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گزارش یک مورد آنژیومیوفیبروبالستوم واژن در یک
بیمار  63ساله
دکتر فاطمه همائی ،1دکتر فاطمه توسلی ،2دکتر سعادت میرصدرائی ،6دکتر
5

نوریه شریفی ،6دکتر سودابه شهید ثالث ،*4دکتر پروانه دهقان
.1
.2
.3
.4
.5

دانشیار گروه رادیوتراپی و انکولوژی ،مرکز تحقیقات درمان سرطانهای توپر ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
مشهد ،مشهد ،ایران.
دانشیار گروه زنان و مامایی ،مرکز تحقیقات اختالالت تخمک گذاری ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
استاد گروه پاتولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
استادیار گروه رادیوتراپی و انکولوژی ،مرکز تحقیقات درمان سرطانهای توپر ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
مشهد ،مشهد ،ایران.
دستیار تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی ،مرکز تحقیقات درمان سرطانهای توپر ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
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مقدمه :آنژیومیوفیبروبالستوم ،یک تومور نادر خوش خیم است که تظاهراتی مشابه آنژیومیکسوم از خود نشان میدهد.
این تومور ،یک تومور بافت نرم است که غالباً در ناحیه ولو زنان پره منوپوز رخ میدهد .اکثر بیماران با توده ولو مراجعه
می کنند که اغلب تشخیص بالینی کیست بارتولن داده میشود و تشخیص افتراقی آن از آنژیومیکسوم مهاجم و
میکسوفیبروسارکوم اهمیت دارد .مطالعه حاضر با هدف گزارش یک مورد نادر آنژیومیوفیبروبالستوم واژن در خانمی 33
ساله انجام شد.
گزارش مورد :بیمار خانمی  33ساله بود که در سال  8( 1384سال قبل) به دلیل احساس توده در ناحیه واژن به
درمانگاه انکولوژی زنان مراجعه کرده بود .طبق اظهارات بیمار رشد توده مذکور کند و بطئی بوده و به علت فقدان
مشکل خاص پیگیری نکرده ،اما طی  2سال اخیر ،توده کمی بزرگتر شده و به دلیل ایجاد اشکال در هنگام مقاربت،
بیمار مراجعه کرده بود .در معاینه اولیه ،توده های کروی شکل و منشأ گرفته از قسمت تحتانی واژن در سمت چپ با
برجستگی بیشتر در ناحیه فورشت ،قابل دید و لمس بود .حذف ساده تومور انجام شد .ماکروسکوپی ضایعه ،نشانگر
یک قطعه بافت کروی شکل ،دارای بافت مخاطی ،در برش توپر به رنگ کرم و با قوام نرم بود .گزارش میکروسکوپی
مؤید آنژیومیوفیبروبالستوم بود .پس از حذف ساده تومور ،طی  84ماه پیگیری ( 1سال) تاکنون عود موضعی یا
سیستمیکی مشاهده نشده است.
نتیجهگیری :آنژیومیوفیبروبالستوم در خارج از ولو و در سنین کمتر از میانسالی هم می تواند رخ دهد و حذف ساده
تومور درمان عالج بخش آن می باشد.
کلمات کلیدی :آنژیومیوفیبروبالستوم ،آنژیومیکسوم ،واژن
* نویسنده مسئول مكاتبات :دکتر سودابه شهید ثالث؛ مرکز تحقیقات درمان سرطان های توپر ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
تلفن1511-8431518 :؛ پست الكترونیکshahidsaless@mums.ac.ir :
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مقدمه
آنژیومیوفیبروبالستوم ،یک تومور خوش خیم نادر است
که در زنان میانسال با میانگین سنی  41سال رخ
میدهد .این تومور ،یک تومور بافت نرم است که غالباً
(نه به طور مطلق) در ناحیه ولو زنان پرمنوپوز رخ
میدهد .اکثر بیماران با توده ولو مراجعه می کنند که
اغلب تشخیص بالینی کیست بارتولن داده میشود و
تشخیص افتراقی آن از آنژیومیکسوم مهاجم و
میکسوفیبروسارکوم اهمیت دارد.
1
این تومور به وسیله نواحی کم سلول و پرسلول به
صورت مخلوط با عروق خونی ،سلول های استرومای
دوکی شکل و برجسته 2که اطراف عروق خونی تجمع
یافته اند ،مشخص می شود .در بررسی
ایمنوهیستوشیمی اکتین و ویمنتین در این سلول ها
مثبت است ( .)2 ،1تشخیص افتراقی
آنژیومیوفیبروبالستوم از آنژیومیکسوم مهاجم دارای
اهمیت است ( .)1آنژیومیوفیبروبالستوم به وسیله
حاشیه های مشخص ،سلوالریتی باالتر ،عروق خونی و
سلولهای استرومال فراوان ،موسین استرومال ناچیز و
به ندرت خروج گلبول قرمز از رگ از آنژیومیکسوم
افتراق داده می شود .البته تظاهرات شایع بین
آنژیومیکسوم و آنژیومیوفیبروبالستوم ،مؤید ماهیت
نزدیک هر دو بیماری است (.)3
مطالعات مختلف نشان داده اند که این بیماری با حذف
ساده تومور ،قابل درمان است و نیاز به اقدامات بیشتری
وجود ندارد .مطالعه حاضر با هدف گزارش یک مورد
نادر آنژیومیوفیبروبالستوم واژن در خانمی  33ساله
انجام شد.

بحث
آنژیومیوفیبروبالسیوم ،یک تومور خوش خیم نادر است
که به طور مشخص در ولو ،واژن ،لگن و پرینه زنان پره
منوپوز با میانگین سنی  41سال ایجاد میشود (.)3 ،4-2
بروز این تومور در ناحیه واژن ،فوق العاده نادر میباشد.
مورد گزارش شده ،خانمی  33ساله بود که نسبت به
میانگین سنی در سایر منابع ،جوانتر می باشد .محل
تومور نیز در این بیمار در ابتدای واژن بود که نسبت به

گزارش مورد
بیمار خانمی  33ساله بود که در سال  1( 1384سال
قبل) به دلیل احساس توده در ناحیه واژن به درمانگاه
انکولوژی زنان مراجعه کرده بود .مشکل بیمار به صورت
احساس توده در دهانه واژن بود و گاهی خروج این توده
کوچک را از واژن ذکر میکرد .طبق اظهارات بیمار،
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رشد توده مذکور کند و تدریجی بوده و به دلیل فقدان
مشکل خاص پیگیری نکرده ،اما طی  2سال اخیر ،توده
کمی بزرگتر شده و به دلیل ایجاد اشکال در هنگام
مقاربت ،بیمار مراجعه کرده بود .وی صاحب دو فرزند
میباشد و آخرین زایمان او حدود  8سال قبل بوده
است .در معاینه اولیه ،تودهای کروی شکل و منشأ
گرفته از قسمت تحتانی واژن در سمت چپ با
برجستگی بیشتر در ناحیه فورشت ،قابل دید و لمس
بود .پس از حذف ساده تومور ،نمونه جهت ارزیابی
آسیب شناسی ارسال شد .ماکروسکوپی ضایعه ،نشانگر
یک قطعه بافت کروی شکل با قطر  2سانتیمتر ،دارای
بافت مخاطی ،در برش توپر به رنگ کرم و با قوام نرم
بود .طبق گزارش میکروسکوپی در زیر پوشش
4
سنگفرشی 3و مطبق واژن ،کوریون سطحی با تکثیر
نئوپالزیک ندوالر با حدود مشخص ،ساخته شده از
سلولهای کشیده با کانونهای کم سلول و پرسلول
سطحی با نمای میگزوئید و در قسمت مرکزی با نمای
فیبروبالستیک دهیالینیزه همراه مقاطع عروقی نسبتاً
زیاد برخی با جدار ضخیم نمایان بود.
در اطراف مقاطع عروقی افزایش تراکم سلولی با هسته
های پررنگ  5و سیتوپالسم روشن یا اسیدوفیل به طور
پراکنده مشهود بود .آتی پی سیتونوکلئر و میتوز مشاهده
نشد ،بنابراین گزارش آنژیومیوفیبروبالستوم واژن تأیید
شد .طبق بررسی ایمنوهیستوشیمی ایمنواکتیویتی،
اجزاء تومور با ویمنتین و مارکر  SMAمشاهده شده
است.

 دکتر فاطمه همایی و همكاران

فیبروبالستیک و هیالینیزه همراه با مقاطع عروقی نسبتاً
زیاد ،بدون آتی پی سیتونوکلئر و میتوز بود.
این تومور از آنژیومیکسوم مهاجم به وسیله حدود
مشخص ،سلوالریتی باالتر و عروق خونی فراوان،
سلولهای استرومال برجسته و موسین استرومال ناچیز و
به طور نادر خروج گلبول قرمز از رگ افتراق داده
میشود (.)3
در مطالعات مختلف به دنبال حذف ساده تومور،
هیچگونه عودی مشاهده نشده است .به طور مثال در
گزارش مورد پرکز و همکاران ( )2113پس از  18ماه از
حذف ساده تومور ،عود موضعی یا سیستمیک مشاهده
نشد ( )4و در گزارش اوموری و همکاران ( )2113نیز در
پیگیری  3ساله بعد از حذف تومور ،عودی مشاهده نشد
( .)5در مطالعه اچسو و همکاران ( )2114نیز در طول
یک پیگیری  3ماهه ،هیچ عود موضعی یا دوردستی
مشاهده نشد ( .)3در گزارش ما نیز پس از حذف ساده
تومور ،طی  84ماه پیگیری ( 1سال) ،تاکنون عود
موضعی یا سیستمیکی مشاهده نشده است.

ولو و پرینه ،محل کمتر شایعی است .جنگ (،)2111
یک مورد آنژیومیوفیبروبالستوم پاراواژینال که به صورت
توده باسن تظاهر کرده بود را گزارش کرد .بیمار مذکور
به دلیل احساس توده در ناحیه واژن و ایجاد اشکال در
هنگام مقاربت ،بدون هیچ گونه مشکل ژنیکولوژیک
دیگری به درمانگاه انکولوژی زنان مراجعه کرده بود (.)1
در سایر گزارشات نیز عالمت اولیه این تومور ،احساس
توده و عدم وجود مشکالت دیگر دستگاه تناسلی زنانه
بوده است (.)3 ،5
این تومور عموماً اندازه کوچکی دارد و با حاشیه های
مشخصی تظاهر می کند ( .)2در بیمار ما نیز توده،
کامالً کروی و قطر آن حداکثر  2سانتی متر بود ،اما در
مطالعه نوپدون راتاکن ( ،)2118سایز توده 3*1*11
سانتیمتر و وزن تقریبی آن  151گرم گزارش شد (.)8
ریزبینی این تومور شامل سلول های دوکی کوچک بدون
آتی پی در زمینهای از استرومای فیبری و میگزوئید می
باشد ( .)3 ،2در مورد گزارش شده نیز در زیر پوشش
سنگفرشی مطبق واژن ،کوریون سطحی با تکثیر
نئوپالزیک ندوالر با حدود مشخص ساخته شده از
سلول های کشیده با کانون های کم سلول و پرسلول
سطحی با نمای میگزوئید و در قسمت مرکزی با بقایای

نتیجه گیری
آنژیومیوفیبروبالستوم در خارج از ولو و در سنین کمتر از
میانسالی هم می تواند رخ دهد و حذف ساده تومور
درمان عالج بخش آن می باشد.
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