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Patient Descriptions 
 ساله 13بیمار دختر 

دانش آموز کالس هشتم 

اهل و ساکن بروجرد 

Chief Complaint 

   پارر   ماادر بیماار و    :منبع شرح حاا

 خود بیمار 

 Reliability: Reliable  

1386/7/30:تاریخ تولر 

 

هیرسوتیسم 



Present illness 

ساالی  شاروش شار  و باه تارریا ا ااایش یا تاه اسات          10ساله  با شکایت هیرسوتیسم از سان   13بیمار دختر 

 .هیرسوتیسم به شکل ژنرالیا  که به ترریا مو ها پررنگ شر  و ا اایش ضخامت پیرا کرد  انر

ریاش موی ناحیه تمپورا  و  رونتا  از همان زمان شروش شر  و به ترریا ا اایش یا تاه ولا  همارا  باا اکناه و       

با ایان شاکایت باه پاشا      . کلفت  صرا و ا اایش تود  عضالن  را ذکر نمیکنر. ا اایش وزن محسوس نبود  است

 . مراجعه میکنر







97/6/13 



سیپروترون کامپانر  و الراکتون شروش م  شود که بیمار -دارو های  یناسترایردر این زمان جهت بیمار 

 . انها را مصرف نمیکنر

و بیمار پیییری نمیکنر تا ی  سا  بعر  که به علت تشریر هیرسوتیسم و امنور  مجردا به پاش  مراجعاه  

 .میکنر

 



ما  بعر منس شر  است که هر باار  6سالی  دو نوبت با  اصله ی  ما  وسپس  11/5بیمار در سن 

   .روز طو  کشیر  و مقرار خونریای کمتر از منس نرما  بود  است 4ال   3

 .سالی  شروش شر  و به صورت کامل بود  است9رشر برست بیمار از سن 

 .و سردرد  نمیرهر شرح حال  از گاالکتور  

 .نراشته استبارگ  و تود  شکم   ,درد شکم  













 .تحت جراح  سالپنیواو ورکتوم  سمت چپ قرار گر ت 98/12/17بیمار در تاریخ 







99/4/4 



99/6/24 



99/6/24 



99/6/6 



 :سیر تومور مارکر ها

BHCG:   24.73 IU/L  -  0.45mIU/ml  -  0.68mIU/ml                     

             CEA :     1.46 ng/ml                                                                       

AFP :     7.63 IU/ml                                                                        



97/04/05 97/06/13 98/09/07 98/12/17 99/02/17 99/06/06 99/06/24 

LH 6.2 Miu/ml 0.43 0.2 84 53 

FSH 3.6 miu/ml 0.39 0.3 205 141 

Testosterone 2.01ng/ml 1.96 5.3 1.7 0.14 0.13 0.22 

Estradiol 79.5pg/ml 

DHEA-S 185mcg/dl 180 

ACTH 43pg/ml 

TSH 3.3micIU/ml 1.58 

17OH-
Progestrone 

1.6 ng/ml 1.8 4.1 

PRL 11.9ng/ml 7.2 



Past Medical History 

بعر کاه  تکرارآن ی  سا  و  94سابقه تشنا تونی  کلونی  ژنرالیا  سا  

  .پس تحت درمان با کاربامازپین م  باشرآن از 

 



Drug History  میل  گرم روزانه 200قرص کاربامازپین 

Social History  رزنر سوم( -) مواد مخرر ( -) الکل ( -) سییار  
.خانواد    

ALLERGY  منف 

Family History  ازدواج مادر و پرر.است نراشته وجود مادری و پرری خانواد  برادر  مادر  پرر  در مشابه بیماری 
 17-16 سن در که سالم ساله 27و22 برادر دو دارای و هستنر عمو دختر / عمو پسر  امیل 
 .انر داشته نرما  بلوغ سالی 



Review of system 

General: 

  64kgوزن  168cmقر    ) + (هیرسوتیسم ژنرالیا  (-)کاهش وزن 

Skin: 

   ( -)اکنه   ( -) اسکار (  -) راش 

Head and neck : 

 ( -) گلو درد (  -) سرگیجه (  -) سردرد (  -) مشکالت بینای  و شنوای  )+( موی ناحیه  رونتا  وتمپورا  ریاش



Review of system 

Respiratory: 

 ( -) تنی  نفس (  _) سر ه 

Cardiovascular: 

 (   -) درد قفسه سینه (  -) تپش قلب 

Gastrointestinal: 

 ( -) تهوش و استفراغ (  -) یبوست (  -) سوزش سر د  (  _) اختال  بلع 

 :Genitourinary   ) + (                                                                                                                        امنور  

 

 



Review of system 

Musculoskeletal: 

 -د رمیت  -ا اایش تود  عضالن  

Psychitric: 

 اختالل  رو ذکر نم  کنر  

Hematologic: 

 اختالل  رو ذکر نم  کنر  

Neurologic: 

 اختالل  رو ذکر نم  کنر

                                                                                           :Endocrinکلفت  صرا)+(  ا اایش مو های زایر)+( تغییرات منس

 



GENERAL APPRIANCE 

 .ساله؛ هوشیار است و همکاری الزم را دارد 13دختر 

Height : 168 (cm)| weight:64)kg(  | BMI: 22 

Vital sign : BP: 110/80 | PR: 76/min | RR: 12/min | T:37  



Physical examination 

HEAD: 

پوست برون اسکار و اکنه موی ناحیه صورت ضخیم وپررنگ و در ناحیه کنار گوش به صورت پیچ  

 FG SCORE: 36خورد 



Physical examination 

NECK: 

 ( -) نرما      اکانتوزیس نییریکنس: تیروییر(  -) انحراف تراشه (  -) لنفادنوپات  

Thorax: 

 B5رشر برست (  -) کیفوز (  -) د ورمیت  

Cardiovascular:  

 سمع قلب نرما 

Respiratory: 

   clearسمع ریه 

 

 



Physical examination 

Abdomen: 

 .شکم در نیا  قرینه دارای اسکار عمل جراح  گنادکتوم  در لمس نرم  اقر گاردینگ وتود  لمس نشر

Extremities: 

 حجم عضالت در نیا  کم  ا اایش یا ته و. در نیا  انرام های تحتان  و  وقان   اقر د ورمیت  بود

 .   ورس عضالت پروگایما  و دیستا  انرام های  وقان  و تحتان  بیشتر از نرما  بودنر

DTR ها دو طر ه قرینه و نرما  بودنر. 

 



Physical examination 

Genitourinary: 

 ژنیتالیای خارج  کامال زنانه البیای مینور و ماژور نرما  برون  یوژن انتهای در 

 .و دارای دو اریفیس مجاا اورترا و واژن داشت 

 P5و موی ناحیه پوبیس 7mm*5سایا کلیتوریس نرما   

 

 




