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 -3گروه جراحي اعصاب ،دانشگاه علوم پزشكي ارومیه
دريافت ،91/4/11 :اصالح ،91/6/13 :پذيرش91/8/11 :

خالصه
سابقه و هدف :کیست کولوئید بطن سوم یک ضایعه غیر شایع داخل جمجمه است که کمتر از  %3کل تومورهای مغز را تشكیل میدهدد .هدر چندد ایدن ضدایعات از نظدر
پاتولوژی خوش خیم مي باشند ولي چنانچه درمان نشوند میتوانند باعث مرگ ناگهاني و نقایص عصبي دائمي شوند .هدف از این مطالعه بررسي عالیم بالیني و تعیین نتدایج
عمل جراحي با روش ترانس کورتیكال ترانس ونتریكوالر در بیماران با این ضایعات است.
مواد و روشها :این مطالعه توصیفي بر روی  22بیمار مبتال به کیست کولوئید بطن سوم که از سال 3334تا  3393در بخش جراحي اعصاب تحت عمدل جراحدي بده روش
ترانس کورتیكال ترانس ونتریكوالر قرار گرفتند ،انجام شد .تمام بیماران با نتایج عمل جراحي طي میانگین دوره پیگیری 34ماه ( 9تا  22ماه) بررسي شدند.
يافته ها :از  22بیمار  33نفر مرد و  6نفر زن با میانگین سني  33±3سال بودند .تمام بیماران با سردرد و ادم پاپي مراجعه کرده بودند .میانگین زمان جراحي 363±33
دقیقه بود .بعد از عمل جراحي خونریزی داخل بطن در  4بیمار ( )%22/2مشاهده شد که با درمان غیر جراحي بهبود یافتند .عفونت سطحي زخم در  2مورد ( )%9/3مشاهده
شده تشنجات بعد از عمل جراحي در  3مورد ( ،)%33/4هماتوم ساب گالئال در  2نفر ( )%9/3و هماتوم سابدورال نیز در  2نفر ( )%9/3مشاهده گردید 2 .بیمار ( )%9/3بعد از
عمل جراحي هیدروسفال باقي ماندند که نیاز به شانت بطني صفاقي پیدا کردند .هیچ موردی از نقص عصبي دائمي و هیچ موردی از مرگ در بیماران مشاهده نشد .میانگین
نتیجه گیری :براساس نتایج این مطالعه روش جراحي ترانس کورتیكال ترانس ونتریكوالر برای کیستهای کولوئید بطن سوم یک روش کم خطر و کم عارضه است.
واژه های کلیدی :کیست کولوئید ،بطن سوم ،هیدروسفالی ،روش ترانس کورتیکال ترانس ونتريکوالر.

مقدمه
کمتر از  %3ازکل تومورهای مغز را شامل مي شود ( .)3این تومورهای خوش خیم

جراحي باید فوری صورت گیرد تا به این ترتیب بتوان از پیدایش نقایص عصبي

مادرزادی ،به نظر میرسد که از مهاجرت نابجای آندودرم در ولوم اینترپوزیتوم در

جدی و یا مرگ ناگهاني که مي تواند ،نتیجه این ضایعه باشد ،جلوگیری کرد

خالل تكامل سیستم عصبي مرکزی پدید مي آیند ( .)2کیست های کولوئید

(32و .)33مرگ و میر ناشي از این ضایعه با بهبود روش های جراحي بصورت قابل

تومورهای با رشد آهسته مي باشند که شروع عالئم آنها بین  23تا  93سالگي

توجهي کاهش یافته است .روش های مختلف جراحي شامل روش ترانس

است ( .)3بیماران با عالئمي نظیر سردرد ،استفراغ -اختالل در راه رفتن ،اختالل

کورتیكال ترانس ونتریكوالر ( – )33ترانس کالوزال اینترهمیسفریک (– )36

شناختي ،اختالل رواني ،تاری دید و سرگیجه مراجعه مي نمایند ( .)6-4سردرد در

روش آندوسكوپیک و روش استریوتاکتیک برای کیست های کولوئید بطن سوم

 %43-333بیماران مشاهده میشود و با سردردهای کوتاه که تغییر پوزیشن میتواند

موجود است (34و .)39هر کدام از این روشها دارای خطرات و عوارض مخصوص

باعث شروع ،تشدید و یا تخفیف آن گردد ،مشخص مي شود ( .)2این ضایعات

به خود مي باشند و هنوز بهترین روش جراحي برای درمان این ضایعات شناخته

میتوانند باعث انسداد سوراخ مونرو شده و هیدروسفالي ایجاد نمایند .همچنین این

نشده است .در این مطالعه عالیم بالیني و نتایج عمل جراحي کیست کولوئید با

ضایعات علل شناخته شده مرگ ناگهاني در بیماران مي باشند ( .)3از عالیم انسداد

روش ترانس کورتیكال ترانس ونتریكوالر در  22بیمار مورد بررسي قرار گرفت.

ناگهاني سوراخ مونر و میتوان به حمالت سقوط ( )Drop Attackاشاره کرد.
یافته های معاینه شامل ادم پاپي ،عدم تعادل ،افزایش رفلكس ها و نیستاگموس
است ( .)9بیماران بدون عالمت را میتوان بصورت کونزرواتیو درمان کرد و بصورت

مواد و روشها

دقیق پیگیری نمود تا در صورت تشدید عالئم و بدتر شدن وضعیت بالیني و

این مطالعه توصیفي بر روی  22بیمار که از سال  3334تا  3393با

پیدایش عالیم و یا افزایش اندازه کیست کولوئید و یا هیدروسفالي در ام آر آی یا

تشخیص کیست کولوئید بطن سوم در بخش جراحي اعصاب بیمارستان امام
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کیست کولوئید بطن سوم یک ضایعه غیر شایع داخل جمجمه است که

سي تي اسكن ،اقدام به جراحي نمود ( .)33در شرایط تشدید عالئم بالیني اقدام
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طول دوره بستری  9روز بوده است.
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بستری و تحت عمل جراحي قرار گرفتند ،انجام شد .عالیم و نشانه ها ،یافته های

کردند .بعد از عمل جراحي هیچ موردی از تشدید اختالل در حافظه مشاهده

رادیولوژیک ،نتایج جراحي و یافته های بیماران در دوره پیگیری ثبت گردید .سي

نگردید .میانگین مدت اقامت بیماران در بیمارستان  9روز بود .دوره پیگیری

تي اسكن در تمام بیماران انجام شده و تمام بیماران با روش ترانس کورتیكال

بیماران بعد از عمل جراحي  34ماه بود .بعد از عمل جراحي هیچ موردی از مرگ

ترانس ونتریكوالر از طریق جیروس میاني فرونتال لوب غیر غالب عمل شدند .در

مشاهده نشد .در دوره پیگیری موردی از عود کیست نیز مشاهده نشد.

تمام موارد با میكروسكوپ جراحي گردید .در سي تي اسكن قبل از عمل جراحي
تمام بیماران هیدروسفال بودند .عمل جراحي در تمام بیماران از طرف راست
جمجمه صورت گرفته و تشخیص کیست کولوئید بعد از عمل جراحي با گزارش

بحث و نتیجه گیری

پاتولوژی تایید گردید .تكنیک جراحي به این صورت بوده که بعد از انتوباسیون

نتایج قابل قبولي در بیماران در دوره بالفاصله بعد از عمل جراحي و در دوره

تراشه و بیهوشي عمومي در وضعیت سوپاین سر بیمار به طرف چپ چرخیده و

پیگیری مشاهده شد به طوری که عوارض بعد از عمل جراحي اغلب از نوع خفیف

پوست با برش عالمت سوال باز شد ،سپس کرانیوتومي فرونتال انجام شده و دورا

بوده و نیز هیچ موردی از مرگ وجود نداشته است .در مطالعه  Solarogluو

بصورت هاللي باز شد ،بعد از کانوله کردن شاخ فرونتال بطن طرفي ،سپس

همكاران و همكاران در  24بیمار مبتال به کیست کولوئید بطن سوم که به روش

سربروتومي در سطح جیروس میاني فرونتال و در امتداد کانول انجام شد و بعد از

ترانس کورتیكال ترانس ونتریكوالر تحت عمل جراحي قرار گرفتند هیچ موردی از

مشخص شدن آناتومي بطن طرفي رزکسیون کیست کولوئید انجام شد .بعد از

مرگ مشاهده نشد و شایع ترین عارضه بعد از عمل جراحي تشنج  %32بود ()32

برداشتن کیست هرگونه خونریزی هموستاز شده و بعد از پرکردن فیلد جراحي با

که انسیدانس تشنج شبیه مطالعه ما بوده است .در مطالعه  Gokalpو همكاران

سرم نرمال سالین ،دورا بصورت آناتومیک بسته شده و فلپ استخوان در محل خود

 Desaiو همكاران میزان انسیدانس تشنج بعد از عمل جراحي به ترتیب  9و 33

فیكس شد.

درصد بوده است (39و .)33در مطالعه  Jeffreeو همكاران بعد از عمل جراحي
هیچ موردی از عود مشاهده نشده است ( )23که مطالعه ما هم موید همین مطلب
است .شباهت زیاد نتایج عمل جراحي کیست کولوئید به روش ترانس کورتیكال

يافته ها

ترانس ونتریكوالر شاید به این دلیل است که این روش برای اکثر جراحان اعصاب

از  22بیمار که با تشخیص کیست کولوئید بطن سوم از سال  3334تا 3393

متداول تر شده است.

 6بیمار زن بوده اند .محدوده سني بیماران  26تا  63سال با میانگین  33±3سال

تجربه ما با روش ترانس کورتیكال ترانس ونتریكوالر برای کیست های

بوده است .یافته های بالیني شامل سردرد در  22بیمار ( ،)%333استفراغ در 36

کولوئید بطن سوم نشان میدهد که این روش یک روش بي خطر و کم عارضه

بیمار ( ،)%43/4اختالل رفتاری در  4بیمار ( ،)%22/2اختالل حافظه در  4بیمار

است .علیرغم روشهای مختلفي که برای جراحي کیست های کولوئید وجود دارد

( ،)%22/2بي اختیاری ادرار در  6نفر ( ،)%33/3تشنج در 6بیمار ( )%33/3و ادم

انتخاب بهترین روش همچنان مورد اختالف نظر است .در طي سالیان متمادی

پاپي در  22بیمار ( )%333مشاهده شد .اتساع دو طرفه در سیستم بطن طرفي در

جراحي باز میكروسكوپیک به عنوان درمان استاندارد جهت رزکسیون کیست

سي تي اسكن بیماران ( 22نفر) مشاهده شد (جدول .)3

کولوئید توصیه مي شده است تا اینكه اخیراً روش های آندوسكوپیک و
استریوتاکتیک هم برای درمان کیست کولوئید افزوده شده است (22و.)23

جدول  .1يافته های سی تی اسکن بیماران مبتال به کیست کولوئید

روش جراحي میكروسكوپیک از چندین نقطه نظر نسبت به روش
آندوسكوپیک و استریوتاکتیک از قبیل کنترل بهتر خونریزی حین عمل جراحي –

بطن سوم

رزکسیون کامل کیست در روش میكروسكوپیک و نیز نمایش بهتر لند مارک های
ضایعه هیپردنس در قدام بطن 3

)43/3(36

در بیماران هیدروسفال یک روش آسان و در دسترس مي باشد ( .)26بر این اساس

ضایعه ایزودنس در قدام بطن 3

)34/3(3

تمام بیماران ما با روش ترانس کورتیكال ترانس ونتریكوالر تحت عمل جراحي

اتساع دو طرفه در سیستم بطن طرفي

)333(22

قرار گرفتند و طرف راست جمجمه به واسطه احتمال عوارض کمتر جهت دستیابي
به تومور مورد استفاده قرار گرفت .جراحي میكروسكوپیک در مقایسه با روش

میانگین زمان جراحي  363±33دقیقه بود .خونریزی داخل بطني در  4بیمار

آندوسكوپیک در برخي موارد بنا بر گزارشها یک روش پرخطر ،زمان بر و با

مشاهده شد که با درمان نگهدارنده بهبود یافت 2 .مورد عفونت سطحي زخم

عوارض فراوان مطرح شده است و به همین دلیل بسیاری از مطالعات روش

مشاهده شد که با تجویز آنتي بیوتیک وریدی و تعویض مرتب پانسمان بهبود

آندوسكوپیک را برای رزکسیون کیست کولوئید توصیه مي نمایند ( )29-22ولي

یافت .هماتوم ساب گالئال  2مورد و هماتوم ساب دورال در  2مورد مشاهده شد

مزایای جراحي باز شامل کنترل بهتر خونریزی درحین جراحي و برداشت کامل

که آنها هم با درمان نگهدارنده بهبود یافتند .تشنجات بعد از عمل جراحي در 3

کیست و نیز وضوح بهتر آناتومي در مقایسه با روش آندوسكوپیک یک واقعیت

مورد از بیماران مشاهده گردید که با درمان داروئي بهبود یافت 2 .بیمار بعد از

غیر قابل انكار است ( .)23نكته مهم دیگر احتمال عود کیست کولوئید بعد از عمل

رزکسیون کیست کولوئید به دلیل باقي ماندن هیدروسفالي نیاز به شانت مغزی پیدا

جراحي بخصوص با روش آندوسكوپیک است .در مطالعات متعدد نشان داده شده

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jbums.16.3.59

يافته ها در سی تی اسکن

تعداد بیماران

آناتومیک ارجحیت دارد ( .)23روش ترانس کورتیكال ترانس ونتریكوالر بخصوص
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در بخش جراحي اعصاب بستری و تحت عمل جراحي قرار گرفتند 33 .بیمار مرد و

شناخته شده است و نیز در سال های اخیر روشهای میكروسكوپیک جراحي
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است که اتصال کیست کولوئید با سقف بطن سوم در بخش کاودال سوراخ مونرو

شده تصادفي نیاز است تا عوارض فوری و تاخیری روش ترانس کورتیكال ترانس

باعث عود عالمت دار کیست کولوئید به میزان  %33میشود ( .)29به عالوه

ونتریكوالر را با روش آندوسكوپیک مقایسه نماید.

ضایعات بزرگ همراه با عروق فراوان و ضایعات با قوام سفت با روش
آندوسكوپیک رزکسیون آنها مشكل است (.)33
به این ترتیب هرچند تجربه ما با عمل جراحي کیست کولوئید با روش
ترانس کورتیكال ترانس ونتریكوالر یک روش بي خطر و با عوارض اندک است
ولي بدیهي است مطالعات وسیع تر با تعداد بیماران بیشتر همراه با مطالعات کنترل

تقدير و تشکر
بدین وسیله از زحمات همكار گرامي دکتدر بهشداد بهفدر و سدایر همكداران
بخش جراحي اعصاب که در نگارش مقاله تالش فراواني کردند ،قدرداني میگردد.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Colloid cyst of the third ventricle is an uncommon intracranial lesion accounts
for less than 1% of all brain tumors. Although these lesions are pathologically benign but if left untreated they could
cause sudden death or permanent neurological deficit. The objective of this study was to determine the surgical results
of patients harboring these lesions with transcortical transventricular approach.
METHODS: This descriptive study was performed on 22 patients with third ventricle colloid cyst who underwent
surgery at Neurosurgery department from 2007 to 2012. All patients operated with transcortical transventricular
approach. Mean follow-up period was 16 (9-22) months.
FINDINGS: The study enrolled 22 cases (18 male and 4 female) with the mean age of 30±8 years. All cases presented

[ DOI: 10.18869/acadpub.jbums.16.3.59 ]
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by headache and papilledema. Mean operation time was 140±30 minutes. After surgery, intra ventricular hemorrhage
observed in 6 (27.2%) cases that was resolved without surgical intervention. Superficial wound infection occurred in
2(9.1%) patients. Postoperative seizure was seen in 3(13.6%) cases. Subgaleal hematoma in 2(9.1%), subdural
hematoma in 2(9.1%) cases were noticed. Hydrocephaly persisted in 2(9.1%) cases after surgery and required
ventriculoperitoneal shunt placement. There was no mortality and no permanent neurological deficit among patients.
Mean hospitalization period was 9 days.
CONCLUSION: According to the results of this study, transcortical transventricular surgical approach for third
ventricle colloid cysts revealed that this method has low risk and low complication.
KEY WORDS: Colloid cyst, Third ventricle, Hydrocephaly, Transcorticaltransventricular approach.
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