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در  یچزب یحبي ذیذاتیَ ستیمًرد ک کیگزارش 

 تخمذان ذیدرمًئ ستیک یلگه بب ومب
 3ياحذ یحًرا مًسً ذٌیسدکتز ، *2وژاد یمحذثٍ طبَزدکتز ، 1قیپزياوٍ الدکتز 

 راىیهؽْذ، هؽْذ، ا یداًؽگاُ ػلَم پسؼى ،یداًؽىذُ پسؼى ،یَلَشیگرٍُ راد اریاظتاد .1

 .راىیهؽْذ، هؽْذ، ا یداًؽگاُ ػلَم پسؼى ،یداًؽىذُ پسؼى ،یَلَشیگرٍُ راد یتخفف اریدظت .2

 .راىیهؽْذ، هؽْذ، ا یداًؽگاُ ػلَم پسؼى ،یداًؽىذُ پسؼى ،ییگرٍُ زًاى ٍ هاها اریاظتاد .3

 07/06/1400  تبریخ پذیزش:  10/03/1400تبریخ دریبفت: 

1
 

 

 

اٍلیي ارگاى درگیر در ایي  هؼوَالً تریي ػاهل ویعت ّیذاتیذ در جْاى اظت. ؼایغ ،اویٌَوَوَض گراًَلَزٍض مقذمٍ:

اؼتْایی، تَْع ٍ زردی  درد ؼىن، بسرگی وبذ، بی :تظاّرات گَارؼی ؼاهلتریي  باؼذ وِ ؼایغ بیواری وبذ هی

ّای  ًاؼی از اثرات فؽاری بر ارگاى ن بیواراى هؼوَالًئباؼذ. درگیری اٍلیِ حفرُ لگي در ایي بیواری ًادر اظت ٍ ػال هی

 . ّا اظتهجاٍر ًظیر هثاًِ ٍ روتَم ٍ رٍدُ

هؽْذ بعتری )ع( اؼتْایی ٍ درد ؼىن در بیوارظتاى اهام رضا  ن بیئبا ػال ظالِ 22 ایي هغالؼِ خاًندر  معزفی بیمبر:

ـَرت واًَى  تی اظىي بِ در ظی ٍ ٍ اوَی داخلی واًَى ویعتیه حاٍی ظپتا ؼىن ٍ لگي تفَیر در ظًََگرافیوِ  ؼذ

یؿ احتوالی وِ بیوار با تؽخ یت ؼذؤاحتوالی تخوذاى چپ ر أدارای داًعیتِ چربی در حفرُ لگي با هٌؽویعتیه 

تؽخیؿ ویعت ّیذاتیذ دادُ  ،ییذ پاتَلَشیأٍلی در حیي ػول جراحی ٍ ت ،یذ تحت جراحی لرار گرفتئویعت درهَ

 ؼذ.

، ویعت ّیذاتیذ بایذ در تؽخیؿ افترالی ّر ضایؼِ ویعتیه در ّر ؼایغ از ًظر ّیذاتیذدر هٌاعك  گیزی: وتیجٍ

 لرار گیرد.هذًظر ارگاًی در بذى 

 ویعت ّیذاتیذ ،یذئاویٌَوَوَض گراًَلَزٍض، ویعت درهَ :کلمبت کلیذی
 

 

                                                 
پست  ؛051-38022608: تلفه. راىیهؽْذ، هؽْذ، ا یداًؽگاُ ػلَم پسؼى ،یداًؽىذُ پسؼى ؛ًصاد یدوتر هحذثِ عاّر ًل مكبتببت:ئوًیسىذٌ مس *

 d.m.tahery@gmail.com الكتزيویک:
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 مقذمٍ

تریي ػاهل ویعت  ؼایغ ،اویٌَوَوَض گراًَلَزٍض

 (.1) ّیذاتیذ در جْاى اظت

  باؼذ اٍلیي ارگاى درگیر در ایي بیواری وبذ هی هؼوَالً 

درد ؼىن،  :تریي تظاّرات گَارؼی ؼاهل وِ ؼایغ

 (.2) باؼذ اؼتْایی، تَْع ٍ زردی هی بسرگی وبذ، بی
ویعت ّیذاتیذ، یه ػفًَت اًگلی ًاؼی از ورم ًَاری 

باؼذ. ایي بیواری در  اویٌَوَوَض گراًَلَزٍض هی

ارٍپای ؼرلی، آهریىای جٌَبی، خاٍرهیاًِ، آفریمای 

اظت. ایي  ؼایغؼرلی، وؽَرّای هذیتراًِ ٍ اظترالیا 

 (.3باؼذ ) هی ؼایغبیواری در هٌاعك هختلف ایراى ًیس 

ٍ گَظفٌذ، خَن، گاٍ، بس ٍ  هیسباى لغؼی ظگ اظت

ای ّعتٌذ. وبذ ٍ ریِ،  ّای ٍاظغِاًعاى، هیسباى

ّای درگیر در بیواری ّیذاتیذ ّعتٌذ.  تریي ارگاى ؼایغ

ّا هاًٌذ عحال، تخوذاى،  بیواری ّیذاتیذ ظایر ارگاى

وٌذ. بیواری  هغس، اظتخَاى ٍ للب را ًیس درگیر هی

راى بذٍى ّیذاتیذ لگي بعیار ًادر اظت ٍ اوثر بیوا

ػالهت ّعتٌذ، ٍلی با رؼذ ویعت در حفرُ لگي ػالئن 

ّای هجاٍر  هختلف ًاؼی از اثر فؽاری ویعت بر ارگاى

 (.4ؼَد ) ایجاد هی

در ایي همالِ یه هَرد از ویعت ّیذاتیذ لگٌی با ًوای 

 ؼَد. ویعت درهَئیذ تخوذاى گسارغ هی
 

 معزفی بیمبر
ی، درد اؼتْای ظالِ با ػالئن بی 22بیوار خاًن 

هاُ( ٍ  3ویلَگرم در عی  8ّایپَگاظتر، واّػ ٍزى )

تىرر ادرار بَد وِ در بخػ زًاى بیوارظتاى اهام رضا )ع( 

هؽْذ بعتری ؼذ. بیوار ػالئن تب ٍ تَْع یا اظتفراؽ 

ًذاؼت. در هؼایٌِ بیوار تٌذرًط ًاحیِ ّایپَگاظتر 

. در ظًََگرافی اًجام ؼذُ از ًاحیِ ؼىن بَدگسارغ ؼذُ 

گي تفَیر واًَى ویعتیه حجین دارای ظپتا ٍ ٍ ل

اوَّای داخلی ٍ جسء ظالیذ با هٌؽأ احتوالی تخوذاى 

رؤیت ؼذ. تخوذاى راظت رؤیت ًؽذ، ٍلی تخوذاى چپ 

 ًرهال گسارغ ؼذ.

تی اظىي از ؼىن ٍ لگي بیوار  جْت بررظی تىویلی ظی

اًجام گردیذ وِ تفَیر واًَى ویعتیه حجین بِ ابؼاد 

هتر( در حفرُ لگي دارای ظغح  هیلی 141*104*48)

چربی / هایغ رؤیت ؼذ وِ ًوای ویعت درهَئیذ در 

 .(1 حفرُ لگي را داؼت )تفَیر

پاتَلَشی دیگری در حفرُ ؼىن ٍ لگي گسارغ ًگردیذ ٍ 

ػىط لفعِ ظیٌِ ًیس ًرهال گسارغ ؼذ. تواهی 

 زهایؽات ٍ تَهَر هارورّای بیوار ؼاهلآ

AFP،CA125  ،LDH ،CA19-9 ،CEA ،

biochemistry tests  ٍCBC .در هحذٍدُ ًرهال بَد 

تفَیر ضایؼِ  بیوار تحت ػول جراحی لرار گرفت ٍ

هتر با  هیلی 150*50*20ویعتیه حجین بِ ابؼاد 

یذ در ئچعبٌذگی ؼذیذ بِ اهٌتَم ٍ رحن ٍ روتَظیگوَ

یت ؼذ. ؤّای دختر فراٍاى رحفرُ لگي حاٍی ویعت

ي با ظالیي ایسٍتًَیه ویعت خارج گردیذ ٍ حفرُ پریتَئ

 ؼعتؽَ دادُ ؼذ.

ؼٌاظی تفَیر غؽاّای چٌذالیِ در  در بررظی بافت

دیَارُ ویعت بِ ّوراُ الیِ شرهیٌال داخلی ٍ چربی 

تؽخیؿ ویعت  ،فَق تَجِ بِ هَارد یت ؼذ. باؤر

 (.2ّیذاتیذ لگٌی تأییذ گردیذ )تفَیر 

هاُ بؼذ از جراحی اًجام ؼذ ٍ لرؾ  3فالَآپ بیوار 

هاُ جْت  3گرم رٍزاًِ عی  هیلی 800آلبٌذازٍل با دٍز 

ّای وبذی در بیوار تجَیس گردیذ. وؽت خَى ٍ آًسین

هاُ در  3عی درهاى بیوار اًجام ؼذ وِ ًرهال بَد. بؼذ از 

 ای رؤیت ًگردیذ. ظًََگرافی ؼىن ٍ لگي بیوار ضایؼِ
 

 بحث
%( ٍ 7/0باؼذ ) ّیذاتَزیط اٍلیِ لگٌی بعیار ًادر هی

ن فؽاری ؼاهل تىرر ادرار، ئػال با اراى هؼوَالًبیو

وٌٌذ. ویعت ّیذاتیذ لگٌی  یبَظت ٍ غیرُ هراجؼِ هی

تملیذ  ّای حفرُ لگي راتَاًذ ًوای هؽابِ بذخیوی هی

ًوای هؽابِ ظپتا  ّای دختر با برای هثال ویعت ،وٌذ

دًَوارظیٌَهای تخوذاى باؼذ. آتَاًذ هملذ ظیعت  هی

ویعت ّیذاتیذ ؼایغ از ًظر ّیذاتیذ،بٌابرایي در هٌاعك 

لگٌی بایذ در تؽخیؿ افترالی ضایؼات ویعتیه حفرُ 

 (.4لگي لرار بگیرد )

اویٌَوَوَض گراًَلَزٍض ورم ًَاری ؼىل ػاهل 

تریي  ؼایغ ،باؼذ. وبذ ٍ ریِ ویعت ّیذاتیذ هی

باؼٌذ، ٍلی ّر ارگاًی  ّای درگیر ایي بیواری هی ارگاى

 (.5تَاًذ درگیر ؼَد ) یدر بذى تَظظ ایي اًگل ه
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ّای بادی ًتیآٍظیلِ ِ تَاى ب بیواری ّیذاتیذ را هی

ّای ایوًََلَشی تؽخیؿ ٍظیلِ تعتِ خاؾ در ظرم ب

با اظتفادُ از هایغ  1(ELIZA) ّا ؼاهلداد. ایي تعت

 antigen) )اختفاـیت پاییي(، داخل ویعت ّیذاتیذ

B- cystic E, EM2-Alveolar E)purified 

antigen immunoblot analysis ،

immunoelectrophoresis ٍ تؽخیؿIGg 4 

ّای ظرٍلَشیه در تؽخیؿ بیواری . رٍغباؼذ هی

ػلت  ػضلِ ٍ هغس ًاوارآهذ اظت ٍ ّیذاتیذ در اظتخَاى،

 .(6) باؼذ بادی ووتر هی ى پاظخ آًتیآ

ظغح هایغ/هایغ،  تَاًذ حاٍی گاز، ویعت ّیذاتیذ هی

 تَاًذ هی باؼذ وِ ػلت آىچربی  ظغح هایغ/َّا ٍ یا

ػفًَت ٍ یا ارتباط با احؽای تَخالی یا هجاری ـفراٍی 

 .(7) باؼذ

در هماالت گسارغ ؼذُ  چربی در ویعت ّیذاتیذ ًذرتاً

چربی در ویعت ّیذاتیذ  ،(2016)ظال  اظت. در همالِ

ػلت پارگی ویعت ّیذاتیذ ٍ ارتباط  وِ بِ گسارغ ؼذ

 (.7) ى با هجاری ـفراٍی بَدُ اظتآ

Beric   ٍBlomley  1997در همالِ ای در ظال 

ّای ویعت  اظْار داؼتٌذ وِ دشًراظیَى هوبراى

تَاًذ ػاهل ایجاد ظغح هایغ /چربی در  ّیذاتیذ هی

چَى چربی ًمػ اظاظی در  ،ویعت ّیذاتیذ باؼذ

ّای پرٍظِ. ّای ّیذاتیذ وبذی دارد هتابَلیعن ویعت

هٌجر بِ افسایػ تَاًذ  در ویعت ّیذاتیذ هی تخریبی

بٌابرایي ٍجَد چربی در  ،ولعترٍل درٍى ویعت ؼَد

تَاًذ ًاؼی از بلَؽ یا دشًراظیَى  ویعت ّیذاتیذ هی

 .(8) ویعت باؼذ

ى آّیذاتَزیط اٍلیِ لگٌی ًادر اظت ٍ هىاًیعن دلیك 

تَاًذ  اها گعترغ از عریك لٌفاتیه هی، هؽخؿ ًیعت

 ػلت ایجاد ایي ضایؼِ در حفرُ لگي باؼذ.

، ٍجَد چربی ٍ ولعیفیىاظیَى گسارغ حاضرر بیوار د

در  ،یافتِ ًادری اظت حفرُ لگٌی در ویعت ّیذاتیذ

ّرچٌذ باؼذ.  تری هی یذ یافتِ ؼایغئوِ در درهَ حالی

ػلت  ّای ّیذاتیذ وبذی بِ ٍجَد چربی در ویعت

ٍلی تاوٌَى  ،ارتباط با هجاری ـفراٍی گسارغ ؼذُ بَد

                                                 
1 Enzyme Linked Immunosorbent Assay   

عت ّیذاتیذ حفرُ لگي گسارؼی از ٍجَد چربی در وی

 دادُ ًؽذُ بَد.
 

 گیزی وتیجٍ
ویعت ّیذاتیذ اٍلیِ حفرُ لگي بایذ در تؽخیؿ افترالی 

در حفرُ لگي در هٌاعك اًذهیه  ه،ّر ضایؼِ ویعتی

ّرچٌذ یافتِ دیگری در ظایر  ،لرار گیردهذًظر 

 یافت ًؽَد. ءوبذ یا ظایر احؽا ّای بیوار ًظیر ارگاى

ضایؼِ ًادر بعیار هْن اظت ٍ تؽخیؿ لبل از ػول ایي 

باػث جلَگیری از پارگی ویعت در حیي ػول ٍ ایجاد 

ّای ظرٍلَشیه ٍ تعت حال بیوار، ؼَد. ؼرح ػَارق هی

ّای تفَیربرداری جْت تؽخیؿ زٍدرض ٍ درهاى یافتِ

 باؼذ. هٌاظب ووه وٌٌذُ هی
 

 تشكز ي قذرداوی
ؽاى، ٍظیلِ از ّوىاری ٍ هعاػذت بیوار ٍ خاًَادُ ای بذیي

هؽْذ ٍ  )ع( زهایؽگاُ پاتَلَشی بیوارظتاى اهام رضاآ

هؽْذ تؽىر )ع( ٍاحذ زًاى ٍ هاهایی بیوارظتاى اهام رضا 

 حاضردر همالِ  تؼارق هٌافغاز ًظر گردد.  ٍ لذرداًی هی

 .ؼتگًَِ تؼارق هٌافغ ٍجَد ًذا ّیچ
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