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آنوریسم های متعدد در شریانهای ریوی و شاخه های شریان 
مزانتریک تحتانی در بیمار مبتال به بهجت

رضا فرید حســینی1، فرحزاد جباری، افشــین شــیرکانی، محمدرضازندکریمی، حدیث یوسف زاده، 

مریــم صاحباری، دکتر رضا بصیری

چکیده: بیماری بهجت یک اختالل التهابی درگیر کننده چند سیستمی است که با بثورات آکنه ای شکل جلدی، آفتهای اوروژنیتال، اووئیت، آرتریت 
و التهاب سیستمیک عروق همراه است. یکی از تظاهرات عروقی نادر بیماری، آنوریسم آئورت توراکو-ابدومن و شریان ریوی است که با موربیدیته و 

مورتالیته باالیی همراه میباشد.
روش کار: ما یک بیمار 36 ساله با سرفه مزمن، هموپتیزی، کاهش وزن قابل توجه و زخم های اوروژنیتال از یکسال قبل از مراجعه را معرفی 
می کنیم. در بررسیهای اولیه ندولهای متعدد پاراهیلر در گرافی قفسه صدری، آنمی التهاب مزمن، ESR باالی 100، و B51,HLAB5 مثبت 
مشاهده شد. ارزیابی در خصوص عفونت و بدخیمی ها به نتیجه مشخصی منتهی نشد. بعد از باز کردن قفسه سینه بیمار در اتاق عمل، ندولهای 

ضرباندار متعدی در هر دو ریه مشاهده گردید.
یافته ها:  سی تی اسکن AMIGO نشاندهنده آنوریسم های متعدد شریانهای ریوی دو طرف و نیز آنوریسم در محل دوشاخه شدن شریان 
مزانتریک تحتانی در شرف پارگی بود. بعد از تجویز متیل پردنیزولون و سیکلوفسفامید بصورت پالس تراپی، وضعیت بالینی بیمار بوضوح بهبود یافت.

 بحث و نتیجه گیری: گرچه آنوریسم شریان ریوی یکی از تظاهرات نادر بیماری بهجت بوده و در قسمتهای دیستال شریان نادرتر می باشد، اما با 
اینحال می تواند در بیماران مبتال به بیماری بهجت همراه با اختالل التهابی و تظاهرات ریوی دیده شود. درمان با پالس کورتیکواستروئید را میتوان به 

عنوان درمان خط اول این بیماران مورد استفاده قرار داد.
کلمات کلیدی: بیماری بهجت، آنوریسم، شریان ریوی، شریان مزانتریک تحتانی، درمان طبی
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