Medical Journal
of
Tabriz University of Medical Sciences and Health Services

Case Report
Plexiform angiomyxoid myofibroblastic tumor in a 38 years old man
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Abstract
Plexiform angiomyxoid myofibroblastic tumor is a very rare mesenchymal tumor of stomach which is diagnosed based on
morphologic findings such as plexiform growth pattern, spindle cell proliferation in a myxoid background, by aiding
immunohistochemistry staining and ruling out of other mesenchymal gastric tumors. We report this tumor with about 4cm size in
antrum of a 38 years old man which endoscopic and CT scan results fit with Gastrointestinal stromal tumor and diagnoses is
performed according to specific morphologic and immunohistochemistry findings.
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دریافت 1334/7/7 :پذیزش 1334/3/4 :اوتشار بزخط1331/11/11 :
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چکیده

تَهَر هیَفیبرٍبالستیک آًصیَهیگسٍئیذ پلکسیفَرم از تَهَرّای بسیار ًادر ٍ هساًشیوال هعذُ هیباشذ کِ بَاسطِ یافتِّای هَرفَلَشیک هشخص از جولِ
طرح رشذی پلکسی فَرم ،پرٍلیفراسیَى سلَلْای دٍکی در یک زهیٌِ هیگسٍئیذ ٍ البتِ با کوک رًگآهیسی ایوًََّیستَشیوی ٍ رد سایر تَهَرّای هساًشیوال
تشخیص دادُ هیشَد .در ایي گسارش یک هَرد از ایي تَهَر بِ لطر حذٍد  4ساًتیهتر در اًترٍم هعذُ آلای  33سالِای را گسارش هیکٌین کِ بیشتر ًتایج
آًذٍسکَپی ٍ سیتیاسکي هٌطبك با تَهَر گاسترٍایٌتستیٌال بَدُ ٍ بَاسطِ یافتِّای هیکرٍسکَپی ٍ ایوًََّیستَشیوی هشخص تشخیص دادُ شذُ است.
کلید واژهها :تَهَر هیَفیبرٍبالستیک آًصیَهیگسٍئیذ پلکسیفَرم ،تَهَر گاسترٍایٌتستیٌال ،هعذُ
ًحَُ استٌاد بِ ایي همالِ :.صفایی اٍ ،احذی اٍ ،احذی ل .گسارش هَردی تَهَر هیَفیبرٍبالستیک آًصیَهیگسٍئیذ پلکسیفَرم هعذُ در آلای  33سالِ .هجلِ
پسشکی داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات بْذاشتی ـ درهاًی تبریس1317 .؛ 100-17:)1(40

حك تألیف برای هؤلفاى هحفَظ است.

ایي همالِ با دسترسی آزاد تَسط داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات بْذاشتی ـ درهاًی تبریس تحت هجَز کرییتَ کاهٌس ()http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

هٌتشر شذُ کِ طبك هفاد آى ّرگًَِ استفادُ تٌْا در صَرتی هجاز است کِ بِ اثر اصلی بِ ًحَ همتضی استٌاد ٍ ارجاع دادُ شذُ باشذ.
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تَهَر هیَفیبرٍبالستیک آًصیَهیگسٍئیذ پلکسیفَرم ()PAMT
هعذُ از تَهَرّای هساًشیوال بسیار ًادر بَدُ ٍ برای اٍلیي بار در
سال  2007تَسط  Takahashiهطرح گردیذ ( .)1فرکًَسی
 PAMTکوتراز  1/150تَهَر گاسترٍایٌتستیٌال ( )GISTگسارش
شذُ است ( .)4تاکٌَى  27هَرد از ایي تَهَر در هماالت بِ زباى
اًگلیسی چاپ شذُ است (  .)13-1در گسارشات لذیوی تحت
عٌَاى هیگسٍها ،فیبرٍهیگسٍها ٍ یا پلکسیفَرم آًصیَهیگسٍها بَدُ
است .ایي تَهَر با طرح رشذی پلکسیفَرم سلَلْای دٍکی در
یک زهیٌِ هیگسٍئیذ هشخص هیشَد کِ حتوا بایذ از تَهَر GIST
هعذُ کِ تظاّرات کلیٌیکی هتفاٍتی ًیس دارد افتراق دادُ شَد (.)1
در ایي گسارش تَهَر  4ساًتیهتری آلای  33سالِای را گسارش
هیکٌین کِ در آًذٍسکَپی ٍ سیتیاسکي اسپیرال با تشخیص
 ٍ GISTادًَکارسیٌَم تحت بررسی بَدُ است.

شکل ً :1وای هیکرٍسکَپی ٍطرح پلکسیفَرم

گزارش مورد

بیوار آلای  83سالِای هیباضذ کِ با ضکایت درد ضکن اس یک
هاُ لبل بِ بیوارستاى فمیْی ضیزاس هزاجعِ کزدُ بَد .در آسهایطات
بعول آهذُ آًوی خفیف ٍ ّیپزبیلی رٍبیٌوی داضت .در سیتی-
اسکي اسپیزال بعول آهذُ تَدُ سالیذ  25در  74هیلیوتز دراًتزٍم
هعذُ بذٍى لٌفادًَپاتی داضت کِ احتوال آدًَکارسیٌَم ٍ یا لٌفَم
هعذُ پیطٌْاد ضذُ بَد .البتِ احتوال تَهَر گاستزٍایٌتزستیٌال ًیش
هطزح گزدیذُ بَد .در آًذٍسکَپی گاستزٍپاتی اًتزال ٍ در Radial
 EUS Scopeتَهَر GISTدر اًذاسُ  83در  83هیلیهتز پیطٌْاد
ضذُ بَد .بیوار تحت عول الپارٍسکَپی ٍ رسکسیَى لزارگزفتِ
بَد .در ًوًَِ ارسالی بِ آسهایطگاُ پاتَلَصی ،تَدُ بزًگ خاکستزی
ٍ لطز  7ساًتیهتز در سیز هخاط هعذُ بَد .در بزرسی
هیکزٍسکَپی پزٍلیفزاسیَى سلَلْای دٍکی در یک سهیٌِ هیگشٍئیذ
با طزح رضذی پلکسیفَرم ٍ بذٍى آتیپی ،هیتَس ٍ ًکزٍس در
لسوت سابهَکَسال هعذُ دیذُ هیضذ .عزٍق کَچک در بستز
تَهَر هطاّذُ هیضذ ٍلی تْاجن عزٍلی دیذُ ًطذ (ضکل  .)1اس
لحاظ هیکزٍسکَپی هارصیٌْای جزاحی درگیزی ًذاضتٌذ .بزای
ایوًََّیستَضیوی
رًگآهیشیْای
ًوًَِ
 Dog1,S100,Desmin,SMA,CD34,CK,CKItبعول آهذ کِ فمط
 SMAهثبت بَد (ضکل  .)8 ٍ 5بزای بیوار بعذ اس رد GIST
تطخیع تَهَر هیَفیبزٍبالستیک آًضیَهیگشٍئیذ پلکسیفَرم
گذاضتِ ضذ.

شکل : :2رًگآهیسی ایوًََّیستَشیوی  CD34کِ فمط دیَارُ عرٍق رًگ شذُ
ٍ سلَلْای تَهَرال رًگ ًگرفتِاًذ.

شکل  :3رًگآهیسی ایوًََّیستَشیوی  SMAکِ سلَلْای
تَهَرال رًگ گرفتِاًذ.
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 لیَهیَم، هیگشٍئیذGIST هیکزٍسکَپی در تطخیع افتزالی با
هیگشٍئیذ ٍ تَهَرّای عصبی اس جولِ ضَاًَها ٍ ًَرٍفیبزٍها
-لزاردارد کِ اس لحاظ هیکزٍسکَپی بَاسطِ طزح هطخع پلکسی
 ٍ عذم ٍجَد هٌاطك ّیپزسلَلز اس ضَاًَها ٍ اسGIST فَرم اس
 اسCD34,Dog1 لحاظ ایوًََّیستَضیوی بَاسطِ هٌفی ضذى
 اسS100  اس لیَهیَم ٍ هٌفی ضذىDesmin  ٍ هٌفی ضذىGIST
 ضوٌا طزح پلکسیفَرم.تَهَرّای عصبی افتزاق دادُ هیضَد
 ایي تَهَر پزٍگٌَس.تَهَر در سابهَکَسا کوک کٌٌذُ هیباضذ
.خَبی داضتِ ٍ ّیچ عَد یا هتاستاسی تا بحال گشارش ًطذُ است
.)2( ّز چٌذ در یک هَرد تْاجن عزٍلی دیذُ ضذُ است

وتیجهگیری

بٌظز هیرسذ در بزرسی تَهَر هیگشٍئیذ هعذُ بخصَظ با
-طزح پلکسیفَرم ایي تَهَر بایذ هذ ًظز بَدُ ٍ با استفادُ اس رًگ
ُآهیشی ایوًََّیستَضیوی ٍ رد سایز تَهَرّای هیگشٍئیذ هعذ
. تاییذ گزدد،GIST علیالخصَظ

بحث

تَهَر هیَفیبزٍبالستیک آًضیَهیگشٍئیذ پلکسیفَرم اس
54 تَهَرّای بسیار ًادر ٍ هشاًطیوال هعذُ هیباضذ کِ تاکٌَى فمط
4  هحذٍدُ سٌی آى بسیار هتفاٍت ٍ اس.هَرد گشارش گزدیذُ است
 سال) ٍ ضیَع تمزیبا بزابزی در جٌس78  سال (هتَسط سٌی42 تا
، عالئن کلیٌیکی آى ضاهل ّواتوش ٍ آًوی.)1( هذکز ٍ هًَث دارد
 یک هَر.)1(  درد ضکن ٍ اًسذاد پیلَر هیباضذ، کاّص ٍسى،تَْع
 سایش.)1( ًیش بطَر اتفالی در کَلِ سیستکتَهی یافت ضذُ است
 ساًتیهتز گشارش12  تا1/3 ایي تَهَر در گشارضات هختلف اس
) کِ کوی17(  ساًتیهتز هیباضذ6/8 ضذُ ٍ اًذاسُ هتَسط آى
 در آًذٍسکَپی اکثزا.بشرگتزاس سایش هَرد گشارضی ها است
.)17( بصَرت تَدُ ساب هَکَسال کِ سخوی ضذُ دیذُ هیضَد
ُالبتِ در هَاردی بصَرت ضایعِ هَلتی ًذٍلز ّیپَاکَ ٍ تَد
اًفیلتزاتیَ ًیش در سًََگزافی ٍ سیتیاسکي گشارش گزدیذُ است
 هَرد گشارضی ها ًیش، اس لحاظ سي ٍ جٌس ٍ عالئن.)8 ٍ 5(
 البتِ در سیتیاسکي.هٌطبك با سایز هَارد گشارش ضذُ است
 اس لحاظ.اسپیزال تَدُ بصَرت سالیذ گشارش ضذُ بَد
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