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 چکیده

تَهَر ضایغ در . گسارش ضذُ استاز آى آدًَکارسیٌَهای آپاًذیس سرطاًی ًادر است کِ در خْاى تؼذاد هؼذٍدی : مقدمه

 تَهَر در اًذازُ: فاکتَرّای تذخیوی ضاهل. الثتِ ّوِ تَهَرّای آپاًذیس خطرًاک ًیستٌذ .یذ ًام داردئآپاًذیس کارسیٌَ

. تافت ّای هداٍر آپاًذیس استتَهَر تِ  ساًتی هتر، ٍخَد غذد لٌفاٍی یا تداٍز 1-2 هقیاس

  سال تحتاًی راست ضکن در خرداد هاُیک چْارم در ًاحیِ هک تَرًی در سفتی سالِ ای کِ تا درد ضکن، 19تیوار  :مورد

تا تَخِ تِ .  تِ تیوارستاى فاطوی اردتیل هراخؼِ کردُ ٍ تا تطخیص آپاًذیسیت حاد هَرد خراحی قرار گرفتِ است1391

کِ تیوار پس از خراحی از هراخؼِ خْت اداهِ رًٍذ درهاى اهتٌاع . گسارش پاتَلَشیست تطخیص تالیٌی آدًَکارسیٌَم هی تاضذ

 .هی ٍرزد

. یذ آپاًذیس را ّن در ًظر گرفتئدر تیواراى آپاًذیسیت حاد تایذ احتوال آدًَکارسیٌَ :نتیجه گیری

 .آدًَکارسیٌَم آپاًذیس، آپاًذیسیت حاد، آپاًذکتَهی: واژگان کلیدی
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مقدمه 

آدًَکارسیٌَهای آپاًذیس از تیواری ّای ًادر در 

دستگاُ گَارش هی تاضذ تِ طَریکِ کوتر از یک صذم 

تا دٍ صذم درصذ از تذخیوی ّا را تطکیل 

آدًَکارسیٌَم آپاًذیس تذخیوی اتتذایی .(1)هیذّذ

اصطالح اپی تلیال  .سرطاى اپی تلیال آپاًذیس است

اضارُ دارد تِ سلَل ّایی کِ اًذام ّای تَخالی ٍ غذد ٍ 

سلَل ّای اپی  ).دیَارُ خارخی تذى را پَضص هی دٌّذ

              تلیال تِ حفاظت ٍ هحصَر کردى اًذام ّا کوک

 ػثارتٌذ از کارسیٌَماًَاع آدًَکارسیٌَم ( هی کٌٌذ

 ًاى  کارسیٌَم ٍ،(Mucinous)هَسیٌَس

ًیس کارسیٌَم سایت ٍ ( non mucinous)هَسیٌَس

در .است(کِ ٌَّزهَرد تحث است()sight cell)سل ّا

اغلة هَارد اٍلیي ػالهت ایي سرطاى آپاًذیسیت 

سرچطوِ گرفتي آدًَکارسیٌَم از آپاًذیس تسیار .است

ًادر است ٍ از لحاظ هیکرٍسکَپی تِ آدًَ کارسیٌَم 

رٍدُ تسرگ ضثاّت دارد ٍ تِ صَرت آدًَ کارسیٌَم تیپ 

ایي تَهَر از ایي . کَلًَیک آپاًذیس ًیس اضارُ هی ضَد

ًظر تِ سرطاى کَلَى ضثاّت دارد کِ آى تیطتر تِ 

. ٍسیلِ غذد لٌفی ٍ ػرٍق گردش خَى هتاستاز هی دّذ

. یذ ًام داردئتَهَر ضایغ در آپاًذیس کارسٌَ

فاکتَرّای .  ّوِ تَهَر ّای آپاًذیس خطرًاک ًیستٌذ

 ساًتی هتری ، ٍخَد غذد 1-2اًذازُ : تذخیوی ضاهل

. لٌفاٍی یا تداٍز تافت ّای هداٍر تِ آپاًذیس است

 ػالین ػوذُ تالیٌی تیوار در آدًَکارسیٌَهای آپاًذیس 

 

        ضکن ٍ در هَاردی تَدُ قاتل لوس در ضکن درد

ٍ غالثا تا تطخیص آپاًذیسیت حاد تحت . (2)هی تاضذ

زیرا تطخیص کارسیٌَم . ػول خراحی قرار هی گیرد

آپاًذیس قثل از خراحی ٍ گسارش پاتَلَشی تسیار هطکل 

است ٍ ّیچ رٍش قطؼی ٍ اختصاصی قثل از اًدام 

تِ ػثارتی تِ ػلت ػذم  .(3)خراحی ترای آى ٍخَد ًذارد

ٍخَد هؼیار ّای تطخیص قطؼی قثل از خراحی ٍ پس 

غالثا خراحی اًدام ضذُ  (در حیي خراحی)از آپاًذکتَهی

          اٍلیِ کافی ًثَدُ ٍ احتیاج تِ خراحی تکویلی

ترای تطخیص کارسیٌَم آپاًذیس تر اساس  .هی تاضذ

هطالؼات هتؼذد، تیواراى هثتال تِ سرطاى آپاًذیس تا 

 هَارد دچار تیواری سرطاًی ّوسهاى یا غیر %30

. (4)ّستٌذّوسهاى در دستگاُ گَارش 

الزم تِ رکر است کِ آدًَکارسیٌَم آپاًذیس در هرداى 

اکثراً در دِّ پٌح تا ضطن  تیطتر از زًاى دیذُ هی ضَد ٍ

. زًذگی رخ هی دّذ

ایي هقالِ گسارش هَردی تیوار است کِ تا تطخیص 

آپاًذیسیت حاد تحت خراحی آپاًذکتَهی قرار گرفتِ 

است ٍ گسارش پاتَلَشی پس از خراحی آدًَکارسیٌَم 

. آپاًذیس تَدُ است
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 91 سالِ ای است کِ در خرداد هاُ 19تیوار، هرد خَاى 

تا درد حاد ضکوی در ًاحیِ اطراف ًاف ٍ قسوت تحتاًی 

 ضکن هراخؼِ کردُ تَد،کِ تا تطخیص آپاًذیسیت حاد

در هؼایٌِ فیسیکال دارای تٌذرًس در .  تستری هی گردد

 درخِ 37.6ًاحیِ هک تَرًی تَدُ ، درخِ حرارت تیوار 

 تؼذاد CBCدر ضوارش ٍ دیگر ػالین حیاتی ًرهال تَدُ 

در . است  در هیلی لیتر12100  آى گلثَل سفیذ

گلثَل  68%در افتراق سلَلی  آزهایص ّای اًدام ضذُ ٍ

آزهایص  .تَدًذسلَل ّای چٌذ ّستِ ای ّای سفیذ 

ادرار ًرهال ٍ آزهایص ّای تیَضیوی ًیس در حذ طثیؼی 

تیوار تا تطخیص آپاًذیسیت حاد تِ طَر  .تَدُ است

 .اٍرشاًسی تحت ػول خراحی آپاًذکتَهی قرار هی گیرد

در گسارش خراحی آپاًذیس هتَرم تَدُ ٍلی چسثٌذگی 

تِ ارگاى ّای هداٍر ًذاضتِ ٍ پارگی ٍ اًسذاد ًیس دیذُ 

پس از خاتوِ خراحی تیوار رٍز تؼذ هرخص . ًطذُ است

در ًوًَِ ارسالی خْت پاتَلَشی در تررسی  .هی گردد

هاکرٍسکَپیک آپاًذیس هتَرم تَدُ، پارگی ًذاضتِ ٍ در 

تررسی هیکرٍسکَپی دیسپالستیک تا آرایص غذُ ای 

دیذُ ضذُ است کِ ًْایتاً تطخیص تالیٌی آدًَکارسیٌَم 

 (.2 ٍ 1ضکل )دتَ

 

پاًذیس، سلَل ّای آآدًَکارسیٌَم -1ضکل 

 ّستِ تِ  ًسثی اًذازُ یدیسپالستیک ٍ افسایص

سیتَپالسن هطَْد است 

 

 سپاًذیس در داخل تافت آپاًذیآآدًَکارسیٌَم -2ضکل 

بحث 

ّواًطَر کِ گفتِ ضذ آدًَکارسیٌَم آپاًذیس سرطاى 

 هَرد 250تسیار ًادری است کِ در هطالؼات حذٍد 

تیطتر گسارش ًطذُ است ٍ غالثاً تِ ضکل گسارش 

سرطاى . هَردی ٍ یا گسارش تسیار هحذٍد تَدُ است

  آپاًذیس کوتر از ًین درصذ کل سرطاى ّا را ضاهل 

ٍ در هرداى ًسثت تِ زًاى تیطتر دیذُ هی . (1)هی ضَد

ضَد، اکثراً ّن در دِّ ّای پٌدن ٍ ضطن زًذگی دیذُ 

تیواراى غالثاً ّوراُ تا آپاًذیسیت حاد  .(5)هی ضَد

. (6)هراخؼِ  ٍ تحت ػول خراحی قرار هی گیرًذ
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 هَارد تیواری قثل از گسارش پاتَلَشی 70%در تیص از 

 ػالین آپاًذیسیت حاد ایي .(3) تطخیص دادُ ًوی ضَد

تیواراى تِ ػلت اًسذاد لَهي آپاًذیس ٍ گسترش تَهَر 

 تِ دیَارُ آپاًذیس ٍ افسٍدُ ضذى ػاهل ػفًَی تِ آى 

ٍ اًسذاد در هداری تخلیِ لٌفاٍی ٍ ػرٍقی ًیس . هی تاضذ

آدًَکارسیٌَم آپاًذیس هثل .(7)هسیذ تر ػلت است

سرطاى ًاحیِ کَلَى توایل تیطتری تِ گسترش ٍ 

درگیری هَضؼی داضتِ ٍ تا خریاى لٌفاٍی ٍ ػرٍقی ًیس 

ضایغ تریي هحل هتاستاز آى حفرُ . گسترش هی یاتذ

 درگیری غذد لٌفاٍی، هی تاضذ کِ در اداهِ تاػثضکوی 

از .(8)دضَکثذ، تخوذاى ّا، دیَارُ ضکن ٍ ریِ هی 

تطخیص ّای افتراقی کارسیٌَم آپاًذیس تَهَر 

یذ ًاحیِ آپاًذیس هی تاضذ کِ ضایغ تر از ئکارسٌَ

کارسیٌَم تَدُ ٍ تیطتر در اًتْای آپاًذیس دیذُ ضذُ ٍ 

غالثا تِ صَرت اتفاقی در خراحی آپاًذیس کطف هی 

ٍ در هقایسِ تِ آدًَکارسیٌَم دارای پیص آگْی . گردد

 ساًتی 2تْتری تَدُ ٍ در هراحل اٍلیِ ٍ اًذازُ کوتر از 

درهاى اصلی . هتر آپاًذکتَهی ترای درهاى آى کافی است

ایي تیواری در هرحلِ اٍل خراحی تا آپاًذکتَهی ٍ در 

اداهِ  (پس از قطؼی ضذى تطخیص)هرحلِ تؼذی 

پیص . (6)خراحی تا ّوی کَلکتَهی راست هی تاضذ

آگْی ایي تیواری در هرحلِ اٍلیِ خَب ٍلی در هراحل 

. پیطرفتِ ٍ هتاستاتیک ًااهیذ کٌٌذُ است

نتیجه گیری 

تَهَرّای تذخین ًاحیِ آپاًذیس غالثاً تا تظاّرات تالیٌی 

آپاًذیسیت حاد ترٍز ًوَدُ ٍ تِ ػلت ػذم ٍخَد هؼیار 

ّای تطخیص قطؼی ٍ هطخص قثل از خراحی ٍ در 

حیي خراحی، الزم است خراحاى ٍ پاتَلَشیست ّا در 

تیواراى هثتال تِ آپاًذیسیت حاد، تَهَر ّای تذخین 

 .آپاًذیس را ًیس هذ ًظر داضتِ تاضٌذ
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