
  ... مشاهده سرطان پاپیلري تیروئید در ـ محمدتقی صالحیان دکتر

 ج 

  پیمان بخشاییدکتر : ونویسندة پاسخگ  بیمارستان آیت اهللا طالقانی ˓دانشیار گروه جراحی عمومی و عروق، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی *
  02123031313: تلفن  بیمارستان آیت اهللا طالقانی ˓علوم پزشکی شهید بهشتیگروه جراحی عمومی و عروق، دانشگاه ی فوق تخصصدستیار  **

 E-mail: dr.bakhshaei@gmail.com  بیمارستان ایرانمهر قزوین، دانشیار گروه جراحی عمومی و عروق، دانشگاه علوم پزشکی   ***

  پاتولوژیست، بیمارستان ایرانمهر ****

    19/05/1398: تاریخ وصول

    11/09/1398: تاریخ پذیرش

    

 

49

 
  مشاهده سرطان پاپیلري تیروئید در بیمار با تیروئید سیاه رنگ، 

  معرفی مورد و بررسی متون و مطالعات

   ****، دکتر سعادت موالنایی***، دکتر حسین پارسا**پیمان بخشاییدکتر ، *دکتر محمدتقی صالحیان
   ****کمال الدین رهوريدکتر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

ماینوسایکلین ،سرطان پاپیلري تیروئید ،سرطان تیروئید ،تیروئید سیاه رنگ :هاي کلیدي اژهو

  :چکیده
اي نادر بوده که در بیشتر موارد در زمینه مصرف طوالنی ماینوسایکلین گزارش شده تیروئید سیاه رنگ یافته: زمینه و هدف

هنوز  گرچه که، باشداست و اخیراً در برخی موارد همراه با سرطان تیروئید مشاهده شده است که اکثراً از نوع کانسر پاپیلري می
  .ارتباطی قطعی بین این دو یافته وجود ندارد

هاي صورت گرفته به علت طپش قلب و گرفتگی صدا تحت سونوگرافی ساله بودند که در بررسی 32بیمار خانم : عرفی بیمارم
 FNAبوده که در  هاي آن حاکی از ندول با نماي بدخیم در لوب راست تیروئید به همراه لنفادنوپاتیگیرد که یافتهگردن قرار می

شود که در حین عمل جراحی متوجه تغییر رنگ کامل تیروئید به رنگ احتمال بدخیمی مطرح شده بود که کاندید عمل جراحی می
سیاه شدیم و در نهایت بیمار تحت توتال تیروئیدکتومی و لنف نود دایسکسیون گردنی قرار گرفت و جواب نهایی پاتولوژي نیز 

  .پاپیلري تیروئید بود طانسر

ایی که این ـود داشته ولی از آنجـدر حال حاضر احتمال وجود بدخیمی تیروئید در موارد تیروئید سیاه رنگ وج: گیري نتیجه
در  ،تیروئید طانوي مطرح کننده سرـتیروئیدکتومی پروفیالکتیک در نبود شواهد پاتولوژیک ق، ارتباط به طور قطع ثابت نشده است

  رفتن ـت نظر گـهاي بیشتر و تحبرداريسیاه رنگ جایگاهی ندارد و در این موارد توصیه به انجام نمونه تیروئید
  .شودتر میدقیق
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  و هدف هزمین
سیاه شدن ظاهر تیروئید اولین بار به عنوان عارضه 

که در واقع  )Minocycline( ماینوسایکلین مصرف طوالنی
 1967در سال باشد، می نوعی تتراسایکلین طوالنی اثر

  1.گزارش شده است
مورد از تیروئید سیاه رنگ  125 در این مدت تقریباً

رسد مصرف ماینوسایکلین و به نظر می 4-2گزارش شده است
در البته در مواردي  6و5.باشدسال علت اصلی آن می 1بیش از 
تواند ناشی ده که البته میـروئید نیز دیده شـهاي تیعفونت
ن ـهاي خانواده تتراسایکلیکـبیوتیت قبلی آنتیـاز دریاف
  7.نیز باشد

مکانیسم ایجاد پیگمانتاسیون تیره در تیروئید در اثر 
ناشی از واکنش این دارو با ، مصرف ماینوسایکلین

ب ـبوده که موجهاي تیروئید پروکسیدازهاي داخل سلول
و تجویز  8ودـشون تیره در آنها میـل پیگمانتاسیـتشکی

اق ـتواند از این اتفد میـوربیک اسیـزمان آسکـهم
  9.جلوگیري کند

از دیگر علل تیره شدن رنگ تیروئید میتوان از کم کاري 
 11سیستیک فیبروز وهموکروماتوز ارثی 10،یا پرکاري تیروئید

  .نام برد
مشاهده شده است که تیره رنگ شدن تیروئید  اخیراً

و اکثر موارد  12،تیروئید باشد سرطانتواند همراه با می
 )PTC( پاپیلري تیروئید سرطانبدخیمی گزارش شده نیز 

  14و13و11و3.اندبوده

  معرفی بیمار
ایست با شکایت اولیه طپش قلب و  32بیمار خانم 
هاي متعدد قرار ماه قبل که تحت بررسی 3گرفتگی صدا از 

ها در سونوگرافی گردن یک ندول در میگیرد و در این بررسی
لوب راست تیروئید که حاوي میکروکلسیفیکاسیون داخلی 
بوده و همچنین چندین غده لنفاوي بزرگ شده با نماي 

گردد بدخیم در زنجیره لترال سمت راست گردن مشاهده می
هاي دچار انجام شده از این ندول تیروئید سلول FNAکه در 

پاپیلري  سرطانشوند که مطرح کننده آتیپی رویت می
  .اندتیروئید و یا هرتل سل کارسینوما بوده

بیمار سابقه بیماري خاص جز آلرژي فصلی را ذکر 
سال قبل متناوبا داروهاي آنتی هیستامین  3نمیکرد که از 

  .است نمودهاستفاده می
معاینه گردن تیروئید سایز نرمال داشته و یک ندول در 

شد و در - با قوام سفت در لوب راست تیروئید لمس می
  .شدمعاینه لترال گردن نیز لنفادنوپاتی لمس می

، در آزمایشات بیمار یوتیروئید بوده و سطح کلسی تونین
  تیروگلوبولین و آنتی تیروگلوبولین نیز نرمال بود

ق بیمار کاندید عمل جراحی شد که با توجه به شرایط فو
پس از برش گردنی و باز کردن فاشیاي تیروئید با یک 

و یک ندول ) 1 تصویر( سیاه رنگ مواجه شدیم تیروئید کامالً
شد به همراه چندین سفت در لوب راست تیروئید لمس می

لنفادنوپاتی در زنجیره مرکزي و لترال گردن که جهت بیمار 
به همراه لنف نود دایسکسیون مرکزي و توتال تیروئیدکتومی 

روز بعد نیز بیمار  3لترال یکطرفه بدون مشکلی انجام شد و 
  .با حال عمومی خوب مرخص گردید
پاپیلري به همراه  سرطانجواب پاتولوژي منطبق بر 

و بیمار جهت ید ) 3و  2 تصاویر( درگیري غدد لنفاوي بود
  . درمانی ارجاع گردید

  
 نماي ماکروسکوپی از تیروئید بیمار که کامالً ـ1 تصویر

  سیاه رنگ است
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  الف 2تصویر 

  

  ب 2تصویر 

نماي میکروسکوپی از تیروئید بیمار با  ـ الف و ب 2ویر اتص
 پاپیلري سرطانپیگمانتاسیون سیاه رنگ و نماي تیپیک 

  بحث
د سیاه ـاط بین تیروئیـان شد ارتبـور که بیـهمانط

به . زارش شده استـرح و گـد مطـتیروئی سرطانرنگ و 
ارائه  شکارانـو هم دیلـطور مثال در سري که آقاي کن

 سرطاندرصد موارد تیروئید سیاه رنگ با  65در ، اندکرده
  پاپیلري همراه بوده است و بیشتر در زنان مشاهده 

  15.شده است
البته مواردي هم هستند که در گزارشاتشان ارتباطی 

به ، تیروئید مشاهده نشده است سرطانبین تیرگی تیروئید و 
مورد از تیروئید سیاه رنگ  7شهمکاران هچت و، طور نمونه

  7.اندبدون بدخیمی را گزارش کرده
 سرطانمشاهده ، ه به مطالبی که بیان شدـبا توج

  روئید همزمان با تیره بودن تیروئید به طور قطع نیازمند ـتی
باشد ولی مشاهده ارج سازي تیروئید با جراحی میـخ

 سرطانتیروئید سیاه رنگ بدون شواهد پاتولوژیک از 
  علتی براي خارج کردن پیشگیرانه تیروئید ، تیروئید

  16.باشدنمی

  گیرينتیجه
در زمینه  اکثراًد با پیگمانتاسیون تیره رنگ ـتیروئی

مصرف طوالنی ماینوسایکلین و سایر داروهاي مشابه ایجاد 
ولی مواردي از ، خوش خیم دارد شود و ماهیتی اساساًمی
از  تیروئید نیز گزارش شده که اکثراً سرطانزمانی آن با ـهم

لذا در مواجه با تیروئید سیاه . باشندپاپیلري می سرطاننوع 
هاي مل بیمار و انجام بیوپسیه به ارزیابی کاـرنگ توصی

ردد و هرگونه ـگتیروئید می سرطاندد جهت رد کردن ـمتع
تیروئید باید تحت تیروئیدکتومی قرار  سرطانشواهدي از 

  .گیرند
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Abstract: 

Papillary Thyroid Carcinoma in Black Thyroid:  
A Case Report and Literature Review 

Salehian M. T. MD*, Pakhshaie P. MD**, Parsa H. MD***, Molanaie S. MD**** 

Rahravie K. MD**** 

(Received: 10 Aug 2019 Accepted: 2 Dec 2019) 

 
Introduction & Objective: Black Thyroid is a rare finding that has been reported in most cases for 

long-term use of minocycline and has recently been observed in some cases with thyroid cancer, most of 
which are papillary thyroid carcinoma, although there is no definitive link between these two findings. 

Patient Introduction: The patient was a 32-year-old female who underwent cervical ultrasound in 
studies of heart palpitations and hoarseness, with findings suggesting malignant nodule in the right thyroid 
lobe with lymphadenopathy suggestive of malignancy in FNA. Candidate for surgery, during which we 
noticed complete thyroid discoloration in black and finally the patient underwent total thyroidectomy and 
cervical lymph node dissection and the final pathologic outcome was papillary thyroid cancer.  

Conclusions: There is currently a possibility of thyroid malignancy in black thyroid cases, but since 
this relationship has not been definitively proven, prophylactic thyroidectomy has no place in the absence 
of strong pathologic evidence suggesting thyroid cancer in black thyroid. It makes more sampling and 
monitoring more accurate. 

Key Words: Black Thyroid, Thyroid Carcinoma, Papillary Thyroid Carcinoma, Minocycline 
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