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گزارش لیومیوسارکوم مهبل در یك گاو شیری

چکید ه
در طی آزمایش رکتال یک راس گاو 5 س�اله و آبس�تن، یک توده مهبلی با چندین کانون برآمده مالمسه شد و بعد 
از زایم�ان با اس�تفاده از روش جراحی از مهبل خارج گردید. نمونه های بافتی این ت�وده در فرمالین بافر 10 درصد 
قرار داده ش�د. پس از پایدار شدن نمونه ها، آماده س�ازي بافت و تهیه قالب هاي پارافیني، برش هایي به ضخامت 5 
میکرومتر گرفته شده و به روش های هماتوکسیلین – ائوزین و اختصاصی رنگ آمیزي شدند. از نظر ماکروسکوپي، 
این توده دارای دو سطح محدب و صاف بود که در سطح محدب آن چندین کانون برآمده وجود داشت و سطح صاف 
آن، زخمی شده بود. در سطح مقطع، توده توپر فاقد کپسول و به رنگ سفید تا خاکستری بود که نواحی زرد رنگ 
نیز در آن مشاهده شد. در مطالعه میکروسکوپي توده، سلول های توموری گرد تا دوکی شکل پلئومورف مشاهده 
ش�د که دارای آرایش نامنظم بودند. مرز سیتوپالسمی این سلول ها نامشخص بود و هسته آنها دارای هستک های 
مشخص بود. بقایای سلول های نکروزه و نفوذ سلول های آماسی در سطح صاف توده توموری و اطراف پرگنه های 
باکتریایی مشاهده شد. همچنین در مقاطع مختلف تومور، بافت همبند منتشره به صورت دسته جات در هم بافته 
ش�ده وجود داشت.بر اس�اس خصوصیات ماکروسکوپي و میکروس�کوپي، این توده لیومیوسارکوم مهبل تشخیص 
داده شد. بر اساس دانش نویسندگان مقاله، هیچ گزارشی در مورد وقوع لیومیوسارکوم در مهبل گاو از ایران وجود 

ندارد.
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مقد مه
در نشخوارکنندگان، تومورهای گزارش شده در مجاری تناسلی جنس 
ماده نادر اس��ت ولی در حدود 50-10 درصد این تومورها از عضات صاف 
منشا می گیرند که 10 درصد آنها بدخیم هستند )10(. تومورهای مجاری 
تناس��لی بیش��تر در رحم و فرج دیده می ش��وند و درگیری گردن رحم در 
 حیوان��ات ن��ادر اس��ت )6(. در گاو تومورهای مختلفی همانند کارس��ینوم 
س��لول ه��ای خ��اردار، فیبروپاپیل��وم، فیب��روم، فیبروس��ارکوم، لیومیوم، 
لیومیوسارکوم، همانژیوم و مانوم در مهبل و فرج گزارش شده است که در 

بین آنها فیبروپاپیلوم معمول ترین تومور می باشد )3(. 
لیومیوس��ارکوم توم��ور بدخی��م عضات ص��اف بدن می باش��د و در 
دامپزش��كی لیومیوسارکوم مجاری تناسلی بیشتر در سگ اتفاق می افتد و 
تقریباً 10 درصد کل تومورهای مهبل و فرج در س��گ را تش��كیل می دهد 
)1(. چندین گزارش در مورد وقوع تومور لیومیوس��ارکوم در رحم گاو )7(، 
گوس��فند و بز )9( وجود دارد ولی بر اس��اس دانش نویسندگان مقاله، هیچ 
گزارشی در مورد وقوع لیومیوسارکوم در مهبل گاو از ایران وجود ندارد و در 
این گزارش، خصوصیات ماکروس��كوپي و میكروسكوپي این تومور توصیف 

مي شود. 

مواد و روش کار
یک راس گاو 5 س��اله و آبس��تن از نژاد دورگ به دلیل خونریزی های 
خفی��ف و متناوب از فرج م��ورد معاینه قرار گرفت. در طی آزمایش رکتال، 
آبس��تنی گاو در حدود 7 ماه تش��خیص داده ش��د و یک توده غیر طبیعی، 
زخم��ی و با قطر حدود 5 س��انتیمتر در ناحیه ش��كمی مهبل مامس��ه و 

مش��اهده ش��د که در فاصله 10 سانتیمتری از فرج قرار گرفته بود. به علت 
آبس��تنی حیوان، اندازه کوچک ت��وده و عدم وجود وضعی��ت حاد، درمان 
موضع��ی با ژل بتادین انجام گرفت. در طی دوران آبس��تنی توده مزبور به 
رشد خود ادامه داد و اندازه آن بزرگ تر شد و 20 روز بعد از زایمان طبیعی 
و تولد گوس��اله، این توده تقریباً 12 سانتیمتری از فرج بیرون زده و سطح 
آن زخم، خش��ک و دچار نكروز و عفونت ثانویه ش��ده بود که با استفاده از 
روش جراحی از مهبل خارج گردید. برای برداش��ت توده ابتدا 1 میلی لیتر 
زایلوکائین بصورت عضانی تزریق و س��پس  از محلول 2 درصد لیدوکائین 

برای انجام بی حسی اپیدورال خلفی استفاده شد.
جهت مطالعه میكروس��كوپي، از آن نمونه برداري شد و در فرمالین بافر 
10 درصد قرارداده ش��د. پس از پایدار ش��دن نمونه ها، آماده سازي بافت و 
تهیه قالب هاي پارافیني، برش هایي به ضخامت 5 میكرومتر گرفته شده و 
به روش های هماتوکس��یلین – ائوزین، گیمسا، ماسون تریكروم و ورهوف 

رنگ آمیزي شدند. 

نتایج
از نظر ماکروس��كوپي، این توده دارای دو سطح محدب و صاف بود که 
در س��طح محدب آن چندین کانون برآمده و س��فت با اندازه های مختلف 
وجود داشت )شكل 1(. سطح صاف توده، زخمی و دچار عفونت ثانویه شده 
بود )ش��كل 2(. در سطح مقطع، توده توپر فاقد کپسول و به رنگ سفید تا 

خاکستری بود که نواحی زرد رنگ نیز در آن مشاهده شد )شكل 3(. 
در مطالعه میكروسكوپي توده، سلول های توموری گرد تا دوکی شكل 
پلئومورف مشاهده ش��د که دارای آرایش نامنظم بودند. مرز سیتوپاسمی 
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The report of vaginal leiomyosarcoma in a dairy cow
By: Nourani H. Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, 
Iran (Corresponding Author; Tel: +989131858719). Bonyadian M. Department of Food Hygiene, Faculty of 
Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran. Karimi I. Department of Pathobiology, Faculty of 
Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran. Ahmadi N. Expert of Pathobiology Department, 
Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
During rectal examination of a 5-year-old pregnant cow, a single multinodular vaginal mass was palpated and 
removed surgically after the parturition. Tissue samples of the mass were fixed in 10% neutral buffered formalin, 
paraffin-embedded, sectioned at 5 µm, and stained with hematoxylin – eosin and special stains.Grossly, the mass 
had two convex and flat surfaces. Multiple firm nodular masses and ulcers were observed in convex and flat sur-
faces, respectively. On cut section, the tumor was solid, nonencapsulated and gray-white with small yellowish foci. 
Histological examination of the mass revealed round to spindle cells with cellular and nuclear pleomorphism that 
arranged haphazardly. The tumor cells had indistinguishable cytoplasmic borders and prominent nucleoli. Necrotic 
debris and infiltration of inflammatory cells around bacterial colonies were seen in the tumor flat surface. There was 
diffuse fibrous connective tissue arranged in interwoven fascicles in different sections of the tumor too. According to 
macroscopic and microscopic features, the mass was diagnosed as vaginal leiomyosarcoma. To our knowledge, there 
is no report about occurrence of vaginal leiomyosarcoma in cow from Iran. 
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این سلول ها نامش��خص بود و هسته آنها دارای هستک های مشخص بود 
)ش��كل 4(. بقایای س��لول های نكروزه و نفوذ سلول های آماسی در سطح 
ص��اف توده توموری و اطراف پرگنه های باکتریایی وجود داش��ت. در رنگ 
آمیزی گیمس��ا پرگنه های باکتریایی به رنگ آبی مشاهده شدند. همچنین 
در مقاطع مختلف تومور، بافت همبند منتشره به صورت دسته جات در هم 
بافته ش��ده وجود داشت که رنگ آمیزی های اختصاصی ماسون تریكروم و 
وره��وف آن را تائید نمود. در رنگ آمیزی وره��وف بافت همبند کاژنه به 
رنگ قرمز و سلول های توموری پلئومورف به رنگ زرد تا قهوه ای دیده شد 
و در رنگ آمیزی اختصاصی ماسون تریكروم فیبرهای کاژن به رنگ سبز و 

سلول های توموری به رنگ قرمز متمایل به قهوه ای مشاهده شد. 

بحث 
در این مطالعه تومور لیومیوس��ارکوم در طی آبستنی اندازه اش بزرگ 
تر شده بود که با یافته های Sendag و همكاران در سال 2008 در مورد 
تومور لیومیوم گردن رحم در گاو همخوانی دارد )6(. همچنین در انس��ان 

نیز لیومیوم های رحمی می توانند در طی آبس��تنی بزرگ تر ش��وند )4(. 
لیومیوم های تناس��لی بیشتر در زنان و در دامپزشكی بیشتر در سگ دیده 
می ش��وند که در هر دوی این گونه ها وابس��تگی زیادی به استروژن دارند. 
در طی آبس��تنی افزایش غلظت استروژن ممكن است باعث واکنش بیشتر 

سلول های عضله صاف و بزرگی تومور مربوطه گردد )6(.
از نظر ماکروسكوپی تومورهای مزانشیمی مجاری تناسلی تحتانی، توده 
های س��فتی را در دیواره این مجاری تش��كیل می دهند که ممكن است به 
داخل حفره آنها گس��ترش یابند )2( که این واقعیت با نتایج ماکروس��كوپی 
 مطالع��ه حاض��ر مطابق��ت دارد. در مطالع��ه حاض��ر لیومیوس��ارکوم باعث 
خونریزی های خفیف و متناوب شده بود که بر اساس اطاعات نویسندگان 
مقاله تا کنون خونریزی در لیومیوس��ارکوم گاو گزارش نش��ده است ولی در 
مواردی از این تومور در بز مشاهده شده است )Uzal.)5  و Puschner در 
سال 2008 خونریزی شدید و کشنده در اثر لیومیوم گردن رحم را در یک 
راس بز مسن گزارش کرده اند. عاوه بر آن، وجود خونریزی یک خصوصیت 

مهم لیومیوم ها در انسان و برخی گونه های حیوانی می باشد )8(

شکل 1- سطح محدب تومور که حاوی چندین توده با اندازه های مختلف می باشد.

گزارش لیومیوسارکوم مهبل ...



شماره 92، نشریه دامپزشکي، پاییز 1390

  )پژوهش وسازند گی(45

شکل 2- سطح صاف تومور که دارای زخم بوده و دچار عفونت ثانویه شده است.

شکل 3- در سطح مقطع، تومور فاقد کپسول و توپر بوده و رنگ سفید تا خاکستری دارد. 
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شکل 4- پلئومورفیسم سلولی در لیومیوسارکوم. سلول های توموری هسته هایی با اشکال و اندازه های مختلف با هستک های مشخص دارند 
)رنگ آمیزی هماتوکسیلین - ائوزین 40 ×(.

تفریق لیومیوس��ارکوم مجاری تناسلی از همتای خوش خیم آن یعنی 
لیومیوم بر مبنای میزان تقس��یم میتوز، پلئومرفیس��م یا چند شكل بودن 
س��لول ها، نكروز باف��ت تومور و وجود ش��واهد تهاجم می باش��د )1(. در 
نش��خوارکنندگان، درجه بدخیمی لیومیوسارکوم ها پائین بوده، تهاجم آنها 

به آهستگی صورت می گیرد و وقوع متاستاز نادر است )10(.
ب��رای درمان تومورهای مجاری تناس��لی می ت��وان از جراحی و خارج 
 نم��ودن توده توموری اس��تفاده ک��رد. اگرچه این توموره��ا باعث ناباروری 
نمی شوند و بر روی نگهداری آبستنی نیز اثر سوء ندارند ولی ممكن است با 
موارد سخت زایی در ارتباط باشند )3 ، 6(. عاوه بر سخت زایی، تومورهای 
مجاری تناسلی ممكن است در انجام تلقیح مصنوعی اختال ایجاد نمایند 
و در برخی موارد این تومورها از فرج بیرون زده و اش��تباهاً پروالپس مهبل 

تشخیص داده می شوند )6(.
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