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شوانوم عصب فاسیال اینترا پاروتید :معرفی دو مورد
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*دکتر سید بصیر هاشمی ،1دکتر آیه ترقی

1زاًطیبر2 ،زستیبر گزٍُ گَش ،گلَ ٍ بیٌی -زاًطگبُ ػلَم پشضىی ضیزاس
خالصه
مقدمه  :ضَاًَم ػصب فبسیبل زر ًبحیِ پبرٍتیس ًبزر است .زر ایي همبلِ زٍ هَرز ضَاًَم ػصب فبسیبل ایٌتزاپبرٍتیس هؼزفی ضسُ است.
گزارش مورد  :زر ایي زٍ هَرز ،تَهَر تظبّزات تَهَر پلئَهَرفیه آزًَم را تملیس وززُ ٍ بِ صَرت یه تَزُ ی بسٍى ػالهت ظبّز
ضسُ است .ػالٍُ بز آى اذتالل ػصب فبسیبل لبل اس ػول یبفت ًگززیس.
نتیجه گیري  :خْت تطریص ضَاًَم ػصب فبسیبل تَخِ زلیك ٍ ضزیب ضه ببال ،السم است ٍ ًوًَِ بززاری بب سَسى ذیلی ووه وٌٌسُ
ًیست .تصوین بزای سروسیَى خزاحی هبتٌی بز ػولىزز ػصب فبسیبلٍ ،سؼت تَهَر ٍ رضبیت بیوبر زارز.
واژه هاي کلیدي  :ضَاًَم ،ػصب فبسیبل ،غسُ ی پبرٍتیس.

شرح بیماران

مقدمه
اوثز تَهَرّبی پبرٍتیس ذَش ذین بَزُ ٍ هٌطب ًَرٍصًیه

هَرز اٍل :بیوبر یه ذبًن  55سبلِ وِ بب یه تَزُ ی

ًسارًس .ضبیغ تزیي تَهَرّبی اٍلیِ ػصب فبسیبل ضبهل ضَاًَهب

هَضؼی زرًبحیِ پزُ اٍریىَالر سوت چپ هزاخؼِ وززُ است.

ٍ بِ طَر ووتز ضبیغ ًَرٍفیبزٍهب ّستٌس.

تَزُ زر طَل  8هبُ بِ آّستگی رضس وززُ است.

ضَاًَم ػصب فبسیبل تَهَر ًبزری است وِ رضس آّستِ ای زارز.
ایي تَهَرّب اس غالف آوسًَبل ػصب هٌطب هی گیزًس .ضَاًَم

ایي بیوبر تبریرچِ ای اس ضؼف ،زرز یب پزش زر ًبحیِ صَرت بیبى
ًساضت .زر هؼبیٌِ بِ ػول آهسُ یه تَزُ بب لَام الستیىی ،بسٍى زرز،

ػصب فبسیبل زر ّز زٍ هسیز ایٌتزاتوپَرال یب اوستزاتوپَرال ػصب هتحزن ٍ هدشا بب سبیش 3 × 3/5سبًتی هتز هطرص گززیس .ػولىزز
1

رخ هی زّس ( .)1اوثز ایي تَهَرّب ایٌتزاتوپَرال ّستٌس ،زر حبلی

ػصب فبسیبل ًزهبل بَزً .وًَِ بززاری بب سَسى ظزیف ()FNA

وِ  9زرصس آى ّب زر هَلؼیت اوستزاوزاًیبل بَزُ ٍ هؼوَال بِ

لبل اس ػول آزًَم پلئَهَرفیه را گشارش وززُ بَز.

یببٌس)(.
صَرت یه تَزُ ی پبرٍتیس بی ػالهت تظبّز هی 2

بیوبر تحت ػول خزاحی لزار گزفت ،پس اس ایي وِ فالپ

ضبیؼبت ًَرٍصًیه اس لبیل ضَاًَم ػصب فبسیبل زر بیوبراى

پَستی بلٌس ضس ،ضوي تطزیح بِ سوت سَراخ استیلَهبستَئیس یه

بب تَزُ ی پبرٍتیس بی ػالهت ،لبل اس ػول ووتز هَرز تطریص

تَزُ بب لَام تمزیبب الستیىی ٍ وزم رًگ هطرص گززیس وِ بِ تٌِ

لزار هی گیزًس.

ػصب فبسیبل چسبیسُ بَز .بززاضتي تَهَر هطىل بَز ٍلی ضوي
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ضَاًَم ػصب فبسیبل گشارش گززیس.
1
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هست وَتبّی بؼس اس خزاحی ،فلدی ًبلص زر ػصب فبسیبل

بزٍس تَهَر ػصب فبسیبل زر ًبحیِ پبرٍتیس بیي  0/2تب 1/5

اتفبق افتبز ،بِ طَری وِ پبرسی زرخِ  3ػصب فبسیبل طبك

زرصس گشارش ضسُ است (  .)7زر بزرسی همبالت 79 ،هَرز

طبمِ بٌسی ّبٍٍس -بزاووي رخ زاز.

تَهَر بب زرگیزی لسوت ایٌتزاپبرٍتیس ػصب فبسیبل گشارش

هَرز زٍم :بیوبر آلبی  45سبلِ وِ بب تَرم پبرٍتیس سوت راست

گززیسُ است (  .)8هؼوَال ضَاًَم ػصب فبسیبل زر ًبحیِ

هزاخؼِ وززُ بَز .اٍ تبریرچِ ای اس زرز یب ضؼف صَرت

ایٌتزاپبرٍتیس بِ صَرت یه تَزُ ی بسٍى زرز تظبّز هی وٌس.

ًساضت .زر هؼبیٌِ یه تَزُ زر ًبحیِ پبرٍتیس سوت راست

تطریص لبل اس ػول تَهَر زر ایي ًبحیِ بِ زلیل ضببّت

هطرص ضس .ػولىزز ػصب فبسیبل ًزهبل بَز ٍ ًوًَِ بززاری

تظبّزات آى بب سبیز تَهَرّبی پبرٍتیس ٍ ضیَع ون تَهَر

بب سَسى ظزیف (  )FNAهطزح وٌٌسُ آزًَم پلئَهَرفیه بَز.

هطىل است .اذتالل ػصب فبسیبل ایي تَهَر را هطزح هی وٌس

سی تی اسىي بیوبر ًیش تَهَر پبرٍتیس را ًطبى زاز .بیوبر زر

ّن چٌیي  FNAلبل اس ػول هؼوَال غیز

برص گَش ،گلَ ٍ بیٌی بزای خزاحی تَهَر بستزی گززیس.

زر هزٍر همبالت فمط زر  17/6زرصس اس ایي بیوبراى طی

طی خزاحی هطبّسُ ضس وِ تَهَر بِ تٌِ ی اصلی ػصب

بزرسی سلَلی  FNAتطریص ضَاًَم هطرص گززیسُ است

فبسیبل چسبیسُ است ٍ لذا تٌِ ی اصلی ػصب لببل ارسیببی ًبَز.

(.)8

ضبذِ ّبی هحیطی ػصب هطرص گززیس ٍ زر ًْبیت تَهَر

تطریصی است.

اگز چِ یبفتِ ّبی تصَیز بززاری اذتصبصی ٍخَز ًسارز (.)9

بِ سرتی اس ػصب خسا ٍ بززاضتِ ضس .یه تَزُ بب لَام

ٍ ظبّز هبوزٍسىَپی ضَاًَهبّب اس سبیز تَهَرّبی ذَش ذین

الستیىی تب ًزم بب حبضیِ ًبهٌظن ذبرج گززیس.تَهَر هَرز

زیگز ٍاضحب هتفبٍت ًبَزُ ٍ اوثزا ظبّز سرز بب لَام الستیىی زارًس

بزرسی ّیستَپبتَلَصیه لزار گزفت وِ ضَاًَم ػصب فبسیبل

( .)10لیىي تطریص تَهَر حیي خزاحی هْن ٍ السم است.

گشارش گززیس بیوبر پس اس خزاحی زچبر فلح ػصب فبسیبل

حزوت ػضالت صَرت حیي ػول خزاحی بب تحزیه الىتزیىی

(زرخِ  4طبمِ بٌسی ّبٍٍس -بزاووي) .ضس وِ پس اس چٌس هبُ

.)(11
تَزُ راّی هَثز زر تطریص تَهَر هی ببضس

بِ طَر ًسبی بْبَز یبفت.

خساوززى تَهَر اس ػصب فبسیبل هؼوَال هطىل است ٍ بززاضتي
تَهَر زر ایي ًبحیِ ،ػصب را زر ذطز آسیب لزار هی زّس سیزا

بحث
تَهَرّبی پبرٍتیس ػوستب ذَش ذین بَزُ ٍ بِ صَرت یه تَزُ
پزی اٍریىَالرتظبّز هیوٌٌس .آزًَم پلئَهَرفیهضبیغ تزیي تَهَر
غسُ ی پبرٍتیس استّ .ن چٌیي ضبیغ تزیي تَهَر اٍلیِ ػصب فبسیبل
بَزُ ٍ ضبهل ضَاًَم ٍ ًَرٍفیبزٍهب است .ضَاًَم یه تَهَر بب رضس
آّستِ است .وِ بِ صَرت ایٌتزاپبرٍتیس بزای اٍلیي ببر تَسط
 Ibarzگشارش ضس ( .)3ضَاًَم ػصب فبسیبل زر ّز ًمطِ ای اس
ًبحیِ ساٍیِ بیي هرچِ ٍ پًَش تب ضبذِ ّبی هحیطی آى زر ًبحیِ
صَرت هٌطب هی گیزز .ایي تَهَرّبی ذَش ذین اس غالف ػصب
بز هی ذیشًس ٍ اوثز آى ّب ،لسوت ایٌتزاتوپَرال ػصب فبسیبل را
ٍ

زرگیز هی وٌٌس .تظبّز ضَاًَم فبسیبل زر لسوت ایٌتزاتوپَرال بِ
صَرت پبرسی یب فلح پیطزًٍسُػصب است( .)5،4یه سَم ایي
تَهَرّب (ضَاًَمّب) زر سز ٍ گززى رخ هی زٌّس (.)6

ذبرج وززى وبهل تَزُ اغلب ًیبس بِ رسوسیَى وبهل سگوبى
زرگیز ػصب زارز ( .)12زر زرهبى تَهَر اذتالف ًظز ٍخَز زارز.
تؼسازی اس هحممبى ػمیسُ زارًس وِ رٍش خزاحی بِ صَرت پیًَس
ػصب زر بیوبراًی وِ ػولىزز ػصب لبل اس ػول ػولىزز ػصب
( ،)14،13زر حبلی وِ
ًزهبل زارًس ًتیدِ ذَبی را بِ ّوزاُ زارز (
تؼسازی زیگز اس هحممبى چٌیي ػمیسُ ای ًسارًس .زرهبى هحبفظتی
فمط زر هَرز ػولىزز ػصبی طبیؼی وبربزز زارز ٍ ایي بیوبراى ببیس
بِ زلت پی گیزی ضًَس .اگز تَهَر هٌدز بِ فلح فبسیبل ضَز،
رسوسیَى خزاحی السم است ٍ پیًَس بب ػصب سَرال یب آًبستَهَس
ػصب فبسیبل بِ ّیپَگلَسبل هوىي است السم ببضس ( .)8تببلَی
ببفت ضٌبسی یه ببفت سلَلی ّوًَئَپالسیه را ًطبى هی زّس
وِ ضبهل آًتًَی ٍ B ٍ Aتؼسازی اس اخسبم Verocayهی ببضس.
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نتیجه گیري

ػضالت صَرت بب تحزیه الىتزیىی زر حیي خزاحی زر

 تصوین بزای رسوسیَى.ضَاًَمایٌتزاپبرٍتیس ػصب فبسیبل تَهَر ًبزری است ٍ تطریص تطریص تَهَر ووه وٌٌسُ است
ٍ  ٍسؼت تَهَر،خزاحی بستگی بِ ػولىزز ػصب فبسیبل

ُ ذیلی ووهوٌٌسFNA
لبل اس ػول آى هطىل بَزُ ٍ هؼوَال

. لذا تَخِ زلیك ٍ ضزیب ضه ببال بزای تطریص تَزُ پبرٍتیسرضبیت بیوبر زارز.ًیست
 هَلؼیت تَهَر زرگیزوٌٌسُ ی ػصب فبسیبل زر حیي.هْن است
 حزوت. هطزح وٌٌسُ ی ًَع تَهَر هی ببضس،پبرٍتیسوتَهی
************
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