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   چکیده

ماستیت گرانولوماتوز . ابی خوش خیم و نادر سینه است که علت آن مشخص نیستماستیت گرانولوماتوز ناشناخته یک بیماري الته :مقدمه

     علل سایر رد با آن تشخیص. تقلید کند را سینه کارسینوماي اغلب و سینه تواند عالیم ماستیت غیر زایمانی، آبسهناشناخته می

 IGMدرمان استانداردي براي آن وجود ندارد درمان . شودمیتشخیص آن انجام  تایید براي بیوپسی هاي گرانولوماتوز سینه است وبیماري

 در 60mg/day(اثر یک دوره کوتاه پردنیزون با دوز باال. بحث برانگیز باقی مانده است، اما کورتیکواستروئیدها معموال خط اول درمان است

ه با آرتریت مچ پا و زانوي چپ را گزارش کردیم که به ما یک مورد ماستیت گرانولوماتوز ناشناخته همرا. تواند موثر باشدمی) هفته 3طول 

  .درمان کورتیکواستروئید پاسخ موفقیت آمیزي داده است

سقط و سابقه هیپوتیروییدي بدون سابقه بیماري برست و دیابت، بدون   1زایمان سزارین و  3ساله با  36بیمار خانم  :معرفی بیمار

در ابتدا با توجه به شرح حال و . کنددید در قسمت خارجی سینه چپ به پزشک مراجعه میهاي ضدبارداري با تورم و درد شمصرف قرص

در طی مدت درمان بیمار دچار آرتریت مچ پا و زانوي چپ . معاینات انجام شده به عفونت سینه شک کردند و بیمار تحت درمان قرارگرفت

وگرافی درخواست شد و براي تشخیص قطعی بیوپسی از قسمت خارجی به دنبال عدم پاسخ به درمان براي بیمار سونوگرافی و مام. شد

جواب پاتولوژي ماستیت گرانولوماتوز گزارش گردید و با رد سایر علل، آرتریت به ماستیت گرانولوماتوز نسبت داده . سینه چپ به عمل آمد

  . بیمار تحت درمان با کورتیکو استروئید قرار گرفت و هم اکنون حال وي خوب است. شد

این . شودسال دیده می 42-17ماستیت گرانولوماتوز ایدئوپاتیک یک بیماري التهابی مزمن و نادر است که در زنان  :گیريبحث و نتیجه

علت آن مشخص نیست و تشخیص با رد سایر علل است و بیوپسی براي تایید . کندبیماري عالیم عفونت و کارسینوم سینه را تقلید می

این گزارش  در). که به تدریج دوز آن کاهش می یابد(درمان با یک دوره کوتاه مدت پردنیزون با دوز باال است. ودشتشخیص انجام می

  .تواند با آرتریت نیز بروز کندتوان نتیجه گرفت ماستیت گرانولوماتوز ناشناخته میموردي می

  .زانو آرتریت ماستیت گرانولوماتوز ناشناخته، آرتریت مچ پا، :واژه هاي کلیدي

 

  

  

 

  

 
 

  
 m.rouhi92@gmail.com: نشانی الکترونیک                       .دانشگاه آزاد اسالمی، واحد یزد، میترا روحی: نشانی نویسنده پاسخگو1
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 مقدمه

خیم و نادر ماستیت گرانولوماتوز یک بیماري پستان خوش

در  wollochو Kesslerاست که براي اولین بار توسط 

این بیماري با التهاب ). 1(گزارش شده است 1972سال 

هاي نکروزان مزمن با علت لوبولها به صورت گرانولوم

خیمی یا بد که اغلب عفونت) 2(شودنامعلوم، مشخص می

کند و در صورت رد سایر علل تشخیص داده را تقلید می

  IGMبه عنوان یک ماستیت گرانولوماتوز لوبوالر. شودمی

در تشخیص افتراقی ماستیت گرانولوماتوز پري داکتال، 

ماستیت گرانولوماتوز ناشی ازسار کوئیدوز، گرانولوماتوز 

واکنش وگنر، ژانت سل آرتریت، پلی آرتریت ندوزوم، 

خارجی بدن، توبرکلوز، سفیلیس، عفونت قارچی و انگلی 

درمان استانداردي براي آن وجود ). 4و  3(گیردقرار می

بحث برانگیز باقی مانده است، اما  IGMدرمان ندارد 

اثر ). 13(کورتیکواستروئیدها معموال خط اول درمان است

 در طول 60mg/day(یک دوره کوتاه پردنیزون با دوز باال

همراه  IGMما یک مورد ) 7(تواند موثر باشدمی) هفته 3

با آرتریت که به درمانی با کورتیکواستروئید پاسخ موفقیت 

  .ایمآمیزي داده است، گزارش کرده

  

  معرفی بیمار

 3دار و متاهل که ساله، ساکن یزد، خانه 36بیمار خانم 

بیمار بدون سابقه . سقط داشته است 1زایمان سزارین و 

، سابقه بیماري پستان، سابقه جراحی، سابقه ocpف مصر

یا بیماري خاص دیگري، به علت  فامیلی بیماري پستان و

وجود توده تندر، بدون چسبندگی و با قوام الستیکی به 

پزشک مراجعه کرده و با تشخیص فیبروکستیک تحت 

قرار گرفته و بعد از مدتی توده برطرف  Vit Eدرمان با 

بعد به علت تورم و درد شدید همراه با  شده است اما مدتی

  تب در قسمت خارجی پستان چپ به پزشک مراجعه 

در سونوگرافی به عمل آمده افزایش ضخامت . کندمی

پوست و ادم شدید نسج گلندوالر ناشی از ماستیت گزارش 

شود که بدون وجود آبسه و یا توده سفت بوده است و می

حت درمان با پنی با تشخیص احتمالی عفونت پستان ت

گیرد که درمان موثر نبوده و عالیم بیمار سیلین قرار می

بیمار دچار تب و لرز، قرمزي نوك پستان، . یابدشدت می

در قدم بعدي براي . شوداشتهایی میافزایش تورم و بی

آید که افزایش تراکمدانسیته بیمار ماموگرافی به عمل می

ست به خصوص در فیبرو گالندوالر و افزایش ضخامت پو

ناحیه رترو آرئوالر و ادم بافت گالندوالر دیده شد و 

عالیمی به نفع توده مجزا یا میکروکلسیفیکاسیون 

  ).1عکس (مشکوك و یا عالیم بدخیمی مشاهده نشد

  
افزایش تراکم دانسیته فیبرو : ماموگرافی: 1عکس

 گالندوالر و افزایش ضخامت پوست

پستان چپ بیوپسی به عمل  در قدم بعد از قسمت خارجی

آمد که تشخیص پاتولوژي آن ماستیت گرانولوماتوز بود 

در همین حین بیمار دچار تورم و درد، خشکی ). 2 عکس(

 ساعت در مچ پا و زانوي چپ 1صبحگاهی بیش از 

 با توجه به آزمایشات انجام شده. شودمی

WBC =14600, CRP++, ANA-, C-ANCA-, P-
ANCA-, RF-, ANTI CCP -, ANTI ds DNA-  

ها، علت آرتریت ماستیت گرانولوماتوز با رد سایر بیماري

بیمار تحت درمان یک دوره یک ماهه . تشخیص داده شد

شد و دوز   taperقرار گرفت که mg/day50پردنیزون 

ماه با همین دوز تحت  3کاهش یافت و تا  5mgدارو به 

و مشکل درمان بود و اآلن حال عمومی بیمار خوب است 

  .خاصی ندارد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

هاي التهابی لتراسیون سلول، اینفیIGMنماي پاتولوژي : 2عکس 

 مزمن و ژانت سل

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
59

40
6.

13
91

.5
.4

.6
.6

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

bd
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               2 / 4

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17359406.1391.5.4.6.6
https://ijbd.ir/article-1-239-fa.html


 و همکاران رضا اورنگ                                                                                      1391زمستان 

 

٥٥ 

  بحث

IGM  یک بیماري التهابی مزمن و نادر پستان است که

شود که اغلب ساله دیده می 17- 42هاي در خانم عمدتاً

و شیردهی است اما اطالعات کافی  OCPهمراه با مصرف 

خرین زایمان آزمان بین . در این زمینه در دسترس نیست

  یک توده بیمار با. سال است15ه تا ما 2و اولین عالیم از 

0/5-9cm کند لنفادنوپاتیسینه یک طرفه مراجعه می 

موارد تشخیص % 50اي ممکن است دیده شود و درمنطقه

تواند علت همچنین می IGM. اولیه سرطان سینه است

 و 1(نوك سینه باشد inversionپوست پرتقالی زخم و 

ا از جمله کورینه هاما عفونت. علت آن ناشناخته است). 6

توان در نظر به عنوان علت احتمالی می) 13(هاباکتریوم

 ycobacterium ها شاملتشخیص افتراقی. گرفته شوند

tuberculosis،  ،بالستومایکوزیس، کریپتوکوکوس

  .است filarialپالسموز، اکتینومایکوزیس و عفونت هیستو

براساس مشخصات پاتولوژیکی همراه با  IGMتشخیص 

     ).7(سینه است د دیگر علل ممکن گرانولوماتوزر

 هاي رادیولوژیکی ماستیت گرانولوماتوز غیرویژگی

ترین یافته ماموگرافی دانسیته غیر شایع. اختصاصی است

است اما به صورت چندین  ill-defindقرینه یا یک توده 

-8(گزارش شده است نیز قبالً ill-defind کوچک توده

همکارانش،  و Leeه گذشته نگر آقاي در یک مطالع). 11

-illضایعات توده نامنظم % 7/63هاي ماموگرافی یافته

defind ،3/27 % هاي به صورت توده% 9دانسیته منتشر و

اکثر موردهاي الگوي . بیضی شکل نامشخص بودند

. پارانشیمال به صورت افزایش غیر یکنواخت دانسیته است

% 7/63. نداشتتد هیچکدام از ضایعات کلسیفیکاسیون 

% 7/63. پارانشیمال بودند distortionضایعات همراه با 

خیم د افزایش خوش% 5/54 ضخامت پوست داشتند و

% 3/58در سونوگرافی . هاي لنفاوي زیر بغل داشتندعقده

% 7/16. ضایعات هیپواکوئیک نامنظم توبوالر را نشان دادند

 distortionلوبوله با  -هاي هایپوضایعات به صورت توده

پارانشیمال بدون  distortion%7/16اندك پارانشیمال و 

توده و هیپواکوئیک بیضی شکل محدود % 3/8زخم و 

ضایعات همچنین ضخامت پوست و کاهش چربی . داشتند

 cm 1 -10اندازه توده بین . زیر جلدي را نشان دادند

یک نمونه کافی بیوپسی همیشه براي تشخیص ). 12(است

خیلی مفید است اما اغلب  coreبیوپسی . استقطعی الزم 

IGM هاي گرانولوماتوز سینه تشخیص را از دیگر بیماري

هاي هیستولوژیکال شامل گرانولوماتوز غیر یافته. دهدنمی

ها، تجمع کازئوزي، التهاب متمرکز شده بر روي لوبول

هاي پلی مورفونوکلئاز و ، لکوسیتهاي اپی تلیالسلول

  . نوع مولتی نوکلئوتد النگر هانس استهاي ژانت سل

ترین یافته هیستولوژیکال پروسه التهاب است که به همم

ها آبسه یا میکروآبسه. اي الگوي لوبوالر داردطور برجسته

آلودگی باکتریال و قارچی وجود . توانند اتفاق بیافتندمی

بحث برانگیز باقی مانده است،  IGMمدیریت ). 7(ندارد

). 13(واستروئیدها معموال خط اول درمان استاما کورتیک

نقطه اتکاي درمان شرح داده شده در مقاالت کنونی آنتی 

ها، استروئیدهاي سیستمیک هستند و داروهاي بیوتیک

اثر یک دوره کوتاه ) 14(سرکوب کننده ایمنی است

    ) هفته 3درطول  60mg/day(پردنیزون با دوز باال

تواند با یک دوره دیگر جدد میعود م. تواند موثر باشدمی

در بیماران با سطح . کورتیکواسترویید به خوبی درمان شود

اند، درمان دارویی براي پروالکتین باال که دچار عود شده

در مورد . تواند مفید باشدکنترل سطح پروالکتین می

تاخیر در بهبود زخم یک دوره کوتاه استرویید با دوز باال 

دوز کورتیکواسترویید باید بتدریج . تواند موثر باشدمی

. کاهش یابد تا از تشدید روند بیماري جلوگیري کند

برداشتن کامل و یا درمان با کورتیکواسترویید به عنوان 

شود، اما باید آگاه باشیم که هاي درمانی توصیه میگزینه

اطالعات کافی براي حمایت از اثر پردنیزولون در درمان 

ز لوبوالر وجود ندارد و معایب درمان ماستیت گرانولوماتو

. دراز مدت با کورتیکواسترویید را باید در نظر گرفت

% 30 پیگیري طوالنی مدت نشان داده است که بیش از

خانم آسیه الفت بخش در ). 7(شوندمی بیماران دچار عود

مقاله خود اشاره کرده است که درحال حاضر هنوز درمان 

ماستیت گرانولوماتوز وجود اي براي قطعی پذیرفته شده

که بتوان نتایج زیبائی خوبی بدست آورد، و تا زمانی ندارد

. اکسیزیون وسیع ضایعه نتیجه درمانی سریع و ایمنی است

. شودموارد عود، درمان دارویی کمکی توصیه می در

 هاي مناسب دیگر درمان، استروئیدخوراکی با دوزانتخاب

60mg/day تدریجی دارو،  هفته و قطع 6 به مدت

جراحی درصورت عود مجدد، درمان انتظار و محافظه 

کارانه با پیگیري درفواصل نزدیک و باالخره استفاده 

ازمتوترکسات و کلشیسین در موارد مقاوم به درمان 

همراه با  IGMیک مورد  ما) 15(کورتیکوتراپی هستند
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که بیمار تحت درمان آرتریت زانو و مچ پا پذیرش کردیم 

   .قرار گرفت mg/day50وره یک ماهه پردنیزون یک د

 3تا  کاهش یافت و  5mgشد و دوز دارو به   taperکه

و هم اکنون حال بیمار ماه با همین دوز تحت درمان بود 

 .خوب است
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