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خالصه 

.  دسصذ اص کل ایي تَهَسّا سا ضاهل هی ضَد3 تا 1دس سش ٍ گشدى ًادس است  ٍ  ( MFH )فیثشٍتیک ّیستیَسیتَم  تذخین : مقدمه

.  سالِ هثتال تِ فیثشٍتیک ّیستیَسیتَم تذ خین دس ًاحیِ حفشُ تیٌی دس ایي همالِ گضاسش هی کٌین64ها یک تیواس خاًن : گسارش مورد

 هاُ اص خشاحی تیواس خَب 36تا گزضت . ایي تیواس تا اًسذاد تیٌی هشاخؼِ کشد ٍ تحت ػول خشاحی تشداضت ٍسیغ تا حاضیِ هٌفی لشاس گشفت

. خٌثِ ّای ّوِ گیش ضٌاسی،  تطخیص تافت ضٌاسی ، دسهاى  ٍ ًتیدِ دسهاى ایي  تَهَس تحث هی ضَد. است ٍ ًطاًِ ای اص تیواسی دس اٍ ًیست

 فیثشٍتیک ّیستیَسیتَم تذ خین ، ساسکَم تافت ًشم ، سش ٍ گشدى : واشه های کلیدی 
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مقدمه  

MFH ًاحیِ سش ٍ گشدى ًادس است ٍ فمظ هَاسد کوی اص 

MFH تشتیة ضیَع . (1) ایي ًاحیِ دس هٌاتغ اًگلیسی ٍخَد داسد

اًذام تحتاًی، اًذام فَلاًی، : ایي تذ خیوی تِ ایي صَست است

 3 تا 1خلف صفاق ٍ حفشُ ضکن ٍ دس آخش ًاحیِ سش ٍ گشدى کِ 

  تا هٌطا تیٌی MFH(. 2،3)دسصذ کل هَاسد سا ضاهل هی ضَد 

 تا هٌطا حفشُ تیٌی سا MFHخیلی ًادس است ٍ ها یک هَسد 

. گضاسش هی کٌین
 

گسارش مورد  

 سالِ تا ساتمِ دٍ هاُ گشفتگی تیٌی ٍ ساتمِ یک 64یک خاًن 

اٍ ػالئن دیگشی هثل . هاُ خًَشیضی خفیف تیٌی هشاخؼِ ًوَد

ّوچٌیي ّیچ ساتمِ . سشفِ، تٌگی ًفس، دسد استخَاًی ًذاضت

.        پشتَ دسهاًی ٍ صهیٌِ اسثی هساػذ کٌٌذُ تِ ساسکَها ًذاضت

دس هؼایٌِ فیضیکی یک تَدُ غیش حساس تِ سًگ صَستی        

  تَد  دس  حفشُ   تا لشهض کِ  سغح آى صخوی  ٍ  پَضیذُ  اص  دلوِ

 

دیذُ هی ضذ، تغییش ضکل ظاّشی تیٌی تِ ػلت فطاس  چپ تیٌی 

. سادیَگشافی لفسِ سیٌِ عثیؼی تَد. ًاضی اص ایي تَدُ ٍخَد داضت

دس سی تی . آصهایطات پاساکلیٌیک ٍ تست ّای کثذی ًشهال تَدًذ

کشًٍال سیٌَس ّای پاساًاصال یک داًسیتِ ًسح ًشم تذٍى تْاخن تِ 

غضشٍف ٍ استخَاى دس سوت چپ تیٌی دیذُ هی ضذ تصَیش                 

(.  1)ضواسُ 
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تطخیص کلیٌیکی اٍلیِ پیَطًیک گشاًَلَها تَد ٍ تا ایي تطخیص 

. تَدُ کِ پایِ آى سٍی سپتَم تیٌی تَد تِ عَس کاهل خاسج گشدیذ  

 ساًتی هتش تَد ٍ دس سغح همغغ آى 1x 2x 4اًذاصُ تَدُ 

ًَاحی ًکشٍتیک ٍخَد داضت کِ تِ پاتَلَطی فشستادُ ضذ ٍ 

.  تَدPleomorphic Storiform اص ًَع MFHخَاب آى 

اص ًظش هیکشٍسکَپی تَهَس تِ صَست یک ضایؼِ تا حذٍد 

ًاهطخص کِ الیِ سغحی آى پَضطی اص ًَع سٌگفشضی هغثك 

ٍ دس صیش ایي پَضص ًَاحی تدوغ سلَل ّای دٍکی تا عشح 

Storiformًَاحی تطکیل . لشاس گشفتِ تَدًذ دیذُ هی ضذ

ضذُ اص تدوغ سلَل ّای دٍکی ٍ سلَل ّای ضثِ ّیستیَسیت 

دادًذ              گشد چٌذ تصَیشی ٍ فؼالیت هیتَتیک تاالیی سا ًطاى هی

ًَاحی تضسگ . ( تذٍى آتیپیا10 تا دس تضسگٌوایی10تیص اص  )

ًکشٍتیک ّوشاُ تا تؼذاد صیادی سلَل ّای چٌذ ّستِ ای طاًت 

کِ هخلَط تا سلَل ّای هطاتِ فیثشٍتالست، لٌفَسیت ٍ پالسوا 

(. 2ٍ3)سل ّوچٌیي دیذُ هی ضذ تصَیش ّای ضواسُ 

 

 

 

 

 

 

 
 

:       فتَهیکشگشاف فیثشٍتیک ّیستسَسیتَهای تذخین- 2تصویر

سلَل ّای دٍکی کِ دس ًاحیِ فاستیل ّای کَچک ٍ دس اعشاف ػشٍق 

.  تا لغش کن لشاس گشفتِ اًذ

 

 ، Vimentinتشای  (IHC)هغالؼات ایویًََّیستَکویستشی 

68 CDٍ100 S ،هثثت ٍ تشای کشاتیي  Desmin ٍ 

Epithelial membrane antigenتصَیش ضواسُ  تَد    هٌفی

(4  .) 
 

 
A 

 
B 

 
C 

فتَهیکشٍگشاف تا سًگ آهیضی ایوًََّیستیَسیتوی کِ   -4تصویر

،  Vimentin( A) ،(68CD( )B) سًگ آهیضی هشتَعِ دس هَسد 

  (.400×)هٌفی تَدُ است  ( C)هثثت  ٍ دس هَسد سیتَکشاتیي 

 

 

 

 

 
 

  ( 400×ّواتَکسیي ائَسیي )فتَ هیکشٍگشاف  تا  تضسگٌوایی تیطتش  -3تصویر

تشای تِ دست آٍسدى حاضیِ سالن تیواس هدذداً تحت ػول 

خشاحی لشاس گشفت ٍ غضشٍف سپتَم ٍ هخاط سوت چپ 

سپتَم تشداضتِ ضذ ٍ هدذدا تِ آصهایطگاُ پاتَلَطی فشستادُ ضذ 

دس . کِ گضاسش آى تشداضتي کاهل ضایؼِ تا حاضیِ سالن تَد
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 هاُ ّیچ ػالهتی اص ػَد هَضؼی 36حال حاضش تؼذ اص گزضت 

.  یا هتاستاص دٍس دست ٍخَد ًذاسد

بحث  

ساسکَهای تافت ًشم تَهَسّای سفت ًادسی ّستٌذ ٍ کوتش اص 

 دسصذ توام تذ خیوی ّا تطکیل دادُ ٍ دس ًاحیِ سش ٍ گشدى 1

ساسکَهای تافت ًشم ًاحیِ سش ٍ . (4)خیلی غیش هؼوَل ّستٌذ 

( . 4) دسصذ توام ساسکَها سا تطکیل هی دّذ 5گشدى کوتش اص 

MFH تِ ػٌَاى یکی اص ضایؼتشیي ساسکَهای تافت ًشم دس 

تضسگساالى ضٌاختِ هی ضَد ٍلی ایي تَهَس تا هٌطا سش ٍ گشدى 

 ٍ ّوکاساى دس OZZELOاٍلیي تاس تَسظ . (2،5)ًادس است 

1963 ٍ O'BRIEM ٍ STOUT تَصیف ضذ 1964 دس 

ػلت ًاضٌاختِ است ٍ دس هَسد هٌطاء تافتی اختالف . (2،6،7)

ًظش ٍخَد داسد ٍ ًظشیِ ّای هتفاٍتی دس هَسد هٌطا اسائِ ضذُ 

 سا ّیستیَسیت ّای ٍالؼی، MFHاص خولِ هٌطا تافتی . است

فیثشٍتالست، ّن فیثشٍتالست ٍ ّیستیَسیت ٍ یا سلَل ّای 

 (.  2،8،9 )هضاًطیوال اٍلیِ رکش کشدُ اًذ 

اص پشتَ دسهاًی، اسکاس تؼذ اص ػول خشاحی یا سَختگی،          

صخن ّای هضهي، اخسام خاسخی ٍ اًفاسکت استخَاى تِ ػٌَاى ػَاهل 

ػوذتاً  اص تافت ًشم هٌطاهی . (5،10)هساػذ کٌٌذُ رکش ضذُ است 

گیشد ٍ ّوچٌیي هوکي است اص ًَاحی هتافیضیال استخَاى ّای تلٌذ 

هحل ّای ضایغ تشٍص  ایي تَهَس اًذام ّای . (6-8)ضشٍع ضَد 

 دسصذ توام 10  تا 3(.  2،6)اًتْایی، خلف صفاق ٍ تٌِ هی تاضذ 

MFH ٍ دس سش ٍ گشدى تشٍص هی کٌذ  MFH ًدسصذ 5  تمشیثا 

دس یک . (8،10،11)ساسکَهای سش ٍ گشدى سا تطکیل هی دّذ 

 MFH%( 5/10) تَهَس 128 ساسکَهای تافت ًشم ، 1215سشی اص 

دس  .  (7)دس ًاحیِ سش ٍ گشدى تَدُ  است   (% 7 ) تَهَس 9تَدُ کِ 

 هَسد 3 ٍ ّوکاساى گضاسش ضذُ Sabesanیک  گشٍُ  کِ  تَسظ  

  ًاحیِ  سش ٍ گشدى دس حفشُ تیٌی تَدُ است MFH  هَسد 54اص 

 ًاحیِ سش ٍ MFH هَسد 12دس یک سشی دیگش یک هَسد اص . (2)

دس یک . (8)گشدى دس حفشُ تیٌی ٍ سیٌَس اتوَئیذ تَدُ است 

 هَسد ساسکَهای تافت ًشم سش 22گضاسش دیگش              سِ هَسد اص 

 تَدُ اًذ ٍ ّیچ هَسدی دس حفشُ تیٌی ًثَدُ است MFHٍ گشدى 

  IHCًوای ضاخصی دس  تافتی ایي تَهَس گًَاگَى تَدُ ٍ ًوای . (4)

 ایي تَهَس            تا  ًوای  کلیٌیکی  ٍ  هَسفَلَطیک  ٍ ًذاسد 

(. 7،12)هطخص  هی ضَد 

:   صیش گشٍُ  تافتی  تَصیف  ضذُ  است 5

Angiomatoid ، Inflammatory ، Giant cell ،Myxoid ،

Storiform – pleomorphic( 2،7) . ًوایStoriform – 

pleomorphic پالى دسهاًی (. 7)  ضایؼتشیي ًوای تافتی هی تاضذ

تشای تَهَسّای لاتل تشداضتي خشاحی لَکال ٍسیغ تا حاضیِ  لاتل  

دس اکثش . (13-16)لثَل اص تافت ًشهال اٍلیي سٍش دسهاًی است 

ساسکَها ّا کِ تیٌی دسگیش است سٍش خشاحی تفاٍتی تا دیگش 

تذخیوی ّای ایي ًاحیِ ًذاسد ، تشداضتي تیٌی تا کام  ٍ احتواالً تشداضتي 

هاگضیال  یا  اتوَئیذ هوکي است تشای تِ دست آٍسدى حاضیِ سالن 

تطخیص تذ خیوی اص ضایؼات خَش خین احتوالی . (11)الصم ضَد 

لثل اص ػول تشای خلَگیشی اص خشاحی ٍسیغ ایي ًاحیِ خیلی هْن 

تِ ایي ػلت ٍ تِ هٌظَس خلَگیشی اص ػول هدذد تیَپسی تا . است

. سَصى دس ایي ًاحیِ دس همایسِ تا ًَاحی دیگش خیلی هفیذ است

تیَپسی تا سَصى تشای تاییذ ٍخَد تذخیوی ٍ تاییذ ایي کِ ضایؼِ 

حساسیت تیَپسی تا سَصى . (17)هضاًطیوال است یا خیش هفیذ است 

خَاب هثثت کارب تشای ساسکَهای تافت ًشم  دسصذ ٍ 90تیص اص

تش خالف ساسکَهای ًَاحی اًتْایی تذى، . (18)گضاسش ًطذُ است 

خشاحی ٍسیغ تا حاضیِ سالن دس ًاحیِ سش ٍ گشدى ّویطِ همذٍس ًیست 

)ٍ اص سادیَتشاپی تِ ػٌَاى دسهاى کوکی استفادُ هی ضَد  11،16،19 .)

ضایؼات تا : دس هَاسد صیش سادیَتشاپی تؼذ اص ػول استفادُ هی ضَد

Grade  ساًتی        5لغش  تیص اص   تاال، حاضیِ خشاحی هثثت، ضایؼات تا 

ًتایح دسهاى کوکی تا ضیوی دسهاًی دس (. 11)هتش ٍ دس ػَد ضایؼات 

اعالػات کوی . (13)دسهاى ایي تَهَسّا  ًا اهیذ کٌٌذُ هی تاضذ 

 سش ٍ گشدى MFHدستاسُ فاکتَسّای پشٍگٌَتیک ٍ ًتایح دسهاًی 

 دسصذ 42 تا 20دس گضاسضات اضاسُ ضذُ کِ .  (14)ٍخَد داسد 

 ًاحیِ سش ٍ گشدى تِ ػلت هطکالتی کِ دس MFHافشاد هثتال تِ 

حذالل . تشداضتي ٍسیغ تَهَس ٍخَد داسد ػَد هَضؼی پیذا هی کٌٌذ

ایي تیواساى هتاستاص سیستویک کِ اغلة تِ سیِ است   دسصذ35 تا 25

 60 تا25 سالِ ایي تیواساى 5دس هدوَع عَل ػوش  .کٌٌذ پیذا          هی
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  36دس ایي هَسد تا گزضت تیص اص   (.2،8)دسصذ گضاسش ضذُ است 

دٍم تیواس ّیچ گًَِ ػالهتی اص ػَد هَضؼی یا هتاستاص دٍس  هاُ اص ػول

 ًطذُ دست ٍخَد ًذاسد ٍ دس ایي  تیواس  اص دسهاى ّای کوکی استفادُ

.  است
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Abstract 
 

Malignant fibrous histiocytoma arising from nasal cavity 
 

Damghani MA. MD, larizadeh MH. MD, Mirshekari TR. MD 
 

ntroduction: Malignant fibrous histiocytoma is rare in the head and neck and it accounts for             

1-3% of all cases. I 
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Case report: We report a case of malignant fibrous histiocytoma of the nasal cavity in a 64-year- 

old woman. The patient referred with nasal obstruction and underwent wide surgical resection with 

negative margin. He is well with no evidence of disease for 36 month after surgery. The 

epidemiological aspects, histological diagnosis, treatment and outcome of this tumor are discussed. 

Key words: Malignant fibrous histiocytoma, Soft tissue sarcoma, Head and Neck  


