و 4/55 ± 1/21 بیاابااه ارا یساا  نیانگیاا 

 شاابهت باا  طالداه   اااقری  اه اسات شک  گزارش سا 

  .22، 25 حاضر دارد

 شک،  نیارشی طالده حاضر نشان داد  شک  ه ب در

در ان بلع و صح ت  ردن اسات  اه باا  یدر ط انماریب

. در ا ثاار  طالدااات  26 دارد یخااوان طالدااات هاام ریسااا

نشان داد  شک  ه در سارطان ح جار   شاک، در گلاو و 

هتاد ک  اه باا  طالداه  اا  یشاخص میعا صکا یگرفدگ

  .25، 24  طابقت دارد
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 پژوهشی

 یمااریب 14 یو همکاران بار رو Wijers  طالده در

و در  دمو  در اان شاک   یدوبدک یواراپی ه اوسط راد

 45 بودناک، گازارش شاک  اه یمااریز ان  طالده فاقاک ب

 53داشده  ه در  تیدهان شکا یاز خشک مارانیدرصک ب

 کیدر حااک  دوسااط اااا شااک یخشااک نیاادرصااک وارد ا

درصااک  1/29 حاضاار  ااه در  طالدااهی، در حااال 24 بااود

 تیدهااان شااکا یدرصااک زنااان از خشااک 5/25 ااردان و 

را به خود اخدصاص داد. علت  یارشد ک  ه درصک  مدا

اوانک در افاوت نوع در ان انجام شک  بر یاخداف   نیا

 .باشک مارانیب یرو

 تیافی  9و  1در  راحا،  مارانی طالده حاضر، ب در

داشاد ک  1و  2 راحا، مارانینت ت به ب یارنییپا یزنکگ

د. در دار ن اوی د ا یاخداف از نظر ن ار نیهر  ک  ه ا

 طالدااه  نی  ااو هاام  13 و همکاااران  Yucel  طالدااه

بودناک  9و  1در  راحا،  ماارانیب  22 و همکاار  یصکر

داشد ک. باا اوجاه  یزنکگ تیفی   هیدر ز  ینمرات بکار

 165شاا ،  Yucel ر  طالداه یجا داه ن اار  اه نیابه ا

و در  طالداه  یواراپیااحات در اان باا راد یسرطان ماریب

در  رحلاه  ی  دا به سرطان دهان ماریب 233شا ، یصکر

 مکان اسات باه علات  اخاداف نیابدک از در ان بود، ا

 . طالده باشک نیدر ا ی ورد بررس یهاحجم  مدر نمونه

بااا  مااارانیپااور و همکاااران ب ی طالدااه هاشاام در

 تاب نماود  و  ینمرات بهدار 1و  2 راح،  یاو ورها

در  یاارنییپاا یزناکگ تیافی  9و  1با  راحا،  مارانیب

باه  تاکن و  ازیان ،یبلع، اکلم، ارا ا  اجدماع یها هیز 

 1با  راح،  مارانیب زی ؛ در  طالده حاضر ن4هاهر داشد ک 

هاهر، بلع، اکلم، حاس  یها  هیز  در ینمرات بکار 9و 

 .و  م ود بزان داشد ک یی شا

  ادا باه  مارانی طالده حاضر نشان داد  شک  ه ب در

حاس  رییااکلام، اغ  هیبکاردر ز  سرطان ح جر ، نمرات

با سارطان زباان نمارات  مارانیو  م ود بزان و ب یی شا

 نیاداشاد ک؛ ا کنیادرد، هااهر، بلاع و جو  اهیبکار در ز 

 1334و همکاران در ساا   Alicikus  شاهکات با  طالده

 223 یزناکگ تیافی  یاو اور بار رو کاان  ری ه به ااث

پاس  یریگیرحله پ  دا به سرطان سر و گردن در  ماریب

  .12 دارد یخواناز در ان پرداخد ک هم

 تیاافی  نیباا ی طالدااه حاضاار ارا ااا   د ااادار در

  اه در  طالداهینشک در حاال افتی ردان و زنان  یزنکگ

 wijers تیفیو همکار   یصکر نی  و همکاران و هم 

  .22  ردان   دا به سرطان بهدر از زنان بود یزنکگ

 یبار رو 1321همکاران در سا  و  ی طالده اراب در

 شااک،  نیااارشی  اادا بدکاز رحلااه در ااان، باا ماااریب 91

و در  طالدااه حاضاار  ییدر حااس  شااا رییاااغ مااارانیب

 ییحاس  شاا رییا رباو  باه اغ مارانی شک، ب نیار م

 یهاااحدمااال باه علات افااوت روش رتی غاا نیابود. ا

  .23 باشکی  مارانیب یاسدفاد  شک  برا یدر ان

 یبار رو 1325و همکااران در ساا    Leeطالده  در

 ینمرات باکار شرفدهیپ یهابا سرطان مارانیب مار،یب 122

و بزان داشد ک  ه با  یی شا کن،یهاهر، بلع، جو  هیدر ز 

  .21 دارد یخوان طالده حاضر هم

باا  ی ایاحات در اان ار  ماارانیحاضر ب در  طالده

 یزناکگ تیافی  یدر اان یمیو شا یاراپ ویراد ،یجراح

 ی ورد با  طالدات صکر نیرا نشان دادنک  ه ا یارنییپا

 Kessler ؛ گازارش  طالداه 22 دارد یخوانو همکار هم

 ی شااابه جااهیاز ند یحااا  زیاا  اادا ن ماااریب 51 یباار رو

  .11 بود

ااوان ی طالداه حاضار  ا یهااتی ورد  حاکود در

ا کاان  نیابودنک و ب اابر SCCها نمونه تیا ثر گفت  ه

انااواع  ری  اادا بااه سااا مااارانیب یزنااکگ تیاافی  یساابرر

 ،یااکم نی  اسرو گاردن فاراهم نشاک. هام یهاسرطان

بااود   ااه احدمااا   یپرسشاا ا ه بااه صااورت خوداههااار

 هیبر ارا یشخص اتیها و اماشیگرا یبرخ یرگذاریااث

 ها را به دن ا  دارد. پاسخ

 یزناکگ تیافی اوان ندیجه گرفت  اه پایان  یدر 

 ریادر ز SCC   دا به سرطان سرو گردن از ناوع مارانیب

از  ریااشااک  بااه غ ادیاا ی یو بااال کیااد وگراف یهاااگاارو 

باود ،  هاا خاوبدر اان نن یابداکا در ت،یج ت یژگیو
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و بداک  از در اان  شاک یکیدر اان د اار افات شاک نیح

 .باز نگشت هیاول طیبه شرا یول افتیبه ود 

 مااارانیدر ب یزنااکگ تیاافی  تیاابااا اوجااه بااه اهم

 ربوطاه باه  یهااشود  اه پرسشا ا هی  ش هادیپ یسرطان

اندخاب  ماران،ین وزش به ب یابزار  کم، برا کیع وان 

احات  یباز ااوان یهاو اکارک برنا ه یدر ان یهاروش

 نی  به  ار گرفده شونک. هم یدر ان نی دخصص مینظر ا

 وهاورت  یباا طراحا یبداک دااتشود  طالی  ش هادیپ

بداک از  ایا صیدر ز اان اشاخ ماریهر ب ید ی؛ اجرا شونک

 اورد  یزنکگ تیفیوارد  طالده شک  و رونک   صیاشخ

 یطاور انجاام  طالداات بررسا نیهما .ردیقرار گ یابیارز

باا  ماارانیو در ب اارشیبا حجام نموناه با یزنکگ تیفی 

 شود.ی  ش هادیپ یدهان یهاانواع  د وع سرطان

 

 سپاسگزاری
 کیشاه مارسادانیب نیل تاوو یاز همکار لهیوس نیبک

باک  طی ه با وجود شارا یمارانیب نی  بابلتر وهم ییرجا

ساواالت  اا  یبا حوصله پاسخگو یو گاها روح یجتم

  قالاه حاصا، نیاشاود. ای  یسپاسگزار مانهیبودنک صم

 2/21454 بااه شاامار  یعمااو  ینا ااه دور  د دااراانیااپا

و  قاااتیو  داوناات احق یزشااک صااوب دانشااکک  دنکانپ

 نی ازنکران باود   اه باک یدانشگا  علوم پزشک یف اور

و اشااکر  ریعوا اا،، اقااک یامااا  یاز همکااار لهیوساا

 گردد.ی 
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