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مقالة موردي

ساركوم رحمي در سن غيرشايع و با رفتار شديداً مهاجم
2

زهرا هنرور* ،1محدث پيدايش

خالصه
یرحمراتشکیلمیدهندد،

سارکومهایرحمتومورهاینسبتاًنادربامنشأمزودرمیهستندکه%2-6بدخیمیها
یرحمبدخیمترینگروهتومورهایرحمهستندوازنظرهیستولوژیکسهنوعشدای تدر

طورکلیسارکومها
به 
شاملسارکومایاسترومایاندومتر(،)ESSسارکومایاندومتریالدرجهباال(تمایزنیافته)ولیومیوسارکومرحمی
میباشند.
 
سالهنولیگراویدمعرفیمیگرددکهازیکسالقبلدچارخونریزیرحمینامنظمبده

دراینگزارشخانم91
صورتمنومتروراژیشدهبود.بیماردراینمدت3نوبتتحتعملکورتاژتشخیصیقرارگرفتهبودکهبده
خرینگزارشپاتولوژیبهسارکومرحمبهمرکزافضلیپورارجاعشدهبود.درآخدرین

علتمشکوکبودنآ
سونوگرافیتودهلگنیبزرگکهسببهیدرونفروزواتساعحالبچپشدهبودگزاششدهوهمچنینآخرین
تیاسکنتودهمشکوکبهلیومیوماراگزارشکرد.بیمارتحتعمدلالپداراتومیقدرارگرفدتوپدزاز
سی 

گزارشفروزنسکشنمبنیبرفیبروسارکوم،هیسترکتومی-اوفورکتومیدوطرفهانجامشدکهدربررسینهایی
%سارکومهایرحمراتشکیل

پاتولوژیسارکوماستروماییاندومترگزارشگردید.توموراستروماییاندومتر91
ئسگیرخمیدهند.شای تدرینعالمدتایدنتومورهداخدونریزی

میدهندکهعمدتاًدرسنینحولوحوشیا

غیرطبیعیرحماست.بعضیازبیماراننیزفاقددعالمدتهسدتند.درمدانآنهیسدترکتومیتوتدالشدکمیو

سالپنگواوفورکتومیدوطرفهاست.
 -9استاديار ،فلوشيپ ژنيكو انكولوژی زنان ،دانشگاه علوم پزشكي كرمان ،كرمان ،ايران  -2دستيار زنان و زايمان ،دانشكده پزشكي افضليپور ،دانشگاه علوم پزشكي كرمان ،كرمان ،ايران
* نويسنده مسؤول ،آدرس پست الكترونيكdr.zhonarvar@yahoo.com :

دريافت مقاله9391/8/29 :

دريافت مقاله اصالح شده9395/3/37 :

پذيرش مقاله9395/1/9 :
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مقدمه

دارد.درتمددامبیمددارانتوتددالهیسددترکتومیشددکمیو

سارکومهایرحمیتومورهداینسدبتاًندادربدامنشدأ

میشود.بهدلیل تمایدل
سالپنگواوفورکتومیدوطرفهانجام 

مزودرمیهستندکه%2-6بدخیمیهایرحمیراتشدکیل

توموربرایگسترشبهداخلپارامتریوم،رباطهایپهنو

طورکلیسدارکومهدایرحدمبددترینگدروه
دهند.به 

می

میشدوند(.)6،5اثدرسدود
ساختمانهایادنکسیبرداشته 

تومورهایرحمهستندوازنظرهیسدتولوژیکسدهندوع

بخ پرتودرمانیبعددازجراحدیگدزارششددهاسدت.

شای تدرشداملسدارکومایاسدترومایآنددومتر[،]EES

میدهنددسدارکوم
همچنینشواهدیوجوددارندکهنشان 

سارکومایآندومتریالدرجهباال(تمایزنیافته)ولیومیدوم

استروماییاندومتراختاللیوابستهبههورمونیاپاسخدهنده

سارکومرحمیمیباشند(.)9-3


بههورموناست()8

سارکوماستروماییاندومترتومدورندادریاسدتکده
عمدتاًبدین51-15سدالگیرخمدیدهدد.ایدنتومورهدا

گزارش مورد

هیچگونهارتباطیباتعدادزایمان(پاریتده)،بیمداریهدای


بیمارخانم91ساله،نولیگراوید،اهلوساکنکهنو 

همراهویاپرتودرمانیقبلیلگنندارند.شای ترینعالمت

کهازیکسالقبلمبتالبهخدونریزیغیرطبیعدی

میباشد


اینتومورهاخونریزیغیرطبیعیرحماست.دردواحساس


رحمباالگویمنومتروراژیشدهاست.بیمداردرکهندو 

فشاردرشکمدراثرتودهلگنیبزرگشدوندهبداشدیوع

میگرددکهنتیجدهپداتولوژیندامعلوم
کورتاژتشخیصی 

میدهدوبرخیبیماراننیزفاقدعالمتهستند.
کمتریرخ 

مییابدولیشد 
است.عالئمبیماربهصورتموقتیبهبود 


درمعاینهلگن،معموالبزرگیمنظمیانامدنظمرحدمکده

ماهبعدخونریزیشدیدکهمنجربدهانمیدکشددنویو

گاهیاوقداتبداسدفتی(اندوراسدیون)السدتیکمانندد

میشود.درسونوگرافی
ترانسفیوژنخونگشتهاستشروع 

میشدود.تشدخی ممکدن
پارامتریومهمراهاست،اشکار 

انجامشدهابعادرحمافزای یافتهاستوضخامتانددومتر

استبابیوپسیاندومتربهاثباتبرسد،امداقبدلازعمدل

میشدود.بیمداردربیمارسدتانشدهید
99میلیمترگزارش 

داده

میگرددکدهنتیجده
صدوقییزد مجدداکورتازتشخیصی 

میشود
میشود(.)5،1درهنگامجراحی،رحمبزرگیدیده 


میشود.دوماهبعدازقط 
پاتولوژیمحصولحاملگیبیان 

کهتومورنکروتیکوهموراژیکباقوامندرمبدهرند 

میشدود
موقتیونسبیعالیمبیمار،خونریزیشدیدشروع 

سفید-خاکستریتازردوباسطحبرامدهآنراپدرکدرده

درایننوبتایشانازتودهشکمیبزرگشوندهشدکایت

در%55مواردبهخدار ازرحدم

داشتهاست.درسونوگرافیضخامتانددومتر21میلیمتدر،

گسترشیافتهاستکهدر2/3مواردمحدودبهلگناست.

میشود.بدرایمرتبده
سایزرحمبزرگترازنرمالگزارش 

متاستازبهقسمتفوقانیشکم،ریههاوگرههایلنفداوی

سومبیماردرمرکزکهنو تحتعملکورتاژتشخیصدی

ناشای است(.)5برایدرمانبهینهاولیهدربیمارانمبتالبه

میگیردکهدرگزارشپاتولوژیبافتبا%85نکروز
قرار 

سارکوماسترماییاندومتر ،اکسزیونتمامبخد هداییاز

میشودکهمشدکوک
وسلولهاینئوپالسمیSpindleدیده 

تومورکهدردیدظاهریقابلشناساییهسدتندضدرورت

بهسارکوماستروماییاندومتربدودهاسدت.نموندهتوسد 

جراحیضایعهاغلببهعنوانلیومیومرحمتشدخی

است.درهنگامتشخی

091

پيدايش و هنرور

سارکوم رحمي در سن غيرشايع و ...

میشودواحتماللیومیوم
پاتولوژیستدومدرتهرانبازبینی 

تخمدانها،پارامترهایرحم،میومتررحم ،حفدرهلگندیو

میگردد.بیمارجهتادامهبررسیودرمانبه
دژنرهمطرح 

عروقلگنیمتاستازدادهبودوازنظرstagingدرمرحلهШ

درمانیافضلیپورمراجعدهمدینمایدددر

مرکزاموزشی-

قرارداشت.بیمارپزازریکداوریچنددروزهبداحدال

سونوگرافیانجامشدهدراینمرکزتصویرتودههتدروژن

عمومیخوبجهتانجام adjuant therapyمرخ گردید.

داراینواحی cystic ،solidباابعداد996*951*965درلگدن

متأسفانهبیمارجهتادجوانتتراپیمراجعهنکردوادامده

میشود.تصویررحموتخمدانهاونواحیپارامتریال
دیده 

درمانرامتوقفنمود.پزازگذشدتدومداهازدرمدان

قابلتفکیکازهمنبودهاند.هیدرونفروزمتوسد واتسداع


جراحیمجدداًباکاه سطحهوشدیاری،عالیدمانسدداد

تیاسکن
درسی 

حالبپروگزیمالچپمشهودبودهاست.

وشکمحادجراحیبهاورژانزافضلیپورمراجعده

ادراری

انجامشدهتودهلگنیمشکوکبهلیومیوماگزارشگردیده

کردوتحتعملالپاراتومیتشخیصیقرارگرفتکهبدا

است.درمعاینهتودهشکمیدردناککدهتداحددندا 

تشخی

انسدادناشیازتدودههدایشدکمیمتاسدتاتیک

میشود.بیماراسفندماه13باشکبده
گسترشداشتهلمز 

دربررسیهایانجدامشددهمتاسدتاز

تحتنظرقرارگرفت


میگیدرد.حدینعمدل
تودهرحمیتحتالپاراتومیقرار 

مغزینیزتأییدگردید.بیماربارضایتشخصیبیمارستان

تودهایبهابعاد91*25سانتیمتردرلگندیدهشددکدهبده


راترککردهومتأسفانهپزازگذشدتیدکهفتدهدر

ورودههابه

تخمدانها

خلفرحموکفلگنچسبیدهبود.

منزلفوتنمود.

سطحتودهچسبیدهبودندکهازتودهخلفرحمجداشدند.
بحث

تودهتاحدامکانخار گردیدوجهتفدروزنسکشدن
فرستادهشدکهجوابفیبروسارکوماعالمشدباتوجدهبده

سارکومهایرحمتومورهاینسبتاًنادریهستندکدهاز

نولیگراویدبودنواحتمالمنشأخار رحمیتوده،ابتددا

میگیرندکهبهدنبالپرتودرمانی
سلول هایمزودرمیمنشأ 

بیوپسیهایمتعدد

تصمیمبهحفظلولهوتخمدانگرفتهشد.

لگنبرایدرمانکارسینومسرویکزیااختالالتخدوش

ازمناطقمختلفلگنیگرفتهشد،کورتاژاندومترهمانجام

خیممیزانآنهداافدزای مدییابدد(.)3،9بدهطدورکلدی

شدکهدرکوتاژبافتمشکوکمشداهدهشددومجددداً

تومورهایرحمهستند
بدخیمترینگروه 
سارکومهایرحم 

فروزنگردیدکهگسترشتوموربهاندومترراتأییدکرد.

وازنظرتشخی ،رفتاربالینی،الگدویانتشدارتومدوربدا

بههمیندلیلهیسترکتومیکامدلوسدالپنگواوفورکتومی


کارسینومهایاندومترتفاوتدارند.


بهعلتچسبندگیشدیدآپاندیزبهتوده
دوطرفهانجامشد .


نئوپالسمهایاسدترومالانددومترزیدرمجموعدهایاز

اپاندکتومینیدزگردیدد.نموندهدرمحلدولفرمدالینبده

نئوپالسمهایمزانشدیمرحدمهسدتندکدهکمتدراز%95

پاتولوژیستارجاعدادهشد.درگزارشپداتولوژینهدایی

%تمامنئوپالسمهایرحمیرا

سارکومهایرحمیوتقریباً9


سلولهایspindleبدخیمهمدراهبدانکدروز،هسدتههدای

براساستقسیمبندی

سارکوماهایرحم

میدهند()9
تشکیل 

مطرحکنندهسارکوم
هیپرکروماتیکومیتوزباالدراندومتر 

بندیشدهاند:


هایزیرتقسیم

بهدسته
سالNCCN 2591
-9سارکومایاسترومایاندومتر()ESS

استروماییاندومترباسایز96سانتیمترمشاهدهشدکدهبده
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-2سارکومایاندومتریالدرجهباال(تمدایزنیافته)کده

تشخی میومرحمبرایشانمطدرحاسدت(،)6،6معمدوالً

پلئومورفیسمویااناپالزیبیشترازآنچهکهدراسترومایفاز

هنگامبررسیعلتیکAUBشناساییمیشوند.متأسدفانه

میشودویابهطورکاملتمدایز
فولیکولردارددرآندیده 

یتصویربرداریموجودسارکومها

درهیچکدامازروشها


استروماییراازدستدادهاستواکثراًباالی95میتوزدر

نمایتیپیکندارند()6وهمینامرسدببتعویدقبیشدتر

هرhpfدارد

میشدود.کورتداژویدابیوپسدیآنددومتر
شناساییآنها 
حساسیتپدایینیدرتشدخی سدارکومایرحمدیدارد.

-3لیومیوسارکومرحمی()5()ULMS

میندلیلمعموالً بعددازهیسدترکتومیتشدخی
بهه 


یکسیستمطبقهبندیجدیدبرایسارکوماهادرسدال


داده

ارائهشدهاستکهبینطبقهبندی

2551توس AJCC،FIGO

)درصورتیکهپاتولوژیبیمارسارکوماگزارش

میشوند(6


سارکوماهاوکنسرهایاندومترتفاوتقائلشدهاستکه

شودبایدابتداحتمابازخوانیشودتاتشخی تأییدگدردد


دلیلتفاوتماهیتاینکنسرهاست.

به

سپز CT SCAN- MRI –PET SCANشکم،لگدنوقفسده

میباشد
Lowباقابلیتمتاستاز 

میشود.مسالهمهمایناستکهمشخ کندیم
سینهانجام 

ESSیکسارکومgrade

ویکسریسلولیکشکلکهشبیهاندومترپرولیفراتیو

آیاسارکومامحدودبهرحماستیدابدهخدار ازرحدم

هستندتشکیلشدهاستولیتهاجمبهمیومتروعروقدارد

گسترشداشتهاست.اگربیمارقابلجراحیباشددرایدن

میکندکهبده
()1معموالیکسریزوایدانگشتیایجاد 

صورتهیسترکتومیبدههمدراهادنکسدکتومیدوطرفده

میومتر،عروقخونیولنفاتیکتهاجممدیکنندد.ازنظدر

مددیشددود(.)8
()TAH-BSOدرمدداناجددحمحسددوب 

بافتشناسیبایکسریسلولاسترومالیکشدکلکده


یرحمبایدبهصورتکامدل ()en blocبرداشدته

سارکومها


اتیپیهستهایخفیدفومیتدوز

پلئومورفیسمسلولیاندک،

شوند.لنفدادنکتومیدرایدنبیمدارانکنتراورسدیاسدت

میشوند.
محدوددارندمشخ  

کهبیماریبهخار ازرحمگسدترش


درصورتی
(.)1-99

سنشای سارکوماستروماییانددومترحدولوحدوش

یافتهباشدبایدبهطورفردیبرایبیمارتصمیمگرفتهشود.

باشد.بیمارمابسیارجوانتر

یائسگییعنی51-15سالگی 
می

بهتراستبیماریکهدرگیریخار شکمینداردتحدت

ازاینسنیعنی91سالهبود.سارکومایرحمیمعموالًبدا

مرحلهبندیجراحدیوسیتورداکشدنقدرارگیدرد.ولدی


خونریزیواژینال،عالیدمفشدارلگندی(احسداسفشدار،

بیمارانیکهکاندیدجراحینیستند(بیماریخدار شدکمی


فرکونسی،یبوست)رحمبزرگویااتساعشکمخدودرا

دارند)بایدتحتدرمانمدیکالقرارگیرند(.)92جراحدی

میدهند.دربیمارمانیزعالئمباخونریزینامنظمآغاز
نشان 

کانسرواتیوکهشاملحفظتخمدانوبرداشتنضایعهرحمی

شدهوبهجزدرمراحلآخرتشخی بیمداریشدکایتیاز

استدربیمارانسنباروریکهبیماریمحدودبدهرحدم

تودهشکمیوجودنداشتهاست.معموالدرزنانیائسدهبدا

دارندوخواستارحفظباروریاندقابلانجاماستهرچندد


میدهدوبا
خونریزیواژینالبعدازیائسگیخودرانشان 

اینبیماراندرمعرضعودباالتریقراردارندوبهمحد 

اختصاصیانداکثرابیمدارانتدا


توجهبهاینکهعالیمانغیر

تکمیلخانوادهباید TAH-BSOدرمانیانجامشود(.)93در

قبلازاینکهپاتولوژیآنهدامدوردبررسدیقدرارگیدرد

هیچیافتهایمبندیبدر

صورتیکهبعدازجراحیاولیهESS
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میتوانتنهابیمارراتحتمراقبدت
بقایاوجودنداشتهباشد 

برامده(همراهبااستطالههایاالستیکباقوامکرکیشکل


قرارداد()95،91ولیهورمونتراپیبرایمراحل9تدا5

بهداخلوریدهایلگن)آنراپدرکدردهاسدتمشداهده


ESSتوصیهشدهاست.رادیوتراپیادجونتبرایمراحل2

میشود.دربیمارمانیدزتدودهنکروتیدکبداقدوامندرم


تا5ممکناستبهدرماناضافهشودوبدرایمرحلده 5B

خاکستریرن مشاهدهشدکهبهخار ازرحمکشدیده

ممکناستبهشکلPalliativeاسدتفادهگدردد(.)96-98

شدهبود.

میشدوند
داروهاییکهمعموالًبرایهورمونتراپیاستفاده 


سارکوماستروماییانددومتردرهنگدامتشدخی %55

مژسترول،مدروکسیپروژسترونویامهدارکننددههدای

مواردبهخار لگنگسترشیافتهاستاماانتشدارخدار 

آروماتازGNRH،آگونیستهدامدیباشدند(.)1،96،91در

رحمیدر2/3مواردمحدودبهلگناست.متاستازبهقسمت

صورتیکهبیمارمبتالبهESSقابلجراحینباشدویابیماری


هاوگرههایلنفاویناشای است(.)8،99

فوقانیشکم ،
ریه

ویعودنمایدهدمهورمدوندرمدانیتوصدیهمدیشدود.

دربیمارمانیزدرگیریپارامتروادنکزهاوکدفلگدن


میدهدولیبدر
رادیوتراپیاحتمالعودموضعیراکاه  

وجودداشت.فاصلهزمانیمتوس عودحدود1سالبعداز

میزانبقایبیمارانچندانمؤثرنیست(.)25،29درهنگدام

میدهد.اما
درماناولیهاستکهتقریباًدرنیمیازمواردرخ 

جراحیاینبیمارانرحمبزرگیکهتومورینکروتیکو

رفتارتوموردراینبیمارشدیداًتهاجمیبودوبیمارحدود

هموراژیکباقوامنرموبهرن سفیدخاکستریباسطح

دوماهبعدعالئمعودرانشانداد.
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Abstract
Uterine sarcomas are very unique tumors with mesodermial origin and accounting for 2-6% of uterine
cancers. In general, uterine sarcomas are the most malignant tumors of the uterus. Their usual histologic
types are endometrial estromal sarcoma, lieomyosarcoma and malignant mixed mullerian tumor or
carcinosarcoma
In this case report, a 19 year old woman with chief complaint of abnormal uterine bleeding from 1 year ago
is presented. The patient had 3 times curettage in this period and due to the last pathology report that was
suspicious for uterine sarcoma referred to Afzali Poor Hospital. In the last sonography, a huge pelvic mass
was reported with hydronephrosis and dilated left ureter. Furthermore, in the last CT scan a suspicious mass
in favor of leiomyoma was reported too. In laparotomy surgery due to frozen section report of fibro sarcoma,
hysterectomy and bilateral salpigo oophorectomy was done. In final pathology, endometrial stromal sarcoma
was reported. Endometrial stromal sarcoma accounts for 15% of uterine sarcomas usually seen in
perimenopausal period. The usual symptom of this tumor is abnormal uterine bleeding. Some of these
patients are asymptomatic. The main therapy of these patients is total hysterectomy and bilateral salpingo
oophorecomy.
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