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 مقدمه  

Rosai dorfman disease(RDD   یاااا ساااینو )

( یاا  AHMLهیستیوساایتوسی   بااا دنوادنوپاااشی منتشاار)

[ 1،2بیماری نادر است که ممکن است در هر سنی رخ دهد]

[ و بیشاتر  1]میدهدو بطور عمده در دهه ی دوم سندگی رخ 

ی  شرایط  [2در بچه ها و بزرگساالن جوان مشاهده میشود]

نادول دنوااوی    کاه  ناشناخته است باعلت خودمحدود شونده

بزرگی بددیل شکثیر هیستوسیت هاا درون سینوساها و گاهاا    

پارانشیمال ندول بوجود میایاد کاه عمادشا ناحیاه گردنای را      

این بیماری در اکثار ماوارد باا بزرگای دو       [9درگیر میکند]

با طرفه دنف نودهای گردنی که بدون درد بوده و اغلب همراه 

[ و عاارش شاا انه و اس دساات دادن وسن شیاااهر ماای 5،4شااب]

را گازارش مای    RDD[ در این مقاداه ماا ماوردی اس    4کند]

کنیم که مدت سیادی بدون درمان باایی ماناده باود و بطاور     

 موفقیت امیزی شحت عمل جراحی یرار گرفته است.

 چکیده

ساده با شورم دوطرفه ی گره های دنواوی گردنی می باشد که دنوادنوپاشی شحت فکی پشت ساویاه ی منادی ل مای     24مورد اخیر مربوط به آیایی 

میلی   9شا 2سال ی ل دچار این عارضه شده و گره های دنواوی به طور پیشرونده ای در این مدت اس 3سانتی متر بیشتر است.بیمار اس 2باشد و اس 

 Rosai-dorfmanگازارش شاده اسات.بیماری     RDDسانتی متر رسیده است.اس شوده بیوپسی بعمل آماده و نتیجاه بیمااری     2ر به حدود مت

(RDD       یا دنوادنوپاشی بزرگ با سینو  هیستیوسیتوسی  ی  بیماری نادر است که با شکثیر هیستوسایت هاا  در ساینو  هاای گاره دنوااوی )

ت های فاگوسیت شده ویا نوشروفیل ، پالسما سل و یا سلول های منونوکلئاار ساایز متوساط باا هساته دنداناه       همراه می باشد که حاوی دنووسی

 دارمی باشد .اشیودوژی آن دییقا مشخص نشده است و گاها شیوع فامیلی نیز نشان می دهد.

 Rosai-dorfman diseaseکلمات کلیدی : دنوادنوپاشی گردنی ، 
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 گزارش مورد

ساده باوده کاه باا شاورم دو طرفاه ی گردنای        24بیمار ایای 

مراجعه کرده بود و خواهان برداشتن ان بددیل مسائل سی ایی 

سال ی ل دچار شورم دنف نود های گردنای باه    3بود.بیمار اس 

صورت یریناه باوده اسات و در ایان مادت باددیل شار  اس        

 3عوارض جراحی ایدام به برداشت شوده نکارده باود.در ایان    

ساانتی متار رسایده     2میلی متر به  2-9ان اس سال انداسه ی

اسات.بیمار هاایا سااابقه ای اس درد را بیااان نمیکنااد و شااوده  

 متحرک است.سابقه ی فامیلی اس بدخیمی را ذکر نمیکند.

   :در بیوپسی

 

 

 بحث

RDD      ی  بیماری نادر است کاه ممکناه در هار سانی رخ

و بطاااور عماااده در دهاااه ی دوم سنااادگی رخ  [1،2دهاااد]

[ و بیشتر در بچه ها و بزرگسااالن جاوان مشااهده    1]میدهد

ناشاناخته   باعلات  ی  شرایط خودمحدود شاونده  [2میشود]

ندول دنواوی بزرگی بددیل شکثیار هیستوسایت هاا     که است

درون سینوسها و گاها پارانشیمال نادول بوجاود میایاد کاه     

می شواند در  RDD[ 9] عمدشا ناحیه گردنی را درگیر میکند

ول نیز ششکیل شود کاه عمادشا در بیمااران مسان     اکسترا ند

شاااین نمی اشااد و در صااورت  CNS[در 6دیااده ماای شااود.]

[بیشاتر در دهاه ی   7درگیری ان اغلب مننژ درگیر میشاود.] 

%( بروس میابد و بیشتر ماردان را م اتال   11اول یا دوم سندگی)

 [1( ]1:2می شوند )به نس ت 

یشااتر دنووساایت هااای فاگوساایت شااده در سیتوپالساام ب  

)هیستیوسیت( ی  ویژگی ششخیصی شااخص  RDسلودهای 

RDD    است که این دنووسیت ها عمدشا درون واکوئال هاای

[ دنف نود هاا یا  فی اروس پاری     6سیتوپالسمی یرار دارند.]

کپسوالر و سینو  های گشاد شده که با هیستوسیت هاای  

بزرگ و دنووسیت ها و پالسماسل پر شده اناد را نشاان مای    

  ویژگی ششخیصی شاخص دیگر این اسات کاه   [ ی2دهند.]

باشاند کاه در    S-100دارای پروشئینی بناام   RDسلودهای 

 رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی مشخص میشوند که متمایز 
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در مراحال   [6کننده ی ان اس هیستوسیت های عادی است.]

اودیه ساختمان دنف نود عموما حوظ شده است ودی در مدت 

ممکناه ساینو  را بطاور     RDسمان طوالنی شکثیرسلودهای 

گسترده ای گشاد کند که باا محاو شادن کامال سااختمان      

 با بیوپسی  RDD[ بطور کلی 1ندول نرمال همراه است.]

ششخیص داده می شود و بصاورت ناادر باا سانجل باادینی      

[بیشتر موارد بادون عالمات باایی مای     6میشود] حد  سده

مانند)شا چندین ماه( و در موارد عالمات دار درماان بصاورت    

عالمتاای اساات و شااامل کورشیکواستروئید،سیتوشوکسااین    

 [3ها،رادیوشراپی و جراحی)به شنهایی یا شرکی ی(است]
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