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 چکیده

ایداز تیٕاضی ٚخٛز  ػّت اساس تط  وثسی ٞای آتسٝ اصّی ضىُ 3است وٝ  ضایغ غیط تیٕاضی ٘سثتاً وثسی  آتسٝمقدمٍ

 ِٚی وٙس ٔی ایداز ای ضٚزٜ ػفٛ٘ت تیطتط آٔیثی اٍُ٘ .آتسٝ ٞای تاوتطیایی ، آتسٝ ٞای آٔیثی ، آتسٝ ٞای لاضچی. زاضز

 . تاضس ٔی ػالٔت تسٖٚ ٔٛاضز تالی ٚ زٞس ٔی ضخ ٔٛاضز% 10 زض فمظ ػالٔتساض ػفٛ٘ت

یه چٟاضْ فٛلا٘ی ضاست ) RUQحیٝ  ٘ا زض ضىٓ زضز اظ ضىایت تا وٝ است ٔتاّٞی ی ساِٝ 58 ذا٘ٓ  تیٕاضمعرفی مًرد

وٝ تا ضازیِٛٛغی ٚ سٌٛ٘ٛطافی ا٘داْ ضسٜ آتسٝ وثسی . ٔطاخؼٝ وطزٜ تٛز وٝ تا ذٛضزٖ غصا ػالیٓ ضسیس تط ٔی ضس  (ضىٓ

 .ٚٞپاتىتٛٔی لطاض ٌطفتٝ ٚ زٚ ضٚظ تؼس ٔطذص ٔی ضٛز سیستىتٛٔی تطریص زازٜ ضس وٝ تیٕاض تحت ػُٕ خطاحی وِٛٝ

 تٟساضت تا ٞای ٔحیظ زض وٝ افطازی ٔرصٛصا وٙٙس ٔی ٔطاخؼٝ  RUQ ٚ٘احیٝ تة ػالیٓ تا وٝ  تیٕاضا٘یوتیجٍ گیری

 .وٙٙس تایس آتسٝ آٔیثی وثس زض ٘ظط ٌطفتٝ ضٛز ٔی ظ٘سٌی پاییٗ

  آتسٝ آٔیثی وثس ، تیٕاضی وثس ، ٞپاتىتٛٔیياشگان کلیدی

 

 

 

 گسارش مًرد
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مقدمٍ 

آتسٝ تاوتطیاَ وثسی ٘سثتاً تیٕاضی غیط ضایغ است وٝ 

 ضٙاذتٝ 1938 تا 1926اِٚیٗ تاض زض فاصّٝ سا ِٟای 

 اظ ضٚش خطاحی  Ochsnerزض آٖ ساِٟا . ضسٜ است

تا  .زض٘اغ آتسٝ تٝ ػٙٛاٖ ضٚش لغؼی زضٔاٖ آتسٝ ٘اْ تطز

ایٗ ٚخٛز زض وٙاض تالش ٚ زضٔا ٟ٘ای خسی زض زضٔاٖ 

 زضصس 80 تا 60ایٗ تیٕاضی، ٔیعاٖ ٔط ي ٚٔیط آٖ 

. (1)تٛز

 ضٙاسایی ٚپیططفت زض تىٙیه ٞای تصٛیطتطزاضی خسیس

ٔیىطٚ تیِٛٛغیىی ٚ پیططفت زض تىٙیه ٞای ترّیٝ ٚ 

حٕایتی  ٔطالثتٟای زض پیططفت تا ٕٞعٔاٖزض٘اغ آتسٝ ، 

 زضصس 30 تا 5، تاػث واٞص ٔیعاٖ ٔط ي ٚٔیط تٝ ػسز 

. ضسیسٜ است

 ضىُ اصّی آتسٝ ٞای وثسی تط اساس ػّت ایداز 3

: وٙٙسٜ آٖ ٚخٛز زاضز

ػّت آٖ آتسٝ ٞای ػفٛ٘ی، وٝ زض تیطتط ٔٛاضز  .1

 .استچٙس ٔیىطٚتی 

 10تٝ ػّت آ٘تا ٔثاٞیستِٛیىا وٝ : آتسٝ آٔیثی .2

 .زضصس ٔٛاضز ضا ضأُ ٔی ضٛز

وٝ تٛسظ ٌٛ٘ٝ ٞای وا٘سیسا : آتسٝ لاضچی .3

 زضصس آتسٝ 10ایداز ضسٜ ٚ ٔسؤَٚ وٕتط اظ 

 .وثسی است

 

اٍُ٘ آٔیثی تیطتط ػفٛ٘ت ضٚزٜ ای ایداز ٔی وٙس 

ٔٛاضز ضخ ٔی زٞس ٚ % 10 فمظ زض آتسٝ وثسیِٚی 

زض تؼضی افطاز تیطتط . ز ضخ ٕ٘ی زٞستالی ٔٛاض

وٝ زض   اظ خّٕٝ وسا٘یٔؼطض آِٛزٌی ٞستٙس

ٔٙاعك تا تٟساضت پائیٗ ظ٘سٌی ٔی وٙٙس ٚ یا 

ٕٞچٙیٗ . وسا٘یىٝ تٝ ایٗ ٔٙاعك سفط ٔی وٙٙس

ٞائی تغٛض ٌطٚٞی ظ٘سٌی ٔی  افطازی وٝ  زض ٔحُ

وٙٙس ٔثالً پازٌاٟ٘ا، ذا٘ٝ سإِٙساٖ ، ٔحُ ٍٟ٘ساضی 

افطاز ػمة ٔا٘سٜ شٞٙی ٘یع تیطتط تٝ ایٗ تیٕاضی 

(. 2)ٔثتال ٔی ضٛ٘س

مًرد معرفی 

 ساِٝ ی ٔتاّٞی است وٝ تا ضىایت اظ 58تیٕاض ذا٘ٓ 

یه چٟاضْ فٛلا٘ی ٚ )  RUQ زضز ضىٓ زض ٘ا حیٝ

 ٔطاخؼٝ  ٕ٘ٛزٜ 21/2/92زض تاضید (ضاست ضىٓ 

تٛزٜ ٚ تٝ ٘احیٝ اپی   RUQ  زضز زض ٘احیٝ .است

ٌاستط ٔٙتطط ضسٜ است ، تیٕاض ػالیٕی ٘ظیط تٟٛع ، 

یثٛست ، ٘فد ، سطٌیدٝ ٚ زضز ضىٓ زاضتٝ ، وٝ 

ػالیٓ تا ذٛضزٖ غصا ضسیس تط ضسٜ ٚ تا ٔصطف 

 .ٔسىٗ تٟثٛزی ٘سثی حاصُ ٔی ضس

ٚ ٔصطف  ٞیستطوتٛٔی ،تیٕاض ساتمٝ آپا٘سوتٛٔی 

 .سیٍاض زاضتٝ است

آظ ٔایطات ا٘داْ ضسٜ لثُ اظ ػُٕ ضٚی تیٕاض 

 :تٝ ضطح ظیط است

 آزمایص 

WBC( تعداد گلبًل سفید خًن) 10*7.75
3
/ml   

(تعداد گلبًل قرمس خًن )RBC 4.68*10
6
/ml   

(َمًگلًبیه خًن  ) HB 12.8   
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 ٚ آ٘عیٓ ٞای وثسی ٘طٔاَ 37.9زضخٝ حطاضت تیٕاض 

% 61افتطاق سِّٛی زض ضٕاضش تٛزٜ ، ٕٞچٙیٗ 

 .ٜ است ضسٌعاضشِٙفٛسیت % 34٘ٛتطٚفیُ ٚ 

 

زض سٌٛ٘ٛطافی ویسٝ صفطا ٚ ٔداضی صفطاٚی، 

ویسٝ صفطا افعایص ذفیف ضرأت خساضی تٝ 

صٛضت ٔٙتطط زاضتٝ، واٖ٘ٛ ٞای اوٛغٖ ضیع زض 

 ٔیّیٕتط زض 33*12خساض آٖ ٕٞطاٜ تا تٛزٜ اوٛغٖ 

٘احیٝ تٙٝ ٚ فٛ٘ساَ ٔغطح وٙٙسٜ اسالج ٔتطاوٓ 

 .ضسٜ ٔی تاضس

 ٔیّیٕتط ٔطتٛط تٝ 4تصٛیط اوٛغٖ ضیع حسٚز 

سٍٙطیعٜ ٔداٚض تٛزٜ فٛق ٘یع لاتُ ٔطاٞسٜ 

 .ٔیثاضس

 .ٔٛضفی سایٗ سٌٛ٘ٛطافیه ٔٙفی ٔیثاضس

واٖ٘ٛ اوٛغٖ ٚ ٞتطٚغٖ زض پاضا٘طیٓ وثس ٔداٚض 

٘احیٝ فٛ٘ساَ ویسٝ صفطا ٔغطح وٙٙسٜ 

وّسیفیىاسیٖٛ زض ظٔیٙٝ ضایؼات لسیٕی ٘ظیط 

ویست ٞیساتیه وّسیفیٝ لثّی ٘یع لاتُ ٔطاٞسٜ 

 .ٔی تاضس

ٌطازی تسیاض ذفیف ٔداٚض صفطاٚی زاذُ وثسی 

 CBD  (8 سٙتطاَ ٕٞطاٜ تا ٌطازی

ٔطاٞسٜ ٔیٍطزز، وٝ تا ترص زیستاَ آٖ (ٔیّیٕتط

أتساز ٔی یاتس، ِٚی تصٛیطی اظ سًٙ ٚاضح زض 

 .عی وٙتطَ ٔطاٞسٜ ٘طس CBD ترص زیستاَ

زض سٌٛ٘ٛطافی پا٘ىطاس، ضىُ، ا٘ساظٜ ٚ اوٛپاتطٖ ٚ 

 .واِیثط ٔدطای پا٘ىطاتیه عثیؼی است

تصٛیطی اظ تٛزٜ ٚاضح یا ػالئٓ زضٌیطی پاضا٘طیٕی 

  .ٔطاٞسٜ ٕ٘ی ضٛز

تا تٛخٝ تٝ ٘تایح آظٔایطات ػُٕ وِٛٝ سیستىتٛٔی 

ٚ ٞپاتىتٛٔی ا٘داْ ضس وٝ ػُٕ ٔٛفمیت آٔیع تٛزٜ 

زض . ٔطذص ٔی ضٛز26/2/92تیٕاض زض تاضید 

تطضسی الْ ٔیىطٚسىٛپی اظ ٕ٘ٛ٘ٝ وثس تیٕاض ٕ٘ٛ٘ٝ 

حاٚی واٟ٘ٛ٘ای وّسیفیىاسیٖٛ ٚ ٘ىطٚظ تافتی 

 (1ٚ2ضىُ )ٔیثاضس 

 

  2                                                                 ضکل 1ضکل 
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بحث 

ضایغ تطیٗ ػّت اتتال تٝ آتسٝ ی وثسی اِتٟاب 

ػفٛ٘ی زض ٔداضی صفطاٚی است وٝ ٔؼٕٛالزض 

ٔٛاضزی وٝ سًٙ زاذُ ٔداضی صفطاٚی ٚخٛز 

زاضتٝ تاضس ٔیىطٚب ٞا ٚاضز ذٖٛ ٚ وثس ٔی ضٛ٘س 

آتسٝ حفطٜ ای است وٝ اظ ٔایؼی اظ ٔدٕٛػٝ ی . 

 ٔیىطٚب ٞا ٚ سَّٛ ٞای زفاػی ٚ تطضحات آٟ٘ا

آتسٝ ٔؼٕٛال ٍٞٙأی اتفاق ٔی .  است تطىیُ ضسٜ

افتس وٝ زضیه ٘مغٝ اظ تسٖ تؼسازی ٔیىطٚب ٚخٛز 

زاضز ٚسَّٛ ٞای زفاػی تٝ زٚض آٖ زیٛاضی ضا 

تطىیُ ٔی زٞٙس وٝ اظ پرص ضسٖ آٖ خٌّٛیطی 

آتسٝ ی وثسی ٘اضی اظ تدٕغ ٔیىطٚب ٚ . وٙٙس 

اٍُ٘ زض یه ٘مغٝ اظ وثس است وٝ تطضح آٟ٘ا تٝ 

ٕٞطاٜ سَّٛ ٞای زفاػی اعطاف آٖ ضا ٌطفتٝ ٚ زض 

حَٛ آٖ ٘یع خساضی تطای خٌّٛیطی اظ پرص ضسٖ 

زض ٘ٛع . ایٗ ٔیىطٚب ٞا تطىیُ ضسٜ است 

 ظٔیٙٝ ی ایداز ضسٖ آتسٝ ٔؼٕٛال  آتسٝٔیىطٚتی

ٔیىطٚب ٞایی است وٝ اظ ضاٜ ضٚزٜ ٚ ذٖٛ تٝ وثس 

ٔی ضسٙس زض پی ایداز اِتٟاب ػفٛ٘ی ٔداضی 

صفطاٚی ٚ افعایص ٔیىطٚب ٞا آتسٝ ٞای وٛچه 

تطىیُ ٔی ضٛز ایٗ آتسٝ ٞای وٛچه ٕٔىٗ 

است تٝ ٞٓ اتصاَ یاتٙس ٚ آتسٝ ٞای تعضي تطی ضا 

 . تطىیُ زٞٙس 

٘ٛع زْٚ آتسٝ ٞای آٔیثی است وٝ تطاثط ػفٛ٘ت 

ٞای آٔیثی ضٚزٜ ی فطز ضا ٌطفتاض ٔی وٙس ٚ تة 

زضز ٚ ِطظ ضایغ تطیٗ ػالٔت ٞای تاِیٙی ایٗ 

زض ٔٛاضزی وٝ ػّت ظٔیٙٝ ی اتتال تٝ . ػاضضٝ است 

 زض تیٕاضاٖ تسحاَ ٕٔىٗ است یاآتسٝ آٔیة تاضس 

فطز تٝ ظضزی ٔثتال ضٛز وٝ زض ایٗ حاِت تأؼایٙٝ 

ی ٚی ظضزی ٚ تة ٔطرص ٔی ضٛز ٚ وثس 

سٌٛ٘ٛطافی آساٖ تطیٗ ٚ اضظاٖ تطیٗ . زضز٘ان است 

ضٚش تطای تطریص است زض ٔٛاضزی وٝ آتسٝ 

ٔیىطٚتی تاضس آ٘تی تیٛتیه تدٛیع ٔی ضٛز ٚ اٌط 

تیٕاض تٝ آ٘تی تیٛتیه خٛاب ٘سٞس ترّیٝ ی آتسٝ 

ٞا ٚ ٌصاضتٗ ِِٛٝ تطای ترّیٝ ی وأُ آتسٝ زضٔاٖ 

. (2)اصّی است 

آ٘تأٛتا ٞیستِٛیتیىا ٔؼٕٛال زض زستٍاٜ ٌٛاضش 

اظ . وّٛ٘یعٜ ٔی ضٛز؛ تسٖٚ ایٙىٝ ػالٔتی ایداز وٙس

 ٘فط تیٕاض ٔثتال تٝ 10 ٘فط اظ ٞط 1عطفی ٘عزیه تٝ 

ػفٛ٘ت تسٖٚ ػالٔت زضٔاٖ ٘طسٜ ظطف ٔست 

ٔؼٕٛال تٝ ضىُ )یه ساَ تٝ فطْ تٟاخٕی تیٕاضی

. ٔثتال ٔی ضٛ٘س (آتسٝ وثسی

 

 اسىٗ ٞط زٚ زض تطریص CTسٌٛ٘ٛطافی ٚ 

ٝ ٞای وثسی حساسیت زاض٘س أا تاییس ػفٛ٘ت . آتس

تؼساز . آٔیثی تا تست سطِٚٛغی تٛصیٝ ٔی ضٛز

ظیازی اظ ػفٛ٘ت ٞای آٔیثی ٔٙتسة ضسٜ تٝ 

ٝ ٞای  آ٘تأٛتا ٞیستِٛیتیىا ٔی تٛا٘ٙس ٘اضی اظ ٌٛ٘

تطای . غیطپاتٛغٖ زاضای ٔٛضفِٛٛغی ٔطاتٝ  تاضٙس

تؼییٗ زلیك پاتٛغ٘یسیتٝ آ٘تأٛتا ٞیستِٛیتیىا تٝ 

ا٘داْ یه آظٖٔٛ حساس ٚ اذتصاصی ٔثُ ٚاوٙص 

ضاٞىاض . ٘یاظ است (PCR)ظ٘دیطٜ ای پّی ٔطاظ 

ٝ ٞای آٔیثی وثس،ٔٙاسة زضٔا٘ی  زضٔاٖ  تطای آتس

تیٕاضاٖ ضا تا  است وٝ زض آٖ (empirical)تدطتی 
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ٝ ٞای  تٛخٝ تٝ تاضیرچٝ، اپیسٔیِٛٛغی ٚ یافت

تصٛیطتطزاضی تٛسظ ٘یتطٚٔیساظَٚ 

(nitromidazole)  ٕٞطاٜ تا یه زاضٚی آٔیة وص

. (3)زضٔاٖ ٔی وٙٙس ضٚزٜ ای 

ػفٛ٘ت ٞا زض اضٌاٖ ٞا زض تستط پٛضتاَ ٔی تٛا٘س 

تاػث تطٚٔثٛفّثیت سپتیه ٔٛضؼی ضسٜ ٚ تٝ 

آٔثِٛی سپتیه، تٝ  .سٕت آتسٝ وثسی پیص ضٚ٘س

آٖ زاذُ خطیاٖ ذٖٛ پٛضت ٚاضز ضسٜ ٚ تٛسظ 

سیٙٛظٚئیسٞای وثسی ٌطفتاض ٔی ضٛز ٚ تاػث 

ایٗ . تطىیُ ٔیىطٚآتسٝ زضتافت وثس ٔی ضٛز

ٔیىطٚ آتسٝ ٞا اظ ضاٜ ٌستطش ذٛ٘ی اضٌا٘یسٓ ٞا تٝ 

٘س ٖز٘ثاَ تاوتطیٕی ٞای سیستٕیه ٞٓ ٔی تٛا

ػفٛ٘ت )ٔا٘ٙس آ٘سٚواضیت یا پیّٛ ٘فطیت ٖزایداز ضٛ

 .(ٞای وّیٛی

تة، ِطظ، : ػالیٓ تاِیٙی ضایغ زض آتسٝ وثسی ضأُ

 زض ٔٛاضزی  ٚ ، آ٘ٛضوسی، ذستٍیRUQزضز 

سطفٝ یا سىسىٝ تٝ ػّت زضٌیطی زیافطآٌ ٔی 

واٞص ٚظٖ ٚ  زضز ضاخؼٝ تٝ ضا٘ٝ ضاست،. تاضس

. (4)إٓ٘ی ٘یع ٔی تٛا٘س زیسٜ ضٛز

وتیجٍ گیری 

تا ایٙىٝ آتسٝ وثسی تیٕاضی ٘سثتا ٘ازضی است ِٚی 

  RUQزض تیٕاضا٘ی وٝ تا ػالیٓ تة ٚ٘احیٝ 

ٔطاخؼٝ ٔی وٙٙس ٔرصٛصا افطازی وٝ زض ٔحیظ 

ٞای تا تٟساضت پاییٗ ظ٘سٌی ٔی وٙٙس ٚ یا افطازی 

وٝ ساوٗ ٔٙاعك ٌطٔسیطی ٞستٙس ٔی تایست 

. آتسٝ آٔیثی وثس زض ٘ظط ٌطفتٝ ضٛز
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