ضزح ٍاقعِ ًادر  Behcet Syndromeتا السْاب هشهي غطا سایٌٍَیل ّز دٍ هفصل ساًَ.
خٌَّذٍی دٍکسَر هحوذ ٍلی ًاصزی دیدارزوٌر داخلِ اًذٍکزایي ٍ رٍهازَلَصی

خالصِ
هقذهِ:

 Behcet Syndromeیک زطَش السْاتی ًادر اسر کِ چٌذیي سيسسن تذى را هسأثز ساخسِ ٍ هسصف تِ قزحاذ هسکزر Apthous

فوی ٍ ًَاحی زٌاسلی هی تاضذ.
اعزاض ایي سٌذٍرم عثارذ اس قزحاذ هسکزر غطا هخاطی دّي ٍ ًَاحی زٌاسلی اسر کِ تطکل تٌفسِ تْثَدی یافسِ ٍ دٍتارُ عَد
هيٌوایذ .السْاب چطن ّا )ّ (Anterior uveitis, Posterior uveitis, Pan uveitisن تخص اس زظاّزاذ هزض تَدُ کِ هزیعاى سٌذرٍم
 Behcetرا هساثز هی ساسًذ .اععا دیگز تذى اس قثيل هفاصل ،اٍعيِ ،سيسسن عصثی هزکشی ٍ جْاس ّعوی ًيش هوکي در ایي هزض هصاب
گزدًذ.
سثة هزض هعلَم ًثَدُ ٍ تععی هطالعاذ ًطاى هی دّذ کِ هوکي سثة آى هساعذذ ارثی تاضذ .ایي هزض تِ ً HLAيش رتط

داضسِ ٍ هحققاى یافسِ اًذ کِ آًْائيکِ در آسيا ٍ ضزق هياًِ تِ ایي سٌذرٍم هصاب اًذ اکثزاً دارای  HLA B-51هی تاضٌذ.
ضزح ٍاقعِ
هزیط یک هزد  ۰0سالِ هساّل تاضٌذُ اصلی ٍالیر لَگز تساریخ  ۵/۷/۵۹تِ سزٍیس داخلِ ضفاخاًِ زذریسی علی آتاد هزاجعِ ًوَدُ
ٍ در ّويي رٍس تِ زطخيص اتسذائی  Knee joint arthritis ٍ Recurrent apthous ulcerتسسز گزدیذُ استر .تتِ استاظ ارْتاراذ هتزیط،
ضخص هذکَر اس چْار الی خٌج سال تِ ایٌطزف اس سخن ّای دردًاک در دّي رًج هی تزد ،کِ ایي سخن ّا تطکل هسکزر زاسس هيٌوَدًذ ٍ تعذ
اس یک هذزی دٍتارُ ضفایاب ضذُ ٍ دٍتارُ عَد هی ًوَدًذ .ایي سخن ّا در زوام قسور ّای غطا هخاطی دّي تَجتَد آهتذُ ٍ در قستور لتة
سفلی تيطسز دیذُ هی ضذًذّ ،وچٌاى هزیط اس درد ٍ زَرم ّز دٍ هفصل ساًَ اس هذذ چْار الی خٌج سال تِ ایٌطزف حکایر هيٌوَد کتِ ایتي
هطکل در ساًَ چح ًسثر تِ ساًَ راسر ضذیذ زز تَدُ ٍلی دیگز هفاصل هزیط سالن تَدُ ٍ هزیط اس درد ٍ زَرم کذام هفصل دیگز ٍ یا ضتخی
صثحاًِ ضاکی ًثَد.
عالٍزا هزیط اس زاسس سخن در قسور رْزی آلِ زٌاسلی خائيي زز اس Glans penis

اس هذذ دٍ هاُ تِ ایي طزف ضاکی تَد.

ّوچٌاى هزیط اس ًاراحسی ًاحيِ  Epigastricضکایر داضسِ ٍلی اس زطَش رٍیر ٍ یا هطکل چطن حکایِ ًوی ًوَد.

ًسيجِ ًْائی
هعياراذ کِ زَسط گزٍج جْاًی هطالعِ  Behcet Syndrome International Study Group Criteriaتخاطز زطخيص Behcet

ٍ Syndromeظع ًوَدُ اًذ ،طَری اًذ کِ هَجَدیر ّوشهاى یک هعيار ظزٍری ٍ دٍ هعيار کَچک زطخيص هزض را زثثيتر هتی ًوایتذ ،در
هعياراذ ظزٍری زٌْا یک هعيار ٍجَد دارد کِ عثارذ اس قزحاذ هسکزر فوی اسر ،در هعياراذ کَچک قزحتاذ هسکتزر ًتَاحی زٌاستلی ،آفتاذ
چطن ،آفاذ جلذی ٍ هثثر تَدى آسهایص  Pathergyهی تاضذ.

۲

در ایي هزیط زوام هعياراذ فَق الذکز تذٍى آفر چطن ٍجَد داضر .تٌاً تا در ًظز داضر هعياراذ فَق الذکز ایي هزیط تِ لَحِ
 Behcet Syndromeزطخيص گزدیذُ ،کِ تعذ اس زطخيص زذاٍی در جْر اصالح قزحاذ فوی ،قزحاذ ًَاحی زٌاسلی ٍ السْاب هفصلی
زٌظين گزدیذ.

