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Case Report
The Metastatic Rhabdomyosarcoma in Breast Tissue
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Abstract
Rhabdomyosarcoma (RMS), as the most common soft tissue sarcoma in childhood is divided into three types:
embryonic, alveolar and undifferentiated sarcoma. Early detection and timely treatment are effective in increasing
the survival rate. RMS can rarely occured in the breast tissue. We report an unusual occurrence of a metastatic
embryonic RMS to the left breast in a 12 –year-old girl who its primary lesion on her left leg had been excised by
surgery two years ago. She also had a tumor excised from her left thigh one year later.
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چكیدٌ

رابذٍهیَسبرکَهب ضبیغ تریي سبرکَم ببفت ًرم دٍراى کَدکی هیببضذ کِ بِ سِ ًَع رٍیبًی ،آلَئَالر ٍ سبرکَهبی توبیسًیبفتِ تقسین هیضَد .تطخیص
زٍدٌّگبم ٍ درهبى بوَقغ ایي بیوبری در افسایص هیساى بقبی بیوبراى هَثر است .رابذٍهیَسبرکَهب بٌذرت در ببفت پستبًی برٍز هیکٌذ .در ایي خب ،هب برٍز
رابذٍهیَسبرکَهبی رٍیبًی هتبستبزی را در پستبى چپ یک دختر  12سبلِ گسارش هیکٌین کِ دٍ سبل قبل ضبیؼِ تَهَری اٍلیِ در سبق پبی چپ اٍ هَرد
خراحی قرار گرفتِ بَدّ .وچٌیي یکسبل بؼذ از خراحی اٍل ،تَهَر دیگری در راى چپ کَدک تحت خراحی هدذد قرار گرفتً .ظر بِ برٍز بسیبر پبییي ٍ
هَارد گسارش ضذُ ی ًبکبفی ایي ًَع رابذٍهیَسبرکَهب ،گسارش هب هوکي است در درک بْتر ایي بیوبری کوک کٌذ.

کلید ياضٌ َا :رابذٍهیَسبرکَهب ،پستبى ،رٍیبًی ،هتبستبزی

مقدمٍ
حذٍد ًَ 200ع سرطبى در دًیب ٍخَد دارد کِ از ایي هیبى،
سرطبى پستبى ،ریِ ،رٍدُ ٍ پرٍستبت ًیوی از هَارد خذیذ را
ضبهل هی ضَد .آهبرّب ًطبى هی دّذ ضبیغ تریي سرطبى در زًبى،
سرطبى پستبى ٍ در هرداى سرطبى پرٍستبت ٍ در کَدکبى لَسوی
لٌفَبالستیک حبد ( )ALLاست .ػالٍُ بر ایي ،سرطبى ّبیی ًظیر
رتیٌَبالستَهب ،رابذٍهیَسبرکَهب ٍ ًَرٍبالستَهب در کَدکبى ریطِ
در دٍراى خٌیٌی دارد ( .)1در بیي سرطبًْبی رایح دٍراى کَدکی
کِ ریطِ در دٍراى خٌیٌی دارًذ ،ضیَع رابذٍهیَسبرکَهب در اٍلَیت
سَم ٍ بؼذ از تَهَر ٍیلوس ٍ ًَرٍبالستَهب قرار دارد (.)1ٍ2

رابذٍهیَسبرکَهب  RMSتَهَر بذخین (سرطبًی) بب هٌطبء هساًطیوی
از ًَع سبرکَم است کِ سبالًِ چْبر تب  7هیلیَى کَدک زیر 15
سبل بِ آى هبتال هی ضًَذ .رابذٍهیَسبرکَهب ضبیغ تریي سبرکَم
ببفت ًرم دٍراى کَدکی است ٍ در حذٍد  %65هَارد خذیذ زیر 6
سبل ٍ بقیِ تب سي  10سبلگی تطخیص دادُ هی ضًَذ .ایي ًَع
سبرکَم از سلَل ّبی بب هٌطبء ػضلِ اسکلتی بَخَد هی آیذ ٍ بِ
سِ ًَع رٍیبًی ،آلَئَالر ٍ هًََهَرف ًبهتوبیس تقسین هیضَد.
رابذٍهیَسبرکَهبی رٍیبًی پیص آگْی هطلَة ٍ ًَع آلَئَالر ٍ
هًََهَرف ًبهتوبیس پیص آگْی بذی دارًذ.
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شکل  :1برش هیکرٍسکپی تْیِ ضذُ از ببفت پستبى کَدک 12سبلِ (ػکس سوت راست بب بسرگٌوبیی  ٍ x10ػکس سوت چپ بب بسرگٌوبیی  x 40تْیِ ضذُ است.
خوؼیت ّبی سلَلی هختلف تطکیل ضذُ از پرٍلیفراسیَى سلَل ّبی ًئَپالستیک گرد بب ّستِی پلی هَرفیک خفیف ٍ سیتَپالسن ائَزیٌَفیلیک هطبّذُ هی ضَد).

رابذٍهیَسبرکَهب در ّر قسوتى از بذى هىتَاًذ بٍِخَد آیذٍ .لی
در کَدکبى بب سي پبییي در سر ٍ گردى ضبیغ تر است (.)3
رابذٍهیَسبرکَهب بٌذرت در ببفت پستبى هطبّذُ هیضَد ٍ اکثرا
بصَرت ثبًَیِ برٍز هی کٌذ .در حذٍد  %6هَارد
رابذٍهیَسبرکَهبی ثبًَیِ در پستبى هطبّذُ هی ضَد کِ خسٍ هَارد
ًبدر طبقِ بٌذی هی ضَد ( .)4ٍ5ابتال بِ رابذٍهیَسبرکَهب در هرداى
کوتر از زًبى هیببضذ ( .)3هیساى بقبء بیوبراى هبتال ،بِ ػَاهلی چَى
هحل اٍلیِ تَهَرًَ ،ع پبتَلَشیًَ ،stage ،ع درهبى ٍ تطخیص
بوَقغ آى بستگی دارد .تطخیص زٍد ٌّگبم ٍ درهبى بوَقغ در
افسایص بقبء بیوبر تبثیر بسسایی دارد .خراحی ،رادیَتراپی ٍ ضیوی
درهبًی از رٍش ّبی درهبًی هتذاٍل ایي بیوبری هی ببضٌذ (.)1ٍ3
معسفي بیماز
کَدک (دختر)  12سبلِ هبتال بِ سرطبى پستبى بب ًَع بذخیوی
رابذٍهیَسبرکَهبی خٌیٌی در هرداد هبُ  1391در یکی از بیوبرستبى
ّبی تبریس تحت ػول خراحی قرار گرفت .سوت در گیری ،پستبى
چپ ٍ اًذازُ تَهَر 6×8×8سبًتیهتر بَدًَ .ک پستبى ٍ ببفت
ػوقی ػبری از تَهَر ٍلی پَست درگیری داضت .در ًوًَِ
پبتَلَشی دشًراسیَى ببفتی ٍ ًکرٍز ًیس هطبّذُ ضذُ است .ضکل
 1برش هیکرٍسکَپی تْیِ ضذُ از ببفت پستبى کَدک را ًطبى هی-

دّذ (خوؼیت ّبی سلَلی هختلف تطکیل ضذُ از پرٍلیفراسیَى
سلَل ّبی ًئَپالستیک گرد بب ّستِی پلی هَرفیک خفیف ٍ
سیتَپالسن ائَزیٌَفیلیک هطبّذُ هیضَد کِ هطببِ تَهَرّبی
رابذٍهیَسبرکَهبی هتبستبزی هی ببضذ) .ایي کَدک در سي 10
سبلگی تحت خراحی تَهَر سبق پبی چپ از ًَع
رابذٍهیَسبرکَهب (زیر خلذی) بِ اًذازُ  4 x 8سبًتی هتر ٍ سپس
تحت ضیوی درهبًی قرار گرفت .یک سبل بؼذ (در سي 11
سبلگی) هدذدا تحت خراحی ػضلِ فبسیب (راى) بب تَهَر x 2/5
 2/5سبًتی هتر بب حبضیِ سبلن از ًَع رابذٍهیَسبرکَهب قرار هی
گیردّ .یچ سببقِ فبهیلی ابتال بِ سرطبى در فبهیل درخِ یک ٍ ،2
ایي بیوبر هطبّذُ ًطذُ ٍ ازدٍاج پذر ٍ هبدر ایي کَدک غیر فبهیلی
هی ببضذ.
بحث
اگر چِ رابذٍهیَسبرکَهب ضبیغ تریي سبرکَم ببفت ًرم دٍراى
کَدکی هی ببضذ ٍلی برٍز آى در ببفت پستبى بِ بصَرت اٍلیِ
بسیبر ًبدر ٍ بصَرت ثبًَیِ ًبدر هی ببضذ (ً .)5ٍ6ظر بِ برٍز
بسیبر پبییي ٍ هَارد گسارش ضذُی ًبکبفی ایي ًَع
رابذٍهیَسبرکَهب ،گسارش هب هوکي است در درک بْتر ایي بیوبری
کوک کٌذ.
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