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 Cutis Verticis Gyrata جادیا یبرا هیثانو یعلت عنوان به نیهوچک لنفوم از یمورد

 
 3یشاهرخ ییحی ،1یاردکان یافخم سمن ،2یدیناه لدای ،1ییمرتضا رضا

 
 

 چکیده

 ینهیزم در ه،یثانو فرم. باشدیم سر پوست یرو یپوست قیعم یهانیچ آن یمشخصه که است ینادر یماریب Cutis verticis gyrata (CVG،) مقدمه:

 .دارد وجود CVG بروز یانهیزم عامل عنوان به لنفوم مورد در یاندک یهاگزارش کنون، تا اما دهد،یم رخ حاد یلوکم جمله از هایمیبدخ رینظ یمتعدد یهایماریب

 شده مزمن یسرفه و قبل سال کی از وزن کاهش و سر پوست یرو بر CVG ینما ،یعموم خارش دچار گذشته سال 9 از که یاساله 16 یآقا ماریب :گزارش مورد

 شده گزارش نالیاستیمد یلنفادنوپات ،یماریب یوتریکامپ یتوموگراف اسکن در که نیا لیدل به. داشت کوالریسوپراکالو و چپ یالریآگز یلنفادنوپات ینهیمعا در. است
 شد برطرف ماریب یسرفه و خارش ،یدرمانیمیش شروع از پس جلسه دو. شد گذاشته یو یبرا نیهوچک لنفوم یینها صیتشخ و شد یبردارنمونه نودها لنف نیا از بود،

 .داد نشان بهبود زین ماریب CVG ینما ،یبستر از پس سال سه و

 از یاریبس موقع به صیتشخ. دارد وجود CVG یبرا یاحتمال یانهیزم لیدل عنوان به لنفوم مورد در که است ییهاگزارش معدود از مورد، گزارش نیا گیری:نتیجه

 CVG یانهیزم عامل درمان با مورد نیا در ن،یهمچن. است برخوردار ییسزابه تیاهم از همراه، میعال به توجه با یخون یهایمیبدخ رینظ CVG یهیثانو لیدال
 CVG ینما ،یانهیزم عامل درمان با زین یماریب نیا یهیثانو موارد ریسا در دارد امکان رو، نیازا. است داده رخ زین یو سر پوست یرو بر CVG ینما یبهبود مار،یب
 .ابدی بهبود زین

 ، گزارش موردنیهوچک لنفوم ،Cutis verticis gyrata واژگان کلیدی:

 
  جادیا یبرا هیثانو یعلت عنوان به نیهوچک لنفوم از یمورد .ییحی یشاهرخ سمن، یاردکان یافخم لدا،ی یدیناه رضا، ییمرتضا ارجاع:

Cutis Verticis Gyrata . 6671-6673(: 117) 97؛ 6938مجله دانشکده پزشکی اصفهان 

 

 مقدمه

Cutis verticis gyrata (CVG،) یمشخصه که است ینادر یماریب 

 یدارا ،CVG. باشر یم سر  پوست یرو یپوست قیعم یهانیچ آن،

 رخ بلرو  از پر  ،یماریب نیا یهیاول ف م و است هیثانو و هیاول انواع

 شرام  روان و اعصاب میعال هم اه ای و ییتنها به توان یم و ده یم

 نیرا یهیرثانو فر م(. 1-2) باشر  یمغر  فلر  ای یذهن یمان گ عقب

 یعیوس فیط  یدل به ف م، نیا(. 1) است ت عیشا هیاول ف م از ،یماریب

 ،(یآک ومگرال ماننر )  یرردرون غر د یهرایماریب شام  هایماریب از

 و Turner، Noonan یهرراسررن رم ماننرر ) یترروارث یهررایمرراریب

Klinefelter)، و اگ مررا آکنرره،  یررنظ) یپوسررت یالتهرراب یهررایمرراریب 

Psoriasis)، و میخرخرو  یتومورهرا ،( یفلیسر ماننر ) هاعفونت 

( Skin leiomyomatosis و Amyloidosis  ینظ) یپوست یلت اهایانف

 لوژنرو یم یلوکم و وسارکومیآنژ م،یب خ مالنوم مانن ) هایمیب خ و

 در هیرثانو CVG شر ، مطر   که طورهمان(. 3-4) ده یم رخ( حاد

 حراد  یرلوئیم یلروکم هماننر  یکیهمراتولوژ یهرایمیب خ با ارتباط

 هیثانو CVG با رابطه در یمح ود یهاگ ار  اما است، ش ه گ ار 

 سراله 34 یمر د مرورد در هاگ ار  نیا از یکی. دارد وجود لنفوم به

 سر  پوسرت و صورت از یس وز ت شحات و تورم  یدل به که است

 کال،یسر و یلنفادنوپرات ینرهیمعا در و کر ده م اجعره ماه، 4 م ت به

 CVG نرره،یمعا در ن،یهمچنرر. اسررت داشررته نررالینگوئیا و یالریآگرر 

  صیتشررخ مرراریب نیررا یبرر ا ت،یررنها در. اسررت شرر ه مشرراه ه

High-grade T-cell lymphoma (5) ش  گذاشته. 

 گزارش مورد
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 گزارش مورد

 برا کره شودیم گ ار  مذک  یساله 41 ماریب مورد کی مقاله، نیا در

( ع) رضرا امرام مارسرتانیب پوست درمانگاه به خار ، یاصل تیشکا

 م اجعره از قبر  سرال سره از مراریب خار . بود ک ده م اجعه مشه 

 مر ور بره و بروده پرا و دسرت کرف در ابت ا خار . بود ش ه ش وع

 میرعال بره گذشته سال از  ین س فه ن،یا ب  عالوه. است ش ه یعموم

 بره مک ر م اجعات  یدل به م ت، نیا یط در. است ش ه اف وده ماریب

 خرود، یگفتره بره و داشرته خرار   یردل بره ییسر پا یهادرمانگاه

 یبهبرود اما ک ده؛ افتیدر سالبوتامول یاسپ  و خار  ض  یداروها

 یط را لوگ میک 11-12 ح ود وزن کاهش ن،یا ب  عالوه. است ن اشته

 م اجعره، از قبر  سال کی ن،یهمچن. است ک ده ذک  گذشته سال سه

 به الزم. است نبوده یصیتشخ که ش ه انجام پوست یوپسیب یو یب ا

 و خرا  یمراریب یخانوادگ ای و یشخص یسابقه ماریب که است ذک 

 . ن اشت  ین یج اح ای یبست  یسابقه

 یهراپرال  و پرا و دسرت کرف یک اترودرم مرار،یب ینهیمعا در

 یرو CVG نفرع بره ینمرا برا همر ا  هیژن ال یهیاکسکور و هیفیکنیل

 یالریآگر  یهیرناح در ن،یهمچنر(. 1 شک ) ش  مشاه ه س  پوست

 جهرت مراریب. شر  لمر  یلنفادنوپات چپ، کوالریسوپ اکالو و چپ

 بخرش در شرت یب یصریتشخ یهرایب رسر ن،یهمچن و درمان افتیدر

 و  ونیسرپ یر ن،یگابراپنت ن،یداکسرپ برا درمان تحت و یبست  پوست

Body lotion گ فت ق ار . 

 

 
 (B) سر پوست و( A) صورت یرو بر مراجعه هنگام ماریب عاتیضا. 1 شکل

 

 یهاتیهپات یصیتشخ یهاشیآزما شام  ییهاشیآزما ماریب یب ا

B تیرررهپات و C، Human immunodeficiency viruses (HIV)، 

Anti-smooth muscle antibody (ASMA ) خون، یانعقاد عوام 

 یهاشیآزما م فوع، شیآزما ،یمنیخودا تیهپات نظ  از یب رس جهت

 سر م،Lactate dehydrogenase (LDH ) سطح  ،ی وئیت یعملک د

 غلظرت سر م،Angiotensin converting enzyme (ACE ) سطح

 Insulin-like growth factor 1 سرطح ن،یتیف  سطح خون، ک  نیپ وتئ

 CVG یهیرثانو علرت عنروان بره یآک ومگرال نظ  از یب رس جهت)

 Peripheral blood smear خرون، یهراگلبول کام  شمار  ،(ماریب

(PBS)، و ادرار شیآزمرررا Erythrocyte sedimentation rate 

(ESR )شرمار  جر  بره هراشیآزما نیرا یتمام یجهینت. ش  انجام 

. داشرت قر ار یعریطب یمحر وده در ،LDH و خون  یسف یهاگلبول

 درصر  8  ،یرنوت وف درصر  78 برا) 12411  یسرف یهاگلبول تع اد

  بررا همرر اه سرر  بانرر  درصرر  2 ت،یمونوسرر درصرر  4 ت،یلنفوسرر

Rouleou formation و( یطیمح خون  یاسم در LDH  بود 555 ب اب. 

 نهیسر یقفسه یساده یگ اف یو یب ا ماریب یهاس فه به توجه با

 پارات اکئرال کر ورت ،یگ اف نیا در که ییجا آن از و ش  درخواست

  Lung high-resolution computed tomography ش ، مشاه ه راست

(Lung HRCT )یجرهینت. آمر  عم  به ماریب جهت Lung HRCT 

 نالیاسرتیم  یلنفادنوپرات امرا هرا،هیرر یعیطب میپارانش از یحاک مار،یب

 Enhancement و متوسط هموژن Enhancement با یانیم و یق ام

 برا چرپ کوالریسروپ اکالو متعر د یلنفادنوپات ن،یهمچن. بود یع وق

  ی قطرر بیشررینه بررا چررپ یالریآگرر  و مترر یلیم 17 قطرر  یبیشررینه

 (.2شک  ) ش  مشاه ه ماریب اسکن یتیس در  ین مت یلیم 22

 

 
 ماریب اسکن یتیس در نالیاستیمد یلنفادنوپات. 2شکل 

 

 نالیاسرتیم  یهرانرود لنف از ،یمیب خ به ینیبال شک به توجه با

 یبر ا و آمر  عمر  بره اسرکن یتیس  یگا تحت یب دارنمونه ماریب

 برا یلنفراو یگ ه ،یشناختبیآس یب رس در. ش  ارسال یشناسبیآس

 یهرراسررلول ونیلت اسررینفیا بررا کیررب وتیف یبانرر ها و رنرر وال ینمررا

 کوچررک، ی یررلنفوئ یهرراسررلول از شرر ه سرراخته رامورفونوکلئرریپل

 یهراسلول ونیف اسیپ ول با و  ینوفیائوز و تیوسیستیه ت،یپالسموس

  و نیهرروچک یهرراسررلول ینمررا بررا یاهسررته چنرر  ایرر کیرر درشررت

Reed-Sternberg صیتشخ با ی،شناختبیآس ینما نیا. ش  مشاه ه 

 . داشت تطابق Nodular sclerosis نوع نیهوچک لنفوم
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 بره صیتشرخ نیا با و ارجاع یهماتولوژ  یس و به سپ  ماریب

 ی،و یگفتره طبرق و گ فرت ق ار یدرمان یمیش تحت ماه شش م ت

 کامر بره طرور  یدرمانیمیش جلسه دو از پ  یو یس فه و خار 

 CVG ینمرا ،یبسرت  از پ  سال سه ماریب ی یگیپ در. افتی بهبود

 (.3شک  ) داد نشان یبهبود  ین یو س  پوست یرو

 

 
 درمانیشیمی افتیدر از پس عهیضا ینما یبهبود .3شکل 

 

 بحث

 را لنفروم صیتشرخ و مراریب CVG برودن مسرتق  احتمرال چنر  ه 

 مرورد نیرا یمراریب  یسر و ینیبرال یتابلو اما گذاشت، کنار توانینم

 لنفوم به هیثانو ماریب نیا CVGرود می احتمال که است نیا از یحاک

 عنوان به را لنفوم مقاله یان ک تع اد تاکنون کهه  چن  . است داده رخ

 از ،یمرورد گر ار  نیا و( 6) ان ک ده گ ار  CVG یهیثانو علت

 یانرهیزم  یردل عنروان به لنفوم مورد در که است هاییگ ار  مع ود

 . دارد وجود CVG یب ا یاحتمال

 جادیا یانهیزم عل  از یب خ موقع به صیتشخ که نیادیگ    یدل

 سرازس نوشرت توانر یم یخون یهایمیب خ جمله از CVG یکنن ه

 میرعال یب رس قیط  از یماریب نیا یهیثانو عل  گ فتن نظ  در باش ،

 نیرا در یلنفادنوپات و س فه وزن، کاهش خار ،) CVG ماریب هم اه

 در سرتیدرماتولوژ بره ارجراع و الزم هایشیآزما درخواست ،(مورد

 . ستی اال ام ازین صورت

 درمران برا مرورد نیرا در که است نیا گ ید مهم ینکته آخ ، در

 سر  پوست یرو ب  CVG ینما یبهبود مار،یب CVG یانهیزم عام 

 یهیرثانو مروارد  یسا در دارد امکان ازاین رو،. است داده رخ  ین یو

 ،CVG ینمرا ،CVG یکننر ه جادیا یماریب درمان با  ین یماریب نیا

 .اب ی بهبود  ین باش ،یم ن یناخوشا مارانیب از یاریبس یب ا که

 CVG یبر ا هیرثانو علرت عنروان به را لنفوم ،یمورد گ ار  نیا

 یلنفادنوپات و خار  همچون مار،یب هم اه میعال به توجه. کن یم مط  

 برا. باش یم هایماریب گونه نیا یهیثانو عل  به یابیدست راه نه،یمعا در

 .اب ی بهبود توان یم ماریب CVG ،ینهیزم علت درمان

 

 تشکر و قدردانی

ب ین وسیله از بیمار مورد مطالعه به دلی  همکاری در اج ای مطالعره 

 و ماریب یکتب یآگاهانه تیرضا با بیمار،  یگ دد. تصاوسپاسگ اری می

 از مطالعره نیرااجر ای  درهمچنین،  .ش  وی ارایه چشمان پوشش با

 تضراد سرن گانینو از ک ام چیه و نش  استفاده یاژهیو یمال منبع چیه

 .ن اشتن  مطالعه نیا در یمنافع
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A Case of Hodgkin Lymphoma as a Secondary Cause of Cutis Verticis Gyrata 

 
Reza Mortezaei1 , Yalda Nahidi2 , Saman Afkhami-Ardakani1, Yahya Shahrokhi3 

 

Abstract 

Background: Cutis verticis gyrata (CVG) is a rare condition characterized by deep skin folds over scalp. The 

secondary CVG can occur due to conditions including malignancies such as leukemia. However, there are 

limited reports on lymphoma as a secondary etiology for CVG, to date.  

Case Report: A 41-year-old man patient came to our dermatology clinic complaining of generalized pruritus, deep 

skin folds on scalp, and weight loss from 3 years ago, as well as chronic cough from one year ago. On examination, 

he had left axillary and supraclavicular lymphadenopathy. Since mediastinal lymphadenopathy was reported on his 

lung high-resolution computed tomography, a lymph node biopsy was done, and a diagnosis of Hodgkin lymphoma 

was made. Chemotherapy was commenced for the patient, and after two sessions, his pruritus and cough vastly 

improved. Additionally, at a follow-up session 3 years after admission, his CVG improved. 

Conclusion: This case report is one of limited available reports about lymphoma as a secondary cause of CVG. 

Timely diagnosis of secondary causes of CVG, including hematological malignancies, could be of critical 

importance. In addition, in this case, treatment of the underlying cause of CVG resulted in an improvement in 

CVG itself. 
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