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گزارش مورد
ژانت سل گرانولوماي مرکزي در ناحیه قدامی فک باال
دکتر فاطمه سادات فتاح جهرمی 1#دکتر محمد رضازارعی
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 -1دستیار بیماري هاي دهان ،گروه بیماري هاي دهان ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 -2دانشیار بیماري هاي دهان ،گروه بیماري هاي دهان ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان

خالصه:
سابقه و هدف :گرانولوماي سلول ژانت ،به طور کلي یک ضایعهي غير نئوپالستيک در نظر گرفته ميشود .با وجود آنكه این ضایعه قبال
به عنوان گرانولوماي ترميمي سلول ژانت محسوب ميشد ،اما شواهد کمي وجود دارد که این ضایعه پاسخ ترميمي باشد .بعض ي از ای ن
ضایعات داراي یک رفتار تهاجمي ،مشابه یک نئوپالسم هستند .بيش تر آس يبشناس ان ف ک ور ورت دیگ ر از واژه ترميم ي اس تفاده
نميکنند .امروزه این ضایعات به عنوان گرانولوماي سلول ژانت یا عنوان کلي تر ضایعه سلول ژانت ،در نظر گرفته ميشوند.
گزارش مورد :در این مقاله ،یک مورد ژانت سل گرانولوماي مرکزي در ناحيه قدامي فک فوق اني و س مت چ ب ب ا نم اي رادی وگرافي و س ير
باليني غير معمول گزارش شد.
نتیجهگیري :در تشخيص افتراقي تورم هایي که در ناحيه قدامي فک فوقاني بروز ميکند ،احتمال ژانت س ل گرانولوم اي مرک زي ني ز

کلید واژه ها :ژانت سل گرانولوما-ضایعه ژانت سل-فک باال
ورول مقاله31/4/09 :

ارالح نهایي31/7/55 :

پذیرش مقاله31/3/5 :

مقدمه:
ژانت سل گرانولوماي مرکزي ضایعه داخل استخواني است که
شامل بافت سلولي فيبروزه ،کانونهاي خونریزي وتجمع
سلولهاي بزرگ چند هسته اي ميباشد )0(.ژانت سل گرانولوماي
مرکزي در سال 0329به عنوان یک ضایعه غيرپروليفراتيو
نئوپالستيک ایدیوپاتيک توسط ) (Jaffeگزارش شد )5( .واژه ژانت
مشخص شد ،ژانت سل گرانولوماي مرکزي در واقع یک نوع
واکنش ترميمي استخواني ثانویه به خون ریزي داخل استخواني یا
تروما مي باشد .ارطالح ترميمي در حال حاضر به دليل اینكه
مشخص شده این ضایعه در ارل یک پروسه تخریبي است،

سالگي بوجود ميآید ودر زنان شایعتر است .اکثرا بدون عالمت
بوده و با اتساع بدون درد استخوان تظاهر ميیابد .در نماي
رادیوگرافي ضایعه تکحجره و یا چند حجره با حدود مشخص اما
غير کورتيكه به نظر ميرسد .در نماي هيستوپاتولوژي حضور
سلولهاي ژانت چند هستهاي در زمينه ي حاوي سلول هاي
مزانشيمي بيضوي تا دوکي شكل مشاهده ميشود .استروما ممكن
است سست و ادماتوز یا کامال سلوالر باشد .نواحي خروج گلبول
قرمز از رگ و رسوب هموسيدرین دیده ميشود ( )0سنترال ژانت
سل گرانولوما به دو نوع مهاجم و غير مهاجم تقسيم ميشود .نوع
غير مهاجم در بيشتر مواقع با تورم بدون عالمت تظاهر ميیابد و یا
ممكن است در طي رادیوگرافي معمولي کشف شود .اما ضایعه
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سل گرانولوماي ترميمي از زماني مورد تایيد قرار گرفت که

استفاده نمي شود )9( .این ضایعه بيش از 11دررد قبل از سن سي

] [ Downloaded from jrds.ir on 2022-07-01

باید مطرح شود همچنين بررسي هيستوپاتولوژي در تشخيص و انتخاب روش درماني ر حي ژان ت س ل گرانولوم اي مرک زي اهمي ت
ویژهاي دارد.
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درد ،رشد سریع ،تخریب

رورت طبيعي بود و تغيير رنگي مشاهده نميشد .ناحيه متورم

مهاجم به واسطه عالئمي چون

کورتكس ،تحليل ریشه ،جابهجایي دندانها و تمایل به عود بعد از

هيچ افزایش دماي موضعي نداشت .درلمس گرههاي لنفي ناحيه

ژانت سل گرانولوماي مرکزي در

هيچ گونه لنفادنوپاتي دیده نشد .بيمار همچنين سابقهي تروما به

()2

درمان مشخص مي شود.

بررسي ميكروسكوپي با تومور ژانت سل اشتباه ميشود ژانت سل،

این ناحيه را ذکر نكرد.

تومور معموال بين سنين  52-01سال و در استخوانهاي بلند بروز
کرده و رفتار مهاجمتري دارد .در نماي ميكروسكپي آن سلول
هاي ژانت استئوکالستيک با انتشار یكنواخت مشاهده ميشود .در
حالي که در ژانت سل گرانولوما سلولهاي ژانت از نوع جسم خارجي
با توده نامنظم بوده و تشكيل حفره نيز مشاهده ميگردد .در ژانت
سل گرانولوما استروما کالژنيزه یا ادماتوز مي باشد در حالي که در
تومور ژانت سل استروما حاوي سلول هاي تومورال مي باشد.

()1

شکل  - 1تورم منتشر در سمت چپ صورت که
باعث محو شدن چین نازولبیال شده است

این ضایعه طيف وسيعي از نماهاي باليني ورادیوگرافي رانشان
مي دهد که حتي باعث تشخيص غلط ضایعه مي شود.در بسياري
موارد ژانت سل گرانولوماي مرکزي در بررسي هيستوپاتولوژي،
تشخيص داده ميشود .تشخيص رحي ژانت سل گرانولوماي
مرکزي و تمایز آن از ضایعاتي که نماي باليني و سير کلينيكي
مشابه دارند ،بسيار اهميت دارد زیرا این امر باعث انتخاب طرح
عود ضایعه مي گردد .هدف از این گزارش ،بررسي یک مورد ژانت

توده برجسته با ابعاد9 ×9سانتيمتردرسمت لبيال فک باال مشاهده
شد که از مزیال دندان لترال سمت چب فک فوقاني تا دیستال آن
در همان سمت تا عمق وستيبول گسترش یافته بود وگسترش
پاالتالي نداشت .ضایعه تمام عرض لثه چسبنده را در برگرفته بود.
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درمان مناسب و تسریع در روند درمان و جلوگيري ازپيشرفت و

بهداشت دهان بيمار بسيار ضعيف بود .در معاینه داخل دهاني

شكل ()5

سل گرانوم مرکزي با نماي رادیوگرافي و سير باليني غير معمول
ميباشد.
گزارش مورد:
پسر  51ساله اي با تورم سمت چب رورت و ضایعه برجسته
در لثه لبيال دندان لترال باال در همان سمت به بخش بيماري
هاي دهان دانشكده دندانپزشكي کرمان در مرداد ماه0931
مراجعه کرد.به گفته بيمار تورم رورت از ده ماه پيش بوجود امده

شکل  - 2ضایعه اگزوفیتیک روي لثه که عرض لثه چسبنده را در بر
گرفته و تا عمق وستیبول کشیده شده است

ماه پيش به دندان پزشک مراجعه کرده بود و با تشخيص آبسه

سط ضایعه راف و در لمس فاقد تموج بود و قوام آن

ضایعه را جراحي کرده بودند.اما ضایعه پس از سه هفته عود کرده

الستيكي بود .دندان سنترال ،لترال،کانين چب باال دچار لقي درجه

بود .در معاینه خارج دهاني تورمي در سمت چب رورت مشاهده

یک شده بودند و وایتاليتي تست نشان داد که دندانها زنده

شد که موجب از بين رفتن چين نازولبيال شده بود .شكل()0

هستند .رنگ ضایعه قرمز ارغواني و در بعضي نواحي تمایل به

پارستزي ،انسداد یا ترشحي از بيني وجود نداشت .پوست

کبودي داشت و با تحریک ،دچار خونریزي ميشد .ضایعه با عالئم
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بود اما ضایعه بافت نرم از پنج ماه پيش اشكار شده بود .بيمار چهار
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دکتر فاطمه سادات فتاح جهرمي و همكاران

سيستميک همراه نبود .در تاریخچه پزشكي وخانوادگي بيمار مورد

ميباشد.

خاري گزارش نشد .بر پایه تاریخچه و نماي کلينيكي ،ژانت سل

این ضایعه مانند ژانت سل گرانولوماي محيطي ممكن است

گرانولوماي محيطي و پيوژنيک گرانولوما به عنوان اولين موارد در

منجر به تحليل استخوان آلوئوالر شودکه در مجاورت آن قرار
()7

تشخيص افتراقي قرار داده شدند .ژانت سل گرانولوماي محيطي

دارد این ضایعه منجر به لقي دندانهاي مجاور نميشود.

یكي از انواع هيپرپالزيهاي راکتيو است که در پاسخ به یک

شایعترین محل وقوع پيوژنيک گرانولوما در مخاط دهان است.در

تحریک مزمن از پریوست ،پریودنتال ليگامنت و لثه بوجود

لثه باال شایعتر از لثه پایين است و در قسمت قدامي حفره دهان

ميآید()4وجود سلول هاي ژانت سل چند هستهاي در این ضایعه

بيشتر از خلف آن روي ميدهد .در هر سني رخ ميدهد .در زنان
()0

لثه

مي شود .این ضایعه فقط بر روي لثه یا ریج آلوئوالر رخ

مطرح شد فيبروماي اسيفيهي محيطي بود این ضایعه فقط در

ميدهد .به رورت یک برجستگي ندولر یا پایه دار بروز مي کندکه

ناحيه لثه مشاهده ميشود و در هيچ ناحيه دیگري غير از مخاط

رنگ آن سرخ یا سرخ متمایل به آبي است .پتانسيل رشد ان

دهان بوجود نميآید .از نظر کلينيكي رنگ آن از رورتي کمرنگ

محدود است و در اکثر موارد اندازهي آن کوچكتر از دو سانتيمتر

تا قرمز آلبالویي متغير است .به طور تيپيک در ناحيهي پاپي بين

است )0( .سط ژانت سل گرانولوما ي محيطي راف است مگر آن

دنداني مشاهده ميشود .این تكثير واکنشي تحت این نام خوانده

که بر اثر تروما زخمي شده باشد.این ضایعه معموال بي درد است

ميشود ،زیرا شواهد بافت شناسي نشان دهنده کلسيفيكاسيوني

ودر اثر دستكاري دچار خونریزي مي شود )7( .ضایعه ممكن است

است که در زمينهي استروماي پرسلول فيبرو بالستيک دیده

بيشترین شيوع ان در سن

ميشود .فيبروماي اسيفيهي محيطي در نوجوانها و بالغين جوان

سي تا هفتاد سالگي گزارش شده است )4( .شيوع آن در زنان کمي

اتفاق ميافتد و در زنان شایعتر است )05( .اندازه آن معموال کمتر از

بيشتر از مردان است .این هيپرپالزي اغلب در فک پایين ،به

دو سانتيمتر است وممكن است منجر به جابجایي و لقي

در بزرگساالن و کودکان رخ دهد.

خصوص در ناحيه پرمولر یا مولر رخ ميدهد.

()01

ممكن است

()0،7

دندانهاي مجاور و تحليل استخوان آلوئوالر زیرین شود

با

که در مجاورت ضایعه قرار دارند .گاهي اوقات ،تحليل استخوان

ادنتوژنيک ادنوماتویيد بود که یک تومور غير شایع است که اغلب

آلوئوالر بسيار شدید ميباشد .در چنين مواردي ،تشخيص ژانت

در دهه ي دوم زندگي بروز پيدا ميکند یک تومور بدون درد با

سل گرانولومي که از بافت نرم شروع شده و به استخوان زیرین

رشد آهسته که در ارتباط با دندان غایب بروز ميکند .در 41دررد

گسترش یافته است ،از ژانت سل گرانولومي که از استخوان فک

موارد در فک فوقاني و در ناحيه ي دندان انسيزور و کانين و پرمولر

منشا گرفته است و پس از تخریب کورتكس وارد بافت نرم دهان

رخ ميدهد و ميتواند باعث جابه جایي دندان مجاور و اتساع فک

دندان هاي مجاور ضایعه

شود و به رورت محيطي و مرکزي بروز کند .نوع خارج فوليكولي

مورد بعدي که در تشخيص

ادنتوژنيک ادنوماتویيد تومور در تشخيص افتراقي ضایعه مورد نظر

پيوژنيک افتراقي ما قرار گرفت پيوژنيک گرانوما بود ،یک ندول

قرار گرفت )0( .در بررسي نماي رادیوگرافي پري اپيكال جابجایي

خونریزي دهنده که اغلب روي لثه رخ مي دهد ودر رورت عدم

دندان مجاور دیده شد .ضایعه لوسنت با بردر مشخص اسكلروتيک

حذف عامل محرک ،تمایل زیادي به عود پس از جراحي ساده

در بين ریشههاي دندان لترال و کانين سمت چب فک باال

دارد )05( .رنگ ان بر حسب عمر ضایعه از رورتي تا سرخ متمایل

مشاهده گردید .در رادیوگرافي پانوراميک رادیولوسنسي به شكل

به ارغواني متغير مي باشد.اندازه پيوژنيک گرانولوما از چند ميليمتر

قطره اشک با بوردر منظم در بين ریشههاي دندان لترال

شده است،بسيار مشكل مي باشد.
ممكن است لق و جابجا شوند.

()00

()0

تا چند سانتيمتر متغير است و در اکثر موارد حدود یک سانتيمتر

وانسيزال سمت چب فک باال مشاهده ميشد که ریشههاي این
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منجر به تحليل سپتومهاي بين ریشهاي و استخوان آلوئوالري شود

توجه به محل ضایعه و سن بيمار تشخيص افتراقي بعدي تومور
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مهمترین تفاوت هيستولوژیک آن با سایر ضایعات راکتيو محسوب

کمي شایعتر است.

()3

ضایعهاي که در تشخيص افتراقي سوم

گزارش یک مورد ژانت سل گرانولوماي مرکزي در ناحيه قدامي فک فوقاني
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دو دندان را از هم جدا کرده بود (شكل)9
در طي جراحي با برداشت فلب ،درگيري شدید استخواني فک
باال و جابجایي دندانها دیده شد و ابعاد ضایعه خارج شده
 9/5 × 5/0×0/9سانتيمتر گزارش گردید (شكل )0

شکل  -5نماي هیستولوژیکی نمایانگر سلولهاي ژانت چند هستهاي
با بزرگنمایی × 44ورنگ آمیزي هماتوکسیلین -ائوزین(فلش قرمز)
شکل  -3رادیولوسنسی با حدود واضح(فلش قرمز) در ناحیه دندان

بحث:

لترال و کانین سمت چپ باالبه همراه جابجایی دو دندان مذکور

در بررسي هيستوپاتولوژي ،تعداد زیادي سلول ژانت چند

در بررسي هيستوپاتولوژي ،تعداد زیادي سلول ژانت چند

هستهاي در استروماي پر سلول حاوي سلولهاي مزانشيمال

هسته اي در استروماي پر سلول حاوي سلول هاي مزانشيمال

دوکي شكل و گرد و کانونهاي خونریزي مشاهده گردید.

دوکي شكل و گرد وکانون هاي خونریزي مشاهده گردید.

سلولهاي ژانت متعدد بوده و انتشار نامنظم داشتند .یگمان
هموسيدرین نيز مشاهده شد .بر اساس این یافته هاتشخيص
ژانت سل گرانولوماي مرکزي براي ضایعه گذاشته شد .ژانت سل
گرانولوماي مرکزي یک ضایعه پروليفراتيو غير نئوپالستيک با
فوقاني است )09( .اکثرضایعاتي که در فک تحتاني رخ ميدهند،
در قدام مولر اول ایجاد شده و غالباً از خط مياني عبور

شکل  -4ابعاد ضایعه پس از برداشت آن

ميکنند.

()0

ليكن در مورد حاضر ضایعه در فک باال ایجاد شده

بود .ابراهيمي و همكاران یک مورد ژانت سل گرانولوماي
سلولهاي ژانت متعدد بوده و انتشار نامنظم داشتند .پيگمان
هموسيدرین نيز مشاهده شد (شكل )2بر اساس این یافته ها و با
توجه به نماي رادیوگرافيک باليني ضایعه و شروع آن با عالئم
داخل استخوان تشخيص ژانت سل گرانولوماي مرکزي براي ضایعه
گذاشته شد سپس جهت بررسي بيماري هایپر پاراتيروئدیسم
با توجه به طبيعي بودن این آزمایشات تشخيص جهت ژانت سل
گرانوم مرکزي اعالم شد .بيمار پس از انجام جراحي در طول  1ماه
 9مراجعه به بخش بيماريهاي دهاني داشت و تاکنون عودي
گزارش نشده است.

انسيزور تا دیستال دومين مولربا بوردر نامنظم کشيده شده بود
در یک دختر جوان  02ساله گزارش نمودند که تورم درسط
لبيال و پاالتال همان سمت مشاهده ميشد .اما ضایعه تنها به
رورت مرکزي بود و به بافت نرم دست اندازي نكرده بود.

()1

Medhaو همكاران نيز یک مورد ژانت سل گرانولوماي
مرکزي که در نماي رادیوگرافي از ناحيه اولين پرموالر سمت
راست تا دیستال دومين مولر با بوردرنامنظم کشيده شده بود
گزارش کردند که تورم تنها در ناحيه کام مشاهده ميشد.

()2

در

نمونه حاضر نيز ،قدام فک باال سمت چب ناحيه دندان کانين
ولترال دچار ضایعه شده بود با این تفاوت که ضایعه در قدام
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آزمایش کلسيم ،فسفر و آلكالين فسفاتاز براي بيمار گذاشته شد و

مرکزي در خلف فک فوقاني سمت راست که از ناحيه دندان

] [ Downloaded from jrds.ir on 2022-07-01

اتيولوژي ناشناخته است .بروز آن در فک تحتاني شایعتر از فک

513

دکتر فاطمه سادات فتاح جهرمي و همكاران

و بيمار مورد گزارش در این مقاله پس از سه جلسه پي

 در حالي که دو سوم.فک بوده و به بافت نرم تهاجم کرده بود

 ماه از لحاظ باليني و رادیوگرافيک نشانههاي1 گيري در طي

ضایعات در فک پایين یافت ميشوند و ناحيه قدام مولرها

.عود نداشت

) تروما یک عامل ارلي براي02،2(.شایعترین محل درگيري است
)01(

در پایان پيشنهاد ميشود ژانت سل گرانولوماي مرکزي در

.شروع ضایعه محسوب ميشود

تشخيص افتراقي تورمهایي که در نواحي قدام فک فوقاني بروز

.اما در این مورد بيمار گزارشي از سابقه تروما نداشت

ميکند نيز مطرح شود هر چند مكان شایع بروز ضایعه

 دررد ذکر09-55 گزارشها ميزان عود در این ضایعه را

.نميباشد

)01،04(

.نمودهاند که فروم پيگيري بيماران را نشان ميدهد

******
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