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چکیده
مقدمــه :آنژیــو لنفوئیــد هیپــر پــازی بــا ائوزینــو فیلــی و یــا همانژیــوم اپــی تلیوئیــد یــک وضعیــت ناشــایع
ناشــی از تکثیــر خــوش خیــم عــروق درمــال و یــا ســاب درمــال اســت .ضایعــات آن بــه صــورت پاپــول پــاک
و یــا ندولهــای منفــرد یــا متعــدد قرمــز رنــگ میباشــد کــه بیشــتر ناحیــه ســروگردن را درگیرمیکنــد .ایــن
بیمــاری اغلــب در زنــان و در ســنین جوانــی تــا میانســالی دیــده میشــود .علــت ایــن بیمــاری شــناخته
شــده نیســت و بــه درمانهــای توصیــه شــده از جملــه جراحــی مقــاوم اســت .تمایــل بــه عــود در ضایعــات
درمــان شــده نیــز بــاال میباشــد.
معرفــی بیمــار :ایــن گــزارش بــه معرفــی یــک زن  39ســاله میپــردازد کــه بــا پاپــول و نــدول هــای
متعــدد خونریــزی دهنــده در ناحیــه ســاعد و دســت و بســتر ناخنهــای ســمت چــپ مراجعــه نمــوده اســت.
نتیجــه گیــری :موقعیــت و همچنیــن تعــداد و گســتردگی ضایعــات در ایــن بیمــار بســیار قابــل توجــه
بــوده و ضایعــات پوســتی در بررســی هیســتو پاتولــوژی مطابــق بــا تشــخیص آنژیــو لنفوئیــد هیپــر پــازی
بــا ائوزینــو فیلــی بــود.

مقدمه
آنژیــو لنفوئیــد هیپــر پــازی بــا ائــو زینــو فیلــی (ALHE:
)Angiolymphoid Hyperplasia with Eosinophilia
یــا همانژیــوم اپــی تلیوئیــد ،یــک ضایعــه خــوش خیــم عــروق
کوچــک میباشــد کــه در ســال  1969توســط ولــز و ویمســتر
بــرای اولیــن بــار توصیــف شــده اســت [ .]1ایــن بیمــاری بیشــتر
زنــان ســنین بیــن  20تــا  40ســاله را در گیــر میکنــد امــا در
هــر دو جنــس و همــه ســنین میتوانــد دیــده شــود .ضایعــات
ایــن بیمــاری بصــورت پاپــول پــاک و یــا نــدول هــای اریتماتــو
و یــا همرنــگ پوســت میباشــد کــه تمایــل بــه درگیــری ناحیــه
ســر و گــردن بویــژه اطــراف گــوش را دارد امــا در گیــری دهــان،
تنــه ،انتهــای اندامهــا و ناحیــه تناســلی نیــز گــزارش شــده اســت.
ضایعــات میتوانــد بصــورت منفــرد و یــا گروهــی ظاهــر شــود و
میتوانــد بــدون عالمــت ،دردنــاک ،خــارش دار و یــا ضربانــدار

باشــد .بیشــتر ضایعــات درمــال هســتند امــا گاهــی در اپیــدرم هــم
دیــده میشــوند .علــت بیمــاری نــا شــناخته بــوده و وجــود آســیب
در دیــواره عــروق بــر نقــش ترومــا و شــانتهای شــریانی -وریــدی
در پاتــو ژنــز آن اشــاره دارد .در بافــت شناســی ضایعــات ایــن
بیمــاری پــرو لیفراســیون عــروق کوچــک و ســلولهای اندوتلیــال
اپــی تلیوئیــدی در زمینــه یــک ارتشــاح متراکــم ائوزینــو فیلــی
و لنفوســیتی دیــده میشــود [ .]2بیمــاری کیمــورا (Kimura
 )Diseaseکــه یــک نــوع پــرو لیفراســیون لنفوئیــد خــوش خیــم
میباشــد ،تشــخیص افتراقــی اصلــی ایــن بیمــاری بــوده کــه بــا
عالئــم ایــن بیمــاری همپوشــانی قابــل مالحظــهای دارد .در ایــن
گــزارش یــک مــورد نــادر از ایــن بیمــاری کــه بــه صــورت ضایعــات
گســترده در ســاعد و بســتر ناخنهــا کــه مکانهــای نامعمولــی
جهــت ایــن وضعیــت میباشــند ،معرفــی میگــردد.
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معرفی بیمار
بیمــار مــورد نظــر یــک زن  39ســاله ،خانــه دار و ســاکن همــدان
میباشــد ایــن بیمــار بــا شــکایت از ضایعــات برجســته اریتماتــو و
خــارش دار و خونریــزی دهنــده در ناحیــه ســاعد و پشــت دســت
چــپ و زیــر ناخــن کــه از دو ســال قبــل از مراجعــه ایجــاد شــده
بــود ،بــه مرکزآموزشــی و درمانــی فرشــچیان همــدان مراجعــه نمــو
دنــد .در معاینــه ضایعــات پوســتی بــه صــورت پاپــول و نــدول هــای
اریتماتــو متعــدد کــه بــه علــت خــارش شــدید ،برخــی از ضایعــات
دچــار خونریــزی و زخــم شــده (تصاویــر  1و  )2و ناحیــه پشــت
ســاعد تــا پشــت دســت ،کــف دســت و زیــر ناخــن هــارا درگیــر
کــرده بــود ،مشــاهده شــد .هــر ضایعــه ابعــادی بیــن  0/5تــا 1
ســانتی متــر را دارا بــود و بــه علــت خــارش مزمــن ،پوســت اطــراف
ضایعــات لیکنیفیــه شــده و برخــی ضایعــات نیــز زخمــی شــده
بودنــد .عالیــم حیاتــی بیمــار نرمــال بــود .بیمــار از ضعــف و بیحالی،
خــارش و خونریــزی از ضایعــات ،شــکایت داشــت .بیمــار هیچگونــه
ســابقهای از بیمــاری سیســتمیک ،عفونــت موضعــی و ترومــا بــه
ناحیــه را ذکــر نمیکــرد .در ســابقه مصــرف دارویــی بیمــار ،هیــچ
دارویــی وجــود نداشــت .بیمــار متأهــل و دارای پنــج فرزنــد ســالم
بــود و ســابقهای از بیمــاری مشــابه را در خانــواده ذکــر نمیکــرد.
آزمایشهــای در خواســتی شــامل CBC,DIFF,LFT.BUN
 Cr, U/Aاز بیمــار گرفتــه شــد .در آزمایشهــای درخواســتی،
آنمــی شــدید بــا یافتههــای ذیــل مشــاهده شــد:
6400 :WBC
)Low(2/74 :RBC
)Low(3/9 :Hemoglobin
)Low(18/2 :Hematocrit
432000 :Platelets
)Low(66/4 :M.C.V
)Low(14/2 :M.C.H
)Low(21/4 :M.C.H.C
)High(26 :ESR
بــا توجــه بــه  PTو  INRو پالکــت نرمــال بیمــار از یکــی از ضایعــات،
بیوپســی انســزیو نــال بــه عمــل آمــد .بــا توجــه بــه آنمــی شــدید،
ایشــان بــه بخــش هماتولــوژی ارجــاع شــد کــه در بــدو ورود تحــت
درمــان بــا  2واحــد  PACK CELLقــرار گرفــت وارزیابــی هــای
تکمیلــی ،ازجملــه بیوپســی مغــز اســتخوان و همچنیــن آندوســکوپی
جهــت بیمــار انجــام شــد کــه یــک زخــم  clean baseدر ناحیــه
دئودنــوم مشــاهده و جهــت بیمــار  deodenal ulcerمطــرح گردیــد.
ســونو از شــکم و لگــن انجــام شــد کــه هیچگونــه مشــکلی گــزارش
نگردیــد .در نهایــت بجــز زخــم ناحیــه دئودنــوم تمامــی ارزیابیهــای
انجــام شــده از جملــه بیوپســی مغــز اســتخوان نرمــال گــزارش
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شــد .همچنیــن در آزمایشهــای ســریال انجــام شــده بــه تدریــج
هموگلوبیــن بیمــار افزایــش یافتــه و پــس از یــک هفتــه بیمــار از
بخــش خــون مرخــص گردیــد .درارزیابــی هیســتوپاتولوژیک ،پوســت
هیپــر پالســتیک بــه همــراه پرولیفراســیون نئوپالســتیک عــروق
کوچــک و کاپیــاری بــا طــرح لوبــوالر مفــروش ازســلولهای اندوتلیــال
بــا هســتههای بیضــی شــکل و بــزرگ بــا نمــای اپیتلیوئیــد در ناحیــه
درم مشــاهده شــد .تغییــرات موســینوز و ارتشــاح التهابــی متشــکل
از لنفوســیت و ائوزینوفیــل نیــز مشــاهده گردیــد (تصاویــر  3و .)4
بــا توجــه بــه یافتههــای ذکــر شــده ،جهــت بیمــار "همانژیــوم اپــی
تلیوئیــد" و یــا "آنژیولنفوئیدهیپرپــازی باائوزینوفیلی"مطــرح گردیــد.

تصویــر  :1پاپــول نــدول هــای اریتماتــوی متعــدد در ناحیــه ســاعد کــه بــه
علــت خــارش و برخــی ضایعــات دچــار خونریــزی ســطحی شــدهاند.

تصویر  :2نمای دیگری از ضایعات در ناحیه پشت دست و بستر ناخنها

تصویــر  :3ارتشــاح التهابــی پلــی مــورف درزمینــه پرعــروق متشــکل از
پرولیفراســیون عــروق کاپیلــری بــا نمــای لوبــوالر در درم (رنــگ امیــزی
هماتوکســیلین-ائوزین بــا بزرگنمایــی )10

سبحان و همکاران

تصویــر  :4ارتشــاح پلــی مــورف ،متشــکل از لنفوســیتهای بالــغ و تعــداد
زیــادی ائوزینوفیــل در البــای عــروق کاپیلــری مفــروش از ســلولهای اندوتلیــال
بــا نمــای اپیتلیوئیــد (رنــگ امیــزی هماتوکســیلین-ائوزین بــا بزرگنمایــی )40

باتوجــه بــه ضایعــات متعــدد ایــن بیمــار ،انجــام جراحــی وخــارج
کــردن ضایعــات ،روش مناســبی نبــود .لــذا بــه مــدت  6هفته ایشــان
تحــت درمــان بــا تزریــق داخــل ضایعــه تریامســینولون بــه میــزان
 5mg/mlقــرار گرفــت .همزمــان مشــاوره قلــب جهــت بیمــار انجــام
شــد و  40میلــی گــرم پروپرانولــول روزانــه جهــت بیمــار شــروع شــد.
همچنیــن بــا توجــه بــه شــکایت اصلــی بیمــار کــه خــارش شــدید
و متعاقــب آن خونریــزی ضایعــات بــود ،داکســپین  10میلــی گــرم
هــر شــب جهــت بیمــار تجویــز شــد .در مراجعــات بعــدی و پــس از
 6هفتــه هیچگونــه تغییــری در انــدازه و تعــداد ضایعــات مشــاهده
نشــد و تنهــا خــارش بیمــار و متعاقــب آن خونریــزی ضایعــات کمتــر
شــده بــود .بــا توجــه بــه ادامــه خونریــزی از ضایعــات و گســتردگی
درگیــری درنهایــت بیمــار جهــت دریافــت رادیوتراپــی بــه مرکــز
دیگــری معرفــی گردیــد.
بحث
همانژیــوم اپیتلیوئیــد نوعــی مالفورماســیون خــوش خیــم و التهابــی
عــروق کوچــک اســت کــه ضایعــات آن رشــدی آهســته دارنــد.
علــت بیمــاری واضــح نیســت امــا برخــی منابــع ایــن بیمــاری
را ناشــی از ترومــا و یــا یــک شــانت شــریانی –وریــدی و یــا
مالفورماســیون شــریانی -وریــدی ذکــر کردهانــد [ .]3بنابرایــن،
بــه نظــر میرســد ایــن ضایعــات بیشــتر واکنشــی باشــند تــا یــک
فراینــد نئــو پالســتیک .ایــن بیمــاری در هــر دو جنــس و تمــام
نژادهــا و ســنین مختلــف گــزارش شــده اســت امــا معمــوالً زنــان
بیــن ســنین  20تــا  40ســالگی مبتــا میشــوند .ضایعــات بــه
صــورت پاپــول پــاک و ندولهــای منفــرد یــا گروهــی اریتماتــو و یــا
همرنــگ پوســت میباشــند .ایــن ضایعــات معمــوالً بــدون عالمــت
بــوده امــا میتواننــد همــراه بــا خــارش ،ســوزش و یــا درد و ضربــان
دار باشــند .ضایعــه بــه طــور معمــول در درم و بافــت زیــر جلــدی،
بــا یــک حاشــیه مشــخص قــرار گرفتــه اســت و در بافــت شناســی

آن تکثیــر لبــوالر عــروق کاپیلــری در اطــراف عــروق بزرگتــر دیــده
میشــود .ســلولهای اندوتلیــال بــزرگ ،نمــای اپیتلیوئیــد داشــته
و بــه داخــل لومــن عــروق برجســته شــده اســت ویــک نمــای
 SCALLOPEDایجــاد میکنــد [ .]4بــه علــت وجــود ســلولهای
انــدو تلیــال اپیتلیوئیــدی ،نــام دیگــر ایــن بیمــاری "همانژیــوم اپــی
تلیوئیــد" میباشــد .در اطــراف عــروق ارتشــاح متراکــم لنفوســیت
و ائوزینوفیــل و در برخــی مــوارد ارتشــاح ماســت ســل و پالســما
ســل هــم گاهــی دیــده میشــود .در ضایعــات زیــر جلــدی تجمعــات
لنفــو ئیــدی نیــز معمــوالً مشــاهده میشــود ،آســیب و حتــی پــاره
شــدن دیــواره عــروق و انســداد لومینــال هــم در برخــی مــوارد
گــزارش گردیــده اســت .ســاختارهای آدنکســال درگیــر نبــوده و در
ضایعــات قدیمــی فیبــروز بیشــتر و جــز التهابــی کمتــری وجــود دارد.
ســلولهای انــدو تلیــال بــرای  VWF ,CD34,CD31مثبــت و
بــرای  KERATINمنفــی اســت .ســلولهای لنفوســیت اصلــی T
 helperهایــی هســتند کــه  CD43,CD4,CD3و  CD45Rرا
بیــان میکننــد [.]5
تشــخیص افتراقــی اصلــی ایــن بیمــاری  Kimura Diseaseمــی
باشــدکه ایــن بیمــاری نیــز یــک پرولیفراســیون لنفوئیــد خــوش
خیــم بــوده و بیشــتر زنــان نــژاد آســیایی را در گیــر میکنــد امــا
در ســایر نژادهــا هــم دیــده شــده اســت [ .]6بیمــاری کیمــورا تریــاد
تشــخیصی شــامل مــوارد ذیــل دارد )1 :تودههــای عروقــی زیــر
جلــدی در ناحیــه ســر و گــردن  )2ائوزینــو فیلــی خــون محیطــی
 )3افزایــش ســطح ســرمی  IgEدر گذشــته بیمــاری کیمــورا را
یــک واریــان از  ALHEمیدانســتند امــا در حــال حاضــر ایــن
دو بیمــاری را بــه عنــوان دو بیمــاری مجــزا تعریــف میکننــد.
در عیــن حــال چندیــن گــزارش ،همپوشــانی زیــادی را بیــن
 ALHEو  Kimura Diseaseتــو صیــف کردهانــد [ .]5درمــان
انتخابــی ضایعــات منفــرد اکســیزیون جراحــی میباشــد .لیزرهــای
 PDL,COPPER VAPOR,Co2و لیــزر آرگــون موفقیتهــای
متغیــری داشــتهاند .اســکلروتراپی ،رادیــو فرکوئنســی و تزریــق
داخــل ضایعــه بلئــو مایســین ،ویــن بالســتین و فلئــورو اوراســیل
نیــز در درمــان ضایعــات اســتفاده شــده اســت [ .]7در یــک گــزارش
تزریــق داخــل ضایعــه کورتیکواســتروئید ،بــه صــورت تکــرار شــونده
اثراتــی معــادل بــا اکســیزیون جراحــی داشــته اســت .انجــام کرایــو
تراپــی و اســتفاده موضعــی از ایمیکیمــود نیــز در برخــی مطالعــات
بــا نتایــج خوبــی همــراه بــوده اســت .در یــک مطالعــه بــا اســتفاده
از کرایــو تراپــی ضایعــات محــو شــده و پــس از یــک ســال از
پیگیــری هیچگونــه عــودی دیــده نشــد [ .]8در یــک مطالعــه نیــز
از رادیوفرکوئنســی ( )RFداخــل ضایعــه اســتفاده شــد کــه طــی آن
ضایعــات کوچــک پــس از دو جلســه محــو و پــس از  3ســال پیگیــری
هیــچ عــودی مشــاهده نشــد ،ضایعــات بزرگتــر نیــز بــا  4جلســه -70
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1396  تابستان،2  شماره،24  دوره،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
 باتوجــه بــه.]9[  رادیوتراپــی میباشــد،بســتر ناخــن و اســتخوان
 مشــکل بــوده وهمچنیــن باتوجــهALHE اینکــه درمــان ضایعــات
 توصیــه شــده از،بــه ماهیــت عودکننــده ومتعــدد بــودن ضایعــات
.روشــهای کمترتهاجمــی دردرمــان ایــن بیمــاری اســتفاده گــردد

 کاهــش در ضایعــات را داشــتندکه پــس از دو ســال هیچگونــه%80
 بــه عنــوان یکRF ، بنابرایــن.افزایــش انــدازه را نشــان نــداده بودنــد
 مطــرحALHE روش کارآمــد و ارزان قیمــت در درمــان ضایعــات
 از دیگــر روشــهای درمانــی ذکــر شــده بویــژه در ناحیــه.میباشــد
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Abstract
Introduction: Angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia (ALHE) or epithelioid
hyperplasia is an uncommon condition due to benign proliferation of dermal and
subdermal vessels. It is most commonly seen in young to middle-age females. Skin lesions
include single or multiple red papules, plaques and nodules. It most commonly involves
head and neck. Its etiology has not been determined. The ALHE lesions are usually
resistant to commonly suggested treatment methods including surgery. Recurrence of
treated lesions is also common.
Case Presentation: Herein, we report a 39-year-old woman who presented with multiple
red papules and nodules on her forearm, hand and nail bed.
Conclusion: Condition and extension of lesions in this case is very significant. Her lesions
were confirmed to be ALHE after histopathological assessment.

