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  گزارش مورد  مجله دانشکده پزشکی اصفهان

 18/1/90: تاریخ پذیرش         14/10/89: تاریخ دریافت  1390ماه  اول خردادهفته /133شماره /سال بیست و نهم
  

  ساله 70مرد  کیدنده در  ي هیمورد نادر استئوسارکوم اول کیگزارش 
  

  3جزي داورپناه نیحس ریدکتر ام، 2یشکراله الی، سه1نژاد ياحمد یدکتر مجتب
  
  

  خالصه
. دهد یم لیرا تشک نهیس ي قفسه ي وارهید يدرصد کل تومورها 5نادر است و حدود  يصدر ي قفسه ي وارهید ي هیاول میبدخ يتومورها :مقدمه

 .شده است دهیدر جوانان د شتریدارد و ب یکم اریبس وعیدنده ش ي هیاستئوسارکوم اول

که  داد یسال قبل م 30را از حدود  يصدر ي قفسه ي وارهیبزرگ د اریبس ي توده کی ي که سابقه میکن یم یرا معرف يا ساله 70ما مرد  :گزارش مورد
 Well differentiated osteosarcoma صیتشخ ،يپاتولوژ یقرار گرفت و در بررس يتوده تحت رزکشن و بازساز نیا. تر شده بود بزرگ جیبه تدر

 .گزارش شد

  .نهیس ي وارهید ي هیاستئوسارکوم، تومور اول :يدیکل واژگان
  

  مقدمه
 يصدر ي قفسه ي وارهیبرخاسته از د میبدخ يتومورها

 يها مهاجم از ساختمان ه،یاول يها شامل نئوپالسم
  ).1-3(هستند  کیمتاستات ياطراف و تومورها

با  سهیدر مقا يصدر ي قفسه ي وارهید ي هیاول تومور
ها  درصد کل آن 5نادرتر است و حدود  گریدو گروه د

  ). 1-3( دهد یم لیرا تشک
 دهیبلند د يها اغلب در استخوان استئوسارکوم

دنده نادر است  ي هیو به صورت تومور اول شود یم
مورد استئوسارکوم که به  نیاگرچه چند). 5-4(

کرده بودند، گزارش  ریدنده را درگ کیصورت متاستات
 7زبان تنها  یسیدر مرور مقاالت انگل). 4(شده است 

  . شده است ارشدنده گز ي هیمورد استئوسارکوم اول
  

  مورد گزارش
را در  يا تـوده  ي بـود کـه سـابقه    يا ساله 70مرد  ماریب

سـال   30سمت چـپ از   توراکس یهم یقسمت تحتان

). 1شـکل  (تر شده بود  بزرگ جیکه به تدر داد یم شیپ
 متـر  یسـانت  18با قطر  يا وجود توده ماریب تیتنها شکا

  .بود
  

  
  ماریدر ب يصدر ي قفسه ي وارهیبزرگ د اریبس ي توده. 1شکل 

  
و  C.X.R ،CT یصـ یتشخ يها یتحت بررس ماریب

ــ   ــت و در بررس ــرار گرف ــتخوان ق ــکن اس ــا یاس  يه
  . نداشت کیپاتولوژ ي نکته ،یشگاهیآزما
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در  هیفیکلســـ ي تـــوده نه،یســـ ي قفســـه یگرافـــ در
 دهیـ سـمت چـپ د   يصـدر  ي قفسه یتحتان يها قسمت

  . )2شکل ( شد یم
  

  
  نهیس ي قفسه یگراف. 2شکل 

  

  
برخاسته  يصدر ي هتروژن در جدار قفسه هیفیکلس ي توده. 3شکل 

  .ها شده است آن بیکه باعث تخر یتحتان يها از دنده
  

بدن  ي هیدر بق ماریب هاي استخوان ،اسکنتی  سیدر 
ـ اول يهـا  یابیپس از ارز ماریب ).3شکل ( بود یعیطب  هی

 ،يپـاتولوژ  یقرار گرفـت کـه در بررسـ    یوپسیتحت ب
 Well differentiated osteosarcoma صیتشــــخ

  .گزارش شد
 ي تومور نشان دهنـده  ي نمونه یبافت شناس يها افتهی

شـکل   یدوکـ  يهـا  شامل استئوپالست کیبافت نئوپالست

 باشـد  یم هیاول یاستخوان ياحاطه شده با اجزا یعیطب ریغ
 یبا رسوبات نسب دهیچیپ ي شبکه کیها به صورت  که آن

   .)4شکل ( اند شده دهینامرتب چ میکلس
  

  
  تومور ي نمونه یبافت شناس يها افتهی .4 کلش

  
 کیالسـت استئوک يهـا  ها سـلول  از برش يتعداددر 

 یموارد فوق به طور کامل به خوب. شود یم دهیبزرگ د
  .شود یم دهید افتهی زیخوب تما يدر سارکوما

به  متر یسانت 4 نیسپس تحت رزکشن کامل با مارژ
  ).5شکل (قرار گرفت  یتحتان -یفوقان يا همراه دنده

  

  
تومور بزرگ استئوسارکوم  ي شده ونیرزکس ي نمونه. 5شکل 

  برخاسته از دنده
  

ــاز  ــپس بازس ــد يس ــه ي وارهی ــدر ي قفس و  يص
  .)6شکل (با مش پرولن انجام شد  افراگمید
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  با مش پرولن يصدر ي قفسه ي وارهید يبازساز. 6شکل 

  
قــرار  یتحــت کمــوتراپ مــاریدرمــان، ب ي در ادامــه

 یبعـد مشـکل خاصـ    ماه دو يریگ یدر پ ماریب. گرفت
   .)7شکل ( نداشت

  

  
 دهیاز تومور د يگونه عود چیاسکن ه یت یس یدر بررس. 7شکل 

  .شود ینم
  

  بحث
 نـک یوئیبلند و سارکوم  يها استئوسارکوم در استخوان

ـ  دهیپهن مثل دنده و لگن د يها در استخوان . شـود  یم
 زیـــمثـــل پلـــور ن یاستئوســـارکوم خـــارج اســـکلت

 اریدنده بسـ  ي هیاستئوسارکوم اول). 6(نادر است  اریبس
مـورد   7و در مقاالت، کمتـر از  ) 4-5( باشد یم عیناشا

 یو جـوان  یکودک نیدر سن شتریگزارش شده است و ب
 ي نـه یدر زم شـتر یاستئوسـارکوم دنـده ب  . شـود  یم دهید
ـ اشعه د يها استخوان ایپاژت  يماریب شـده اسـت    دهی
)6 .(  

Burt  و همکـــاران گـــزارش کردنـــد کـــه اکثـــر
ـ به دنبـال راد  نهیس ي وارهید يها سارکوم ـ  یوتراپی  یقبل
استئوسـارکوم   مورد نیچند یبه تازگ). 7( دهد رخ می

   شـده اسـت  سـاله گـزارش    7-13دنده را در کودکـان  
خوب  یسلول زیاستئوسارکوم دنده با تما). 5-4، 9-8(

و  استساله گزارش شده  45مرد  کیخانم و  کیدر 
   ).10( باشد ینادر م اریبس

استئوسارکوم دنده، وجـود درد و   میعال نیتر عیشا
 يبـرا . اسـت  يصدر ي قفسه ي وارهید ي احساس توده

ـ   صیتشخ و  CT ،MRI ،یدر موارد مشـکوك از گراف
 صیتشــخ يبــرا. شــود یاسـکن اســتخوان اســتفاده مـ  

  . است یاز توده الزام یوپسیاستئوسارکوم، ب
استئوسارکوم دنده، رزکشن تمام ضخامت با  درمان

است که از عود  یکمک یدرمان یمیو ش یکاف ي هیحاش
  ). 6، 11( کاهد یو منتشر م یموضع

 يصــدر ي قفسـه  ي وارهیـ شـده در د  جـاد یا نقـص 
 یمواد صـناع  ای یعضالن يها ممکن است توسط فلپ

 يهـا  منظور از مـش  نیا يبرا). 6، 11(پوشانده شوند 
  ). 6، 11(استفاده شده است  ومیتانیو ت يفلز -مارلکس

که هم از نظر سن و هم از  میکرد یرا معرف يماریب ما
منحصـر   يتوده و هم از نظر نوع پاتولوژ ي نظر اندازه
درمـان تحـت رزکشـن و     يبـرا  ماریب نیا. به فرد بود

 يریگ یقرار گرفت و در پ یبا مش و کموتراپ يبازساز
 .نکرد دایپ یمشکل چیه
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A Rare Primary Rib Osteosarcoma in a 70-year-old Man 

 
Mojtaba Ahmadinejad MD1, Soheila Shokrolahi2, Amir Hossein Davarpanah Jazi MD3 

 
Abstract 
Background: Primary malignant tumors of the chest wall are rare and include about 5 percent of all 
chest wall tumors. Primary osteosarcoma of the rib has very low prevalence and mostly exists in 
young age. 

Case Report: We present a 70-year-old man with a very large tumor of the chest wall, becoming 
gradually larger, for about 30 years. It underwent resection and reconstruction and was reported to be 
well differentiated osteosarcoma in pathological study. 
Keywords: Osteosarcoma, Primary chest wall tumor. 
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