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Case Report

تقرير حالة طبية

CALCIFIED AMORPHOUS TUMOR OF THE HEART

ورم عديم الشكل متكلس في القلب
Basil Hajji Mohammed, MD; Ahamad Salah koja, MD; Amal Babi, MD; Alae Kayyali, MD, PhD

د .باسل حجي محمد ،د .أحمد صالح قوجة ،د .أمل بابي ،أ.د.عالء كيالي
ABSTRACT
We describe a case of 37-year old male, who presented with chest pain and syncope, on examination a calcified
mass in the right atrial wall was discovered which was excised at surgery. Histopathologic examination diagnosed
the tumor as a calcified amorphous tumor (CAT).
عسرة تنفس ،ألم صدري ،تظاهرات متعلقة بالصمة) .وضع مصطلح الورم
عديم الشكل المتكلس  calcified amorphous tumorعام 1997
من قبل الباحث  C Reynoldsوزمالؤه حيث تم وصف  11حالة لكتل
ورمية غير تنشؤية بالقلب مع تكلسات منتشرة.

ملخص الحالة
سنقوم بعرض حالة ذكر عمره  37سنة يشكو من ألم صدري وغشي،
أظهرت الفحصوصات وجود ورم متكلس على جدار األذينة اليمنى وتم
استئصاله بشكل كامل جراحياً ،حيث أظهر الفحص النسيجي المرضي أن
الورم هو ورم عديم الشكل متكلس (.)CAT

عرض الحالة

المقدمة

راجع مريض عمره  37سنة العيادة القلبية بمشفى أمراض وجراحة
القلب الجامعي بحلب بشكاية ألم صدري (بالطرف األيسر من الصدر)
مترافق مع تعرق وخفقان يستمر  15-10دقيقة تقريبا تكرر عدة مرات
خالل شهر دون ارتباطه بالجهد .أجري للمريض تخطيط قلب أثناء األلم
وكان طبيعياً ،في سوابق المريض نوب دوخة تترافق مع تشوش بالذاكرة
تستمر ربع ساعة تقريباً تكررت عدة مرات خالل األشهر الماضية .أجري
للمريض تصوير طبقي محوري للدماغ وكان طبيعياً لدى المريض أيضاً
قصة زلة تنفسية شديدة ترافقت مع نفث دموي بكمية قليلة وذلك قبل أربعة
أشهرمع مالحظة وجود شامات كثيرة منتشرة بكامل الجسم .أجري للمريض
إيكو قلب عبر الصدر ثم إيكو قلب عبر المريء وأظهر وجود

الورم العديم الشكل المتكلس calcified amorphous tumor
بالقلب هو ورم غير تنشؤي نادر يتوضع داخل األجواف القلبية ويمكن
تواجده على حساب الدسام التاجي يتكون من كالسيوم ضمن لحمة فيبرينية
متنكسة .تم توثيق حاالت قليلة جداً من هذه اآلفة النادرة.
التفريق الباثولوجي السريري صعب جداً لهذه اآلفة عن الورم المخاطي
المتكلس والخثرة المتكلسة واألورام القلبية األخرى وهو أساس التشخيص.
التظاهرات السريرية لهدا الورم هي نفسها لألورام القلبية األخرى (غشي،
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الشكل  .1إيكو قلب عبر المريء بالمقطع الثنائي يظهر كتلة غير
متجانسة مفصصة تحوي تكلس.

الشكل  .3العمل الجراحي :إجراء فتح جراحي لألدينة اليمنى وكشف
الورم.

كتلة غير متجانسة مفصصة ملتصقة على جدار األذنية اليمنى تحوي
تكلسات قرب مصب الوريد األجوف السفلي ،الشكل .1

تم استئصال الكتلة بشكل كامل مع حواف أمان وجزء من األذينة
اليمنى الملتصق عليها الكتلة وذلك بسبب المظهر العياني الموجه للخباثة،
الشكل  .4تم إغالق األذينة وتم وضع ناظم خطا مؤقت وغلقت الجروح
على طبقات بعد وضع المفجرات الالزمة وأرسلت العينة المستأصلة إلى
التشريح المرضي وتم قراءتها في أكثر من مخبر.

أجري للمريض تصوير طبقي متعدد الشرائح ( )slice 128في مركزجراحة القلب الجامعي بحلب وتبين بالتصوير وجود كتلة باألذينة اليمنى
منخفضة الكثافة غير متجانسة مع مشاهدة تكلسات ضمنها ( )2×3سم
قرب مصب الوريد األجوف السفلي ،الشكل .2
 تم إجراء عمل جراحي للمريض تحت التخدير العام بفتح الصدرعبر القص والتداخل على األذينـة اليمنى بعد وضـع قنية وريديـ ــة بال ــوريد
الفخدي العام األيمن والوريد األجوف العلوي ،تم شق األذينة اليمنى (شق
طولي) حيث وجدت كتلة بقطر حوالي  3سم ملتصقة بجدار األذينة عند
مدخل األجوف السفلي ،الشكل .3

 نتيجة التشريح المرضي (Calcified )Cardiac CAT ،Amorphous Tumor Of The Heartالشكل .5

المناقشة
يتضمن التشخيص التفريقي للكتل القلبية األورام القلبية السليمة ،األورام
القلبية الخبيثة باإلضاف ـ ـ ـ ــة إلى النقائل الورمي ـ ـ ــة .يمكن للخثرة والعضالت

الشكل  .4مظهر عياني للورم عديم الشكل المتكلس مع
جزء من األدينة اليمنى.

الشكل  .2التصوير الطبقي متعدد الشرائح يظهر كتلة منخفضة
الكثافة قرب مصب األجوف.
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الشكل  .5مقطع تشريحي مرضي للورم وبظهر لحمة
فبيرينية مع تكلسات.

Summary of the diagnosis of intramyocardial mass
 -1إيكو غرافي للقلب:
 -2إيكو عبر المري:

الحليمية وفرط التنسج الشحمي والورم العديم الشكل المتكلس يمكن أن
تقلد األورام القلبية وذلك ألن معظم الكتل القلبية ال تشوه الشكل الخارجي
للقلب.

Primary heart sarcomas affect mainly middle-aged
adults and are rare in the pediatric population. Only
rhabdomyosarcomas are more frequently found in
children. With the exception of angiosarcoma, which
more readily affect the right atrium, the other sarcomas
are usually found in the left atrium but they can arise in
any part of the heart.

األورام القلبية السليمة:
 يشكل الورم المخاطي  myxomaحوالي  %50من األورام القلبيةالسليمة وهو أشيع ورم قلبي سليم.
 األورام األخرى هي الورم الشحمي  ،Lipomaالورم العضلي المخطط( Rhabdomyomaيشاهد عند  %85-50من مرضى التصلب
اللويحي) ،الورم الليفي  ،fibromaالكيسات المائية.

 -3طبقي متعدد الشرائح :لها دور هام في األورام القلبية وكشف
التكلسات ود ارسـ ـ ـ ــة وج ـ ـ ــود نقائـ ـ ـ ــل رئوي ـ ـ ــة كمـ ــا يفيد بإعطاء صورة 3D
و.Reconstruction Image
 -4الرنين المغناطيسي :يستخدم لتصوير األوعية الكبيرة إو�عطاء
معلومات تشريحية دقيقة وله دور هام في دراسة الكتل القلبية من حيث
الموقع واالمتداد كما يفيد زمن حذف الشحم في تمييز الكتل الشحمية.
 :PET -5يستخدم غالباً  FDG18ويتم حقن المادة عبر الوريد ويعتمد
على زيادة قبط المادة في الخاليا الخبيثة والخاليا ذات االستقالب العالي
للغلوكوز واصدارها ألشعة غاما ويتم التصوير خالل  60-30دقيقة.

األورام القلبية الخبيثة:
 النقائل الورمية أشيع بـ  10إلى  20مرة من األورام البدئية الخبيثةوتعتبر أورام الرئة ،الثدي ،الميالنوما واللمفوما من أشيع األورام التي
تعطي نقائل للقلب.
 األغران القلبية :هي أورام نادرة بشكل عام لكنها أشيع األورام البدئيةالخبيثة بالقلب وهناك أنماط نسيجية مختلفة قد شخصت مع نسبة حدوث
مختلفة ،الغرن الوعائي هو األشيع ويشكل حوالي  ،%37األغران غير
المتمايزة .%27

أجرى  Reynoldsوزمالؤه دراسة احصائية لهذه األفة النادرة غير
الورمية المتوضعة داخل األجواف القلبية وقد سجلت  11حالة في
 Mayo-clinicخالل الفترة بين عامي  ،1994-1965وكانت  7حاالت
عند اإلناث و 4حاالت عند الذكور بأعمار تترواح من  16حتى  75سنة
(متوسط العمر  52سنة) والمرضى يشكون من أعراض سريرية كثيرة
ومتنوعة ،وكان تشخيص إيكو القلب على أنها ورم قلبي بدئي عند 6
مرضى من  .8تم إجراء استئصال جراحي عند  10مرضى حيث توفي

 ،)%24-11( M F Hغرن العضالت الملساء ( ،)%9-8الغرن
العظمي ( )%9-4وناد اًر الغرن الشحمي والغرن الليفي.
االستقصاءات التشخيصية للكتل القلبية تتضمن:
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االستنتاجات

. يوماً من تشخيص الكتلة30  بسبب غير قلبي بعد11 المريض رقم
ً عيانيا،يعتبر االستئصال الجراحي الكامل هو الوسيلة العالجية المختارة
أصفر مع مناطق تكلسات وبالفحص المجهري-الكتلة ذات مظهر أبيض
.تظهر كل اآلفات تكلسات على أرضية عناصر دموية والتهاب مزمن
قام الباحث باقتراح تسمية الورم بالورم العديم الشكل المتكلس لتوصيف
هذه المجموعة من األورام القلبية غير التنشؤية اعتماداً على الموجودات
.السريرية ومظاهر الفحص المجهري

 علماً أن التفريق،الورم العديم الشكل المتكلس هو آفة قلبية نادرة
السريري الشعاعي غير ممكن عن بقية الكتل القلبية في معظم الحاالت
،ولذلك فإن الفحص النسيجي المرضي هو الوسيلة األساسية للتشخيص
حيث بجب على المشرح المرضي أن يكون مدركاً لهذه اآلفة النادرة في
 يعطي االستئصال الجراحي.التشخيص التفريقي عن بقية الكتل القلبية
.الكامل نتائج ممتازة بالمتابعة
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