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24 ...در،                 بررسی  علل آسیت با شیب غلظتی پایین                                                       پژوهشی فیض       ، فصلنامه علمی  /  

 1374-80در بیماران بستری در  شهر رشت طی سالهای  بررسی  علل آسیت با شیب غلظتی پایین
 

4دکتر افشین شفقی، 3دکتر امیر حسین باقرزاده، 2دکتر محمود یوسفی مشهور، 1دکتر فریبرز منصور قناعی
 

 
 خالصه

شود که جهت تشخیص علل آن، از پاراسنتز مایع آسیت          میه    آسیت یا تجمع پاتولوژیک مایع صفاقی، در بیماریهای مختلفی دید           :سابقه و هدف  
 ساله در شهر    7با توجه به اهمیت عوامل ایجادکننده این نوع آسیت، و به منظور تعیین علل آن، این تحقیق در یک دوره                        . گرددمیاستفاده  

 . رشت انجام گردید

گرادیان غلظتی  (نوع آسیت   . تری با تشخیص قطعی آسیت، انجام گرفت       در این مطالعه با طراحی مقطعی، روی کلیه بیماران بس           :مواد و روشها  
.  مایع آسیت نیز تعیین شد   LDHموارد دیگری اعم از گلوکز و       . از طریق تعیین غلظت آلبومین مایع آسیت و سرم همزمان، مشخص شد           ) پایین

 . ده ها با آماره توصیفی تحلیلی ارائه گردیدمشخصات بیماران شامل سن، جنس و تشخیص نهایی بررسی و ثبت گردید و در نهایت، دا

(شایعترین علت این نوع آسیت، سل       . سال بودند  59±5/13 درصد زن و در سنین       4/51 درصد مرد و     6/48 بیمار واجد شرایط     148 از   :یافته ها 
  شیوع علل آسیت با شیب غلظتی پایین      تفاوتی بین   . درصد نیز مربوط به سایر علل بود       2/12. بود%) 9/41(و در مرحله بعد بدخیمی      %) 9/45

میزان گرادیان غلظتی سرم به مایع      ). >001/0P(در دو جنس مشاهده نشد ولی تفاوت در گروههای سنی و علل مختلف بیماری معنی دار بود                  
ی، مبتال به بدخیمی    ، غلظت گلوکز در بیماران باسل صفاق      IU/L 5/135±4/342مایع آسیت    LDH گرم در دسی لیتر، میزان       68/0±19/0آسیت  

 ).>001/0P(اری داشتند د میلی گرم در دسی لیتر بود که تفاوتهای معنی2/89±2/13 و 4/101±2/17، 71±8/13: و سایر علل به ترتیب

ه در صورت رد آن، با شک ب       .  در هر بیمار با این نوع آسیت ابتدا باید سل به عنوان تشخیصی قابل درمان در نظر گرفته شود                       :یگیرنتیجه
 .بدخیمی و سپس سایر علل، به انجام دیگر اقدامات تشخیصی اقدام گردد

  آسیت با شیب غلظتی پایین، پریتونیت سلی، بدخیمی  :واژگان کلیدی
 
  دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیالن، گروه داخلی-1

  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیالن، گروه داخلی-2

 7/4/82: تاریخ دریافت مقاله   ومی، پژوهشگر مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد پزشک عم-3

 10/11/83 :تاریخ تایید مقاله     عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیالن، گروه داخلی-4

  دکتر فریبرز منصورقناعی:پاسخگو

 رش و کبد گیالنرشت، خ سردار جنگل، بیمارستان رازیف مرکز تحقیقات بیماریهای گوا 
 

 

 مقدمه

 آسیتتجمع پاتولوژیک مایع در حفره پریتوئن یا        
)Ascites(      یک یافته   و شودمی در بیماریهای مختلفی دیده  

. کلینیکی مهم در سرویسهای جراحی و گاستروآنترولوژی می باشد        
از آنجا که درمان مناسب به تشخیص صحیح بستگی دارد، در هر             

  آسیت وی تشدید شده    یا  آسیت گردیده  بیماری که به تازگی دچار    
خطر بیتشخیصی که یک اقدام ساده و          است، بایستی پاراسنتز  

مطب، قابل انجامست    راحتی بر بالین بیمار یا در     ه   و ب  باشد می
 از نظر تعداد    مایع آسیت  ، به طور روتین   .)1،2( صورت گیرد 

، )ز نظر بررسی وجود و نوع عفونت         ا(سلول، کشت باکتریال     
 آمیالز که در تشخیص      و LDH گلوکز،   ،PH ،آلبومینغلظت  

در این ) 1-5( . می شود، بررسیندافتراقی علل مختلف آسیت موثر
آسیت و سرم خون همزمان       گیری میزان آلبومین  همطالعه با انداز  

 Serum-Ascites Albumin(   آن بیمار و تعیین شیب غلظتی     

Gradient:SAAG (     م شده  جهت تعیین تشخیص نوع آسیت، اقدا
  آلبومین تعیین گرادیان غلظتی   (الزم به ذکر است این شیوه     . است

 با تعیین گرادیان غلظتی مایع پلور، در        ) به سرم  مایع آسیت 
تشخیص افتراقی بیماریهای ایجادکننده پلورال افیوژن نیز هماهنگی       

 ).6،7(دارد 

 Low (آسیت با شیب غلظتی پایین     بر اساس منابع در    

gradient ( 1  کمتر از   آلبومین آسیت و سرم بیمار     ظتتفاوت غل/
 High ( آسیت با شیب غلظتی باال      و در  دسی لیتر   گرم در  1

gradient(ست  بیشتر یا مساوی آن آلبومین تفاوت غلظت )8(.  

در اینجا باید توجه داشت که علل مختلفی در بروز هر             
 شناخته  برخی از علل  .  تاثیر گذارند  دو نوع آسیت ذکر شده    یک از   

، پریتونیت سلی، آسیت وابسته به        Low gradient ه آسیت شد
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25 /ورقناعی و همکاران                                                                                           دکتر فریبرز منص              84تابستان، 34شماره 

 کانسر معده ستازپریتوئن، متاز مثل کارسینوماتوز(بیماریهای بدخیم 
تراوش مایع در اثر بیماریهای (  آسیت پانکراسی،)و تخمدان
 پریتونیتهای  ، آسیت مجاری صفراوی    ،، آسیت کلیوی   )پانکراس

 High gradientلل آسیتاز جمله ع. باشدمیباکتریایی و سروزیت 

توان به سیروز بدون عارضه، آسیت در زمینه نارسایی قلبی،          می  نیز
( سای کبدی اشاره نمود   آنارسایی برق  تازهای وسیع کبدی و   سمتا

 در تعیین میزان    SAAG یکی دیگر از کاربردهای بالینی     ).4،5،8،9
توانند مییماریهایی که   ب). 10(به درمان انواع آسیتهاست      پاسخ  

 سل که    همچون را ایجاد کنند  ) Low gradient( سیت نوع اول  آ
ولی . باشد، بسیار مهمند  می علل قابل درمان این نوع آسیت        از
صحیح و در نتیجه    خاطر عدم تشخیص    ه  بیماران زیادی ب  کنون  اهم

 از  .شوندمیاسب، دچار عوارض شدید و حتی مرگ        من نا درمان
درمان  و) Over diagnosis ( تشخیص بیش از حد     طرف دیگر 

 بیش از حد موارد مشکوک ولی ثابت نشده پریتونیت سلی در          
 بیماران، منجر به مرگ بر اثر مسمومیت کبدی با ایزونیازید         

 ).9،11( گردد می

شیوع علل آسیت با     به منظور تعیین     این مطالعه   علیهذا  
در دو  ) 1374-80( یک دوره هفت ساله   طی  گرادیان پایین   

 .و پورسینای رشت انجام گرفترازی  بیمارستان ارجاعی
 

 هاشمواد و رو

 کلیه بیماران   .با طراحی مقطعی انجام گرفت    مطالعه  
با تشخیص اولیه آسیت، اتساع شکم، کانسر پریتوئن،         بستری شده   

مایع آسیت و   . مورد مطالعه قرار گرفتند    ،وسپسل صفاقی و لو   
 و جهت تعیین غلظت آلبومین       همزمان گرفته شد    ،سرم بیماران 

 از روش آبی بروموکریزل وجهت تعیین آلبومین سرم خون           یتآس
کیتهای  با LDHمیزان  .  گردید  استفاده Bioret روش از   نیز

گلوکز مایع آسیت نیز با روشهای بیوشیمیایی تعیین          و   مخصوص
در صورتی  ). 12( دنباش منابع علمی می   که همگی منطبق بر    گردید

گرم دردسی لیتر    1/1ازکه تفاضل آلبومین سرم و مایع آسیت کمتر         
برای تشخیص  . شدمی  در نظر گرفته   Low gradient آسیت،   بود،

بدخیمی از روشهای سیتولوژیک و بیوپسی پریتوئن با الپاراسکوپی    
مواردی که آسیت   در این بررسی      .گردیدیا الپاراتومی استفاده     

شامل کارسینوماتوز پریتوئن،    استوابسته به بدخیمی نامیده شده       
تاز وسیع کبدی، لنفوم، کارسینوم سلولهای        ستخمدان، متا کانسر  

تشخیص . دنشباتاز به پریتوئن می    سکبدی و کانسر معده با متا       
تریوم در کشت مایع آسیت     کرشد مایکوبا منوط به   پریتونیت سلی   

بوده  )توسط الپاراسکوپی (یا وجود گرانولوم در بیوپسی پریتوئن        
م کلینیکی و حداقل    یالتشخیص آسیت پانکراسی بر مبنای ع     . است

افزایش بیشتر از دو برابر سطح آمیالز مایع آسیت نسبت به سطح              

تشخیص آسیت کلیوی هنگامی    . نرمال سرمی گذاشته شده است     
که آسیت در زمینه سندرم نفروتیک شناخته        است  مطرح گردیده   

 همبند و سروزیت هنگامی      بافت  بیماری آسیت در زمینه   .شده باشد 
 یک بیماری بافت همبند مثل        به  مبتال ه بیمار کمطرح شده است    

 ،روماتوئید  اسکلرودرمی، آرتریت  ،لوپوس سیستمیک اریتماتو  
 دچار آسیت شده و علت دیگری برای آسیت وی مشخص نشده            

فرم  مشخصات بیمار و سایر متغیرهای مورد بررسی در          . باشد
ها مورد آنالیز قرار گرفته و توسط         ه ثبت و سپس داد     مخصوص

  . بررسی شدند t test وای دو کی آماری تستها
 

 هایافته

لظتی غ شیب   دارای کل بیمارانی که با تشخیص آسیت        
  زن76 و %)6/48 (مرد 72  شاملمورد148پایین بستری شده بودند    

 علل  شایعترین.  سال بود  3/59 متوسط سن بیماران  . بودند %)4/51(
ها  س بدخیمی و سپ %) 9/45 (مورد 68  با سلاین نوع آسیب، ابتدا     

 ،کارسینوماتوز پریتوئن   از بین بدخیمیها   .دوب%) 9/41(مورد   62با  
 سرطان تخمدان   .شایعترین علت بود  ) ها بدخیمی% 5/35( مورد   22
کارسینوم   مورد و  8  با  لنفوم ، مورد 12  با معده مورد، سرطان    14با  

 . ها قرار داشتند   های بعدی بدخیمی  ه مورد در رد   6  با سلول کبدی 
ع بیماران بر حسب علل و به تفکیک گروههای سنی در جدول توزی

بیشترین سن شیوع   هد  دمی نشانه است که     ارائه گردید  1شماره  
 سالگی و   55 بعد از  ها سالگی، برای بدخیمی   65برای سل بعد از     

  .باشدمی سالگی 45برای سایر علل، کمتر از 
 

ر گروه  مقایسه علل مختلف آسیت با شیب غلظتی پایین د -1جدول 
 های سنی در این مطالعه

 سل بدخیمی ها سایر علل جمع کل
      علل  

 گروه سنی

)2/18 (27 )4/7 (11 )8/8(13 *)2 (3 45-35 

)6/19 (29 )4/3 (5 )8/8(13 )4/7 (11 55 

)7/27 (41 )7/0 (1 )8/12 (19 )2/14 (21 65-55 

 سال و بیشتر 65 33) 3/22( 17)5/11( 1) 7/0( 51) 5/34(

  جمع  68) 9/45( 62) 9/41( 18) 2/12( 148) 100(
 .اعداد داخل پرانتز بیانگر درصد می باشد *
 

توزیع بیماران بر حسب علل و به تفکیک جنس در جدول    
هد توزیع بیماری و نیز علل آن       دنشان می ه است که     ارائه گردید  2
ار د و اختالف آنها به لحاظ آماری معنی        ه مشابه بود   زن و مرد   در

  .باشد نمی
 

توزیع بیماران مبتال به آسیت با شیب غلظتی پایین بر  -2جدول 
 حسب علل و به تفکیک جنس
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 سل بدخیمی ها سایر علل جمع کل
علل       

 
 جنس

 مرد 36) 3/24( 28) 9/18( 8) 4/5( 72) 6/48(

 زن 32) 6/21( 34) 23( 10) 8/6( 76) 4/51(

 کل 68) 9/45( 62) 9/41( 18) 2/12( 148) 100(

 

در مورد سایر علل آسیت با شیب غلظتی پایین به ترتیب            
2سروزیت  %) 4( مورد   6پانکراتیت  %) 6( مورد   9سندرم نفروتیک   

ه ب%) 5/0(مورد   1و پریتونیت خودبخودی باکتریال     %) 3/1(مورد   
 . دست آمد

 آلبومین مایع    ،94/3±76/0 آلبومین سرم      میزانمتوسط  
 گرم در دسی لیتر    68/0±19/0نها   گرادیان آ   و 28/3±68/0آسیت  

میزان پارامترهای سرمی مبتالیان به آسیت با شیب غلظتی . بود
ه  ارائه گردید  3 در جدول    )سل و بدخیمی  ( پایین بر حسب علل   

و  LDH مایع آسیت و نیز       و آلبومین سرم  هددنشان می است که   
 بارد  در تمامی موا  گلوکز مایع آسیت در بیماران مبتال به سل         

 (دارد یارد معنی اختالف بیماران مبتال به  بدخیمی        مقادیر
01/0P<(       آسیت   به ولی اختالف گرادیان آلبومین سرم )SAAG (

 .نمی باشددر این دو گروه معنی دار 
  

  مقادیر پارامترهای سرمی مبتالیان به آسیت با شیب غلظتی پایین به تفکیک علل-3جدول

 SAAG  آسیتLDH گلوکز آسیت
آلبومین 
 آسیت

 آلبومین سرم
 پارامترهای سرمی بیماران

 
 للع

 )N1= 68(سل  49/0±2/4 47/0±5/3 22/0±69/0 113±327 2/17±4/101

 )N2=62(بدخیمی ها  70/0±9/3 50/0±30/3 17/0±68/0 106±409 82/13±71

 001/0 P< 9/0P< 01/0 P< 1/0 P< آزمون تفاوت میانگین ها 

 
 یت در سل صفاقی حتی از سایر       گلوکز مایع آس   میزان

، نیز کمتر بوده است و      با شیب غلظتی پایین   موارد مبتال به آسیت     
فراوانی ). >001/0P(باشد  میار  داین اختالف از نظر آماری معنی      

در گروه مبتال به      250کمتر یا مساوی      LDH نسبی بیماران با  
 ).>001/0P(  بیشتر از مبتالیان به سل بودیطور معنیداره بدخیمی ب

 
 بحث 

تحقیق نشان داد که مهمترین علل آسیت با شیب غلظتی           
 :  موارد ذیل می باشدپایین به ترتیب شامل

  پریتونیت سلی-1

  پریتوئن کارسینوماتو و بدخیمیها -2

  سندرم نفروتیک-3

 )آسیتهای پانکراسی( پانکراتیت -4 

بنا به یک    روزیت و پریتونیت خودبخود باکتریال     س-5 
  این نوع   و همکاران انجام گردید، علل      Runyonکه توسط مطالعه  
  :بدست آمدبه ترتیب زیر ) SAAG(اساس  بر  آسیت

 ) مثل پریتوئن کارسینوماتوز(  آسیت بدخیم -1

  پریتونیت سلی-2

  آسیت پانکراسی-3 

  آسیت با علت مجاری صفراوی-4 

  سندرم نفروتیک-5 

  سروزیت-6 

  )3 (ده انسداد یا انفارکتوس رو-7 
 

،  Runyonهمانطور که مشاهده می شود بر خالف مطالعه       
.  در بررسی حاضر شایعترین علت این نوع آسیت بیماری سل است          

ت با شیب غلظتی پایین      آن در بین علل آسی      درصدی 9/45شیوع  
 که همواره در بیمارانی که با      کندمی را به این مساله معطوف    توجه  

سل به عنوان تشخیص اصلی       کنند،  می آسیت مراجعه     این نوع 
ست و در    ا  بیماری عفونی قابل درمان     یک مدنظر قرار گیرد زیرا   

یک طی   .پروگنوز خوبی دارد  با شیب غلظتی پایین     بین علل آسیت    
 بیمار مبتال به سیروز 20  مورد از  11 یکا، متاسفانه در  رمآبررسی در   

 به  هیچ شکی ،  انو پریتونیت سلی همزمان، قبل از فوت بیمار          
ها پریتوئن   از بین بدخیمی  ). 11( تونیت سلی نشده بود   یرپ

کارسینوماتوز شایعتر از بقیه است ولی این، یک تشخیص مبهم             
 این .کندنمیبوده و در واقع به منشا تهاجم سلولهای بدخیم اشاره            

 کانسر تخمدان   ، است زیرا اگر مثال منشا بدخیمی        موضوع، مهم 
 داشته باشد حال آنکه     هدوسالتواند طول عمر یک تا      میبیمار  اشد  ب
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طول ندازی به صفاق    ا در صورت دست   کانسرهای دستگاه گوارش  
بنابراین ). 15،13(  کاهش خواهند داد ماه4کمتر از بیمار را به عمر 
در خانمها سرطان تخمدان و در آقایان         مورد آسیتهای بدخیم،     در

 .مد نظر قرار گیرندکانسر معده حتما باید 

 آلبومین سرم و آلبومین مایع آسیت        زانیدر این بررسی م   
 همچنین  .اری بیشتراز بدخیمی بود   ددر بیماران سلی به طور معنی      

 نیز  سل و   و ها مایع آسیت در بدخیمی     LDH میزانتفاوت بارز   
 ند در نتوامیسل صفاقی   وجود گلوگز پایین در مایع آسیت       

تشخیص افتراقی آسیت با شیب غلظتی پایین نقش موثری داشته            
 ).10،16(این نکته با منابع علمی دیگرمطابقت دارد . ندباش

  سل و بدخیمیآلبومین آسیت و سرم در دو گروه    گرادیان  
  فاکتور که گرچه است آن  این حاکی از.اری نداشت دتفاوت معنی 

)SAAG (  ارزش خوبی در افتراق آسیتها    احتماال )   با شیب غلظتی

ص افتراقی انواع    دارد ولی جهت تشخی    )پائین و شیب غلظتی باال    
 در  .کننده نیست کمک  چندان    ینی شیب غلظتی پا   ی دارای آسیتها

 با شیب   با توجه به اینکه در بیماران مبتال به آسیت        یک جمع بندی    
 را   درصد علل  85 بیشتر از    هاسل صفاقی و بدخیمی    غلظتی پایین، 

 چنانچه با تعیین شیب غلظتی آلبومین سرم و مایع          ،هنددتشکیل می 
 آسیت تشخیص داده شود،       نوع در یک بیمار،  ) SAAG (آسیت
  LDH اگر. گرددو قند مایع آسیت نیز درخواست        LDHحتما  

سل به عنوان مهمترین     د،نو قند پایین باش   )  واحد 250کمتر از   (
مایع آسیت باال    LDHگردد و برعکس اگر      میتشخیص مطرح   

مطرح  هاو قند نیز پایین نباشد بیشتر بدخیمی      )  واحد 250بیشر از   (
 سایر علل این نوع      بایددر صورت رد این دو علت،         . شوندمی

 .بررسی شوندآسیت 
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