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گشارش هَرد
هقدهِ :کیعت ّیذاتیذ در ؼکن ؼیَع خیلی کوتری ًعثت تِ ریِ داؼتِ ٍ ؼایغتریي ارگاًی کِ در ؼکن درگیر هییؼیَد کثیذ اظیت
اگرچِ تِ ًذرت در عحال تِـَرت هٌفرد ٍ یا تِـَرت درگیری چٌذارگاًی دیذُ هیؼَد تیوار آقای  25ظیاهِای اظیت کیِ تیا درد در
ًاحیِ فَقاًی ٍ چپ ؼکن هراخؼِ داؼتِ کِ از یک هاُ قثل ؼرٍع ؼذُ ٍ تا هاّیت غیر هتٌاٍب خفیف ؼیرٍع ٍ تیِتیذریح تیؽیتر ؼیذُ
اظت .در ظًََگرافی تِػول آهذُ از تیوار کیعتّای هتؼذد در ًاحیِ عحال گسارغ در تفاٍیر ظیتیاظکي ًییس ؼیَاّذ کیعیتّیای
هتؼذد ّیذاتیذ هؽَْد تَد ؼکن تاز ؼذ تَدُّای هتؼذد کیعتیک ٍخَد داؼت کِ تا احتیاط خارج ؼذ تؼذ از  5رٍز تیویار تیا تیا حیال
ػوَهی خَب ٍ تا دظتَر دارٍیی هثٌذازٍل خَراکی از تیوارظتاى ترخیؿ ؼذ .کیعتّای ّیذاتیذ عحال اگرچِ خیلی ًادر ّعتٌذ اهیا
ّوراّی آىّا تا درگیری ظایر ارگاى داخل ؼکن ٍ ًیس خغر تاالی پارُ ؼذى آىّا ٍ ترٍز ؼَک آًافیالکعی قثل ٍ حیي ػول ایي گیرٍُ
از کیعتّای ّیذاتیذ را ًیازهٌذ هراقثتّای درهاًی ٍ خراحی ٍیصُای هی کٌٌذ هیاا در ؼیرایظ درگییری چٌیذ ارگیاًی داخیل ؼیکوی

ٍاصُّای کليدی :کیعت ّیذاتیت ،ؼکن
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گشارش یک هَرد ًادر .هدلِ ػلوی پصٍّؽی داًؽگاُ ػلَم پسؼکی ؼْیذ ـذٍقی یسد 1399؛ .3178-83 :)11( 28

-3استبدیبر ،گريٌ جراحی عمًمی ،داوشگبٌ علًم پسشکی ایران ،تهران ،ایران.
*(وًیسىدٌ مسئًل)؛ تلفه ،99132744659 :پست الکتريویکی ،jamalnedooshan@yahoo.com :صىديق پستی 8913814396:

] [ DOI: 10.18502/ssu.v28i11.5218

-1استبدیبر،گريٌ جراحی عمًمی ،داوشگبٌ علًم پسشکی ي خدمبت بهداشتی درمبوی شهید صديقی یسد ،یسد ،ایران.
-2رزیدوت جراحی،گريٌ جراحی عمًمی ،داوشگبٌ علًم پسشکی ي خدمبت بهداشتی درمبوی شهید صديقی یسد ،یسد ،ایران.

] [ Downloaded from jssu.ssu.ac.ir on 2022-07-06

خراحی تا هراقثتّای خاؾ قثل ٍ حیي ػول اظاض درهاى ایي گرٍُ از تیواراى هیتاؼذ.

جوال جؼفزی ًدٍشي ٍ ّوكاراى

تا هاّیت غیر هتٌاٍب خفیف ؼرٍع ٍ تیِ تیذریح تیؽیتر ؼیذُ

هقدهِ

اظت .تیوار ّوراُ تا درد تَْع ٍ اظتفراؽ ًیس داؼتِ اظیت .در

اکیٌَکَکییَض کیعییتیک ( )Cystic Echinococosisیییک

هؼایٌِ ؼکن دیعتاًعییَى ؼیذیذ ّویراُ تیا ظیاتقِ ییک هیاُ

هرحلِ زیعتی از کرمّای ًَاری گرٍُ اکیٌَکَکَزیط اظت کِ

یثَظت قاتل تَخِ اظت .در ظًََگرافی تِ ػول آهیذُ از تیویار

هی تَاًذ تاػث ترٍز تیواری در هیستاى ٍاظظ ًظیر اًعاى گردد

کیعییتّییای هتؼییذد در ًاحیییِ عح یال گییسارغ ؼییذ کییِ در

( .)1کیعت ّیذاتیذ در ؼکن ؼیَع خیلی کوتری ًعیثت تیِ

آزهایؽات آًتی تادی ّیذاتیذ ًیس هثثت گسارغ ؼذ .در تفاٍیر

ریِ داؼتِ ٍ ؼایغ تریي ارگاًی کِ در ؼکن درگیر هی ؼَد کثذ

ظیتی اظکي ًیس ؼَاّذ کیعتّای هتؼذد ّیذاتیذ (تفَیر )1

اظت اگرچِ تِ ًذرت در عحال تِ ـَرت هٌفرد ٍ یا تِ ـیَرت

تا ؼک تِ پرفَراظیَى در توام ؼکن هؽی َْد تیَد تیا آهیادگی

درگیری چٌذارگاًی دیذُ هیؼَد ( )2،3کیعیت ّیذاتییذ در

خْییت حفا ییت از گعییترغ هایؼییات کیعییتّییای ّیذاتیییذ

عحیال ػوَهییا تییذٍى ػالهییت تیَدُ ٍ تییِـییَرت تفییادفی در

تِ ٍظیلِ ظرم ّایپرتًَییک ٍ ًییس آهیادگی ظیرٍیط تیَْؼیی

یافتِّای تفَیرترداری دیذُ هیؼَد ( )4اگرچِ گاّی هوکي
اظت در ؼیرایغی کیِ کیعیت خیلیی تیسر

خْت خلَگیری ٍ هذیریت ؼَک اًافیالکعی احتویاهی ؼیکن

ؼیذُ تاؼیذ تیا

تاز ؼذ تَدُ ّای هتؼذد کیعتیک ٍخَد داؼت کِ تیا احتییاط

تظاّرات درد ؼکن تِ ٍیصُ در ًاحیِ فَقاًی ٍ چپ تظاّر یاتذ.

خارج ؼذ ّن چٌیي تؼذادی از ایي کیعتّا پرفَرُ ًییس ؼیذُ

یافتِ ّای ایوٌَهَشیک تِ ػٌَاى یک پاراهتر تؽخیفی در تائیذ

تَدًذ (تفَیر . )2تؼذ از ؼعتؽَ ؼکن تعتِ ؼیذ تؼیذ از  5رٍز

یافتِّای تفَیرترداری هیتَاًذ کوککٌٌذُ تاؼذ .درهاى ایي

تیوار تا تا حال ػوَهی خَب ٍ تیا دظیتَر دارٍییی هثٌیذازٍل

تیواراى تعتِ تِ عثقِتٌذی خذیذ ظازهاى تْذاؼت خْیاًی از

خَراکی از تیوارظتاى ترخیؿ ؼذ در تررظی ّای تؼذ از ػول

درهاى هذیکال تا خراحی هتفاٍت اظت ( )2در ایي هقاهِ ییک
ٍ درگیری چٌذ ارگیاًی

هالحظات اخالقي

داخل ؼکوی کِ تحیت ػویل الپیاراتَهی قیرار گرفتیِ اظیت

پرٍپیَزال ایییي تحقییس تَظییظ داًؽییگاُ ػلیَم پسؼییکی ؼییْیذ

هؼرفی خَاّذ ؼذ.

ـییییذٍقی یییییسد تاییییییذ ؼییییذُ اظییییت (کییییذ اخییییال

گشارش هَرد

تیوار آقای  25ظاهِای اظت کِ تیا ظیاتقِ

)IR.SSU.MEDICINE.REC.1399.205503

cerebral pulsy

از دٍراى تچگی هراخؼِ داؼتِ اظت .درد تیوار در ًاحیِ

از پذر تیوار ًیس خْت اًتؽار ایي هغلة هدَز گرفتِ ؼذُ اظت

LUQ

 ) (Left upper quadrantتَدُ کِ از یک هاُ قثل ؼرٍع ؼذُ ٍ
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تفَیر  :1کیعتّای ّیذاتیذ هتؼذد داخل ؼکوی کِ تِدًثال الپاراتَهی خارج ؼذًذ
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تیوار تا کیعت ّیذاتیذ عحاهی تسر

ًیس ػالئن تاهیٌی تیوار ترعرف ؼذُ تَد.

کيست ّيداتيِ دیَار شكن

تفَیر  :2کیعت ّیذاتیذ پارُ ؼذُ داخل ؼکوی

هیدٌّذ )6،7( .تؽخیؿ کیعتّای ّیذاتیذ داخل ؼکن تذٍى

بحث

ػالهت ػوذتا تِـَرت تفادفی تَدُ ٍ ػوذتا تٍِظیلِ
درـذ) رخ هیدّذ اگرچِ ریِ ( 25درـذ) رتثِ دٍم را از ًظر

هیتاؼذ هغاهؼات حعاظیت ظًََگرافی در تؽخیؿ کیعت

درگیری کیعتّای ّیذاتیذ دارا هیتاؼذ کلیِ ( 2/5درـذ)

ّیذاتیذ داخل ؼکوی را در حذٍد  90تا  95درـذ گسارغ

قلة ( 2/5درـذ) ،اظتخَاى ( 2درـذ) ،ػضالت ( 1درـذ) ،هغس

کردُاًذ اگر چِ ترای تؽخیؿ دقیستر ًیاز تِ اًدام

( 0/5درـذ) در رتثِّای تؼذی از ًظر درگیری کیعتّای

ظیتیاظکي ؼکن تا حعاظیت  99تا  100اظت ()8-10

ّیذاتیذ ّعتٌذ .تظاّرات تاهیٌی کیعتّای ّیذاتیذ داخل

ًیس در تؽخیؿ کیعتّای ّیذاتیذ هخفی هَثر تَدُ اظت

ؼکن ًیس تعتِ تِهحل ٍ ظایسؼاى هتفاٍت اظت ( )5از عرفی

( )11-13درهاى کیعتّای ّیذاتیذ داخل ؼکن ٍ تٍِیصُ

هحل کیعتّای ّیذاتیذ تا ظرػت رؼذؼاى ارتثاط هؼٌیداری

عحال هیتَاًذ از درهاى عثی تا اظپلٌکتَهی هتفَات تاؼذ تر

داؼتِ اظت تِعَریکِ کیعتّای ّیذاتیذ در ریِ تا ظرػت

اظاض عثقِتٌذی  WHOدر هَارد (  CE-1تا  )CE3aهیتَاى

تیؽتر ٍ در کثذ ٍ کلیِ تا ظرػت کوتری رؼذ هیکٌٌذ .حتی

تِـَرت درهاى هٌفرد عثی ؼاهل آهثٌذازٍل تیواراى را درهاى

ّن ؼذُ تاؼٌذ

کرد در ؼرایظ اًتخاب دقیستر پالى درهاًی تر اظاض ظایس

هیتَاًٌذ تذٍى ػالهت تاؼٌذ اگرچِ در ؼرایظ ػالهتذار ًیس

کیعتّا ًیس هتفاٍت اظت در کیعتّای زیر  5هیلیهتر

ػوذتا دردّای فالًک ٍ ًاحیِ فَقاًی ظوت چپ ؼکن

درهاى آهثٌذازٍل تِ تٌْایی هَثرتریي درهاى اظت اگرچِ درهاى

در هَاردی کِ کیعتّای ّیذاتیذ تسر
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کیعتّای ّیذاتیذ داخل ؼکوی ػوذتا در کثذ (55

ظًََگرافی تِػٌَاى یک اتسار در دظترض ٍ ًعثتا ارزاى قیوت
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تفَیر  :3تفاٍیر ظیتیاظکي ًؽاىدٌّذُ کیعتّای ّیذاتیذ هتؼذد داخل ؼکن

جوال جؼفزی ًدٍشي ٍ ّوكاراى

Puncture,

درهاى تؼذ از خراحی ایي تیواراى ًیس آهثٌذازٍل ٍ دارٍّای

کیعتّای تسرگتر از  5هیلیهتر تِ رٍغ ( PAIR

ً )aspiration, injection, respirationیس هَثر تَدُ اظت درهاى

ّنخاًَادُ آى اظت اگرچِ گرٍّی از خراحاى ایي تیواراى را

در هَارد  CE3b ٍ CE2هیتَاًذ از راُ پَظت ٍ یا خراحی تاؼذ

خْت هاًیتَریٌگ دقیستر دریافت هراقثتّای درهاًی قَیتر

اگرچِ در هَارد  ٍ CE4یا  CE5کِ کیعتّای غیرفؼال ّعتٌذ

در ظرٍیط ػفًَی تحت درهاى تؼذ از ػول قرار هیدٌّذ.

تٌْا  Observationکفایت هیکٌذ درهاى خراحی ترای

ًتيجِگيزی

کیعتّای ّیذاتیذ داخل ؼکوی در هَارد کیعتّای تسرگتر

کیعتّای ّیذاتیذ عحال اگرچِ خیلی ًادر ّعتٌذ اها

از  10هیلیهتر ،کیعتّای ظغحی ،کیعتّای پارُ ؼذُ،

ّوراّی آىّا تا درگیری ظایر ارگاى داخل ؼکن ٍ ًیس خغر

کیعت در ارگاىّای حیاتی ،کیعتّای ػَد کردُ ٍ یا

تاالی پارُ ؼذى آىّا ٍ ترٍز ؼَک اًافیالکعی قثل ٍ حیي

کیعتّای خًَریسی دٌّذُ تَـیِ هیؼَد ( )14-17اگرچِ

ػول ایي گرٍُ از کیعتّای ّیذاتیذ را ًیازهٌذ هراقثتّای

درهاى خراحی ترای کیعتّای ّیذاتیذ داخل عحال ًیس

درهاًی ٍ خراحی ٍیصُای هیکٌٌذ هاا در ؼرایظ درگیری چٌذ

هیتَاًذ از خراحی تا حفظ تخؽی از عحال تا اظپلٌکتَهی

ارگاًی داخل ؼکوی خراحی تا هراقثتّای خاؾ قثل ٍ حیي

هتفاٍت تاؼذ اها ًتایح هغاهؼات هؽاتِ ًؽاى هیدّذ کِ تفاٍت

ػول اظاض درهاى ایي گرٍُ از تیواراى هیتاؼذ.

قاتلتَخْی در پیاهذّای تؼذ از ػول ًظیر هیاًگیي هذت زهاى
از ػول تیي ایي دٍ رٍغ خراحی ٍخَد ًذاؼتِ اظت ( )18در

از تواهی دٍظتاًی کِ در تْیِ ایي هَرد ًادر ییاری کردًیذ ٍ

هَاردی کِ کیعتّای ّیذاتیذ ارگاىّای هختلف داخل

ّیینچٌیییي در درهییاى ایییي تیوییار هعییاػذت کردًییذ هخفَـییا

ؼکوی را درگیر کردُ تاؼٌذ خغر پارگی آىّا ًِ فقظ تِ خْت

رزیذًتّای تخػ خراحی ٍ ّنچٌیي از هذیر گیرٍُ خراحیی ٍ

ترٍز پریتًَیت ؼیویایی تلکِ تِدهیل ؼاًط تاالی ترٍز ؼَک

هؼاًٍت آهَزؼی گرٍُ کوال تؽکر را دارین.

آًافیالکعی یک ؼرایظ تْذیذکٌٌذُ حیات تٍِیصُ تِحعاب

حاهي هاليٍ :خَد ًذارد.

هیآیذ ( )19تِّویي خْت هقذهات هذیریت ؼَک آًافیالکعی

تؼارض در هٌافغٍ :خَد ًذارد.

حیي خراحیّای کیعتّای ّیذاتیذ ؼکوی یکی از
هراقثتّای هْن تیَْؼی حیي ػول تِؼوار هیآیذ .اظاض
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Splenic hydatid Cyst with Intra-abdominal Hydatid Cyst-Case Report
Jamal Jafari Nodoushan†1, Ahmad Shirinzadeh2, Hamid Reza Soltani Gerdfaramarzi3

Case Report
Introduction: Hydatid cysts are much less common in the abdomen than in the lungs, and the most common
organ involved in the abdomen is the liver, although it is rarely seen in the spleen alone or in multiple
organs. The patient was a 25-year-old man who presented with LUQ pain that started one month ago and
with a mild non-intermittent nature and it gradually increased. On ultrasound of the patient, multiple cysts in
the spleen area were reported. CT scan images also showed evidence of multiple Hydatid cysts. The
abdomen was opened. There were several cystic masses that were carefully removed. After 5 days, the
patient was in good general condition. oral Mebendazole was prescribed and the patient discharged from the
hospital. Although splenic Hydatid cysts are very rare, they are associated with involvement of other organs
in the abdomen, as well as the high risk of rupture and anaphylactic shock before and during surgery. This
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group of hydatid cysts requires special medical care and surgery. Conditions of involvement of several
surgical intra-abdominal organs with special care before and during surgery are the basis of treatment of this
group of patients.
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