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Abstract 
 

Germ cell tumors account for 2 to 3% of all cancers in children. These tumors appear in the testicles 

as painless masses. The primary treatment of these tumors is the removal of testicles and chemotherapy. 

Giant cell tumor of the tendon sheath (GCTTS) is slow-growing tumor and the primary treatment of this 

tumor is surgery and both surgery and radiotherapy in invasive type. This report presents the case of a 7-

year-old boy who was diagnosed with germ cell tumor at the age of 8 months. He had undergone surgery 

and chemotherapy and had recovered. At the age of 7, the patient referred with a mass in right heel and 

after evaluation and surgery, he was diagnosed with Giant cell tumor of the tendon sheath. Surgery was 

performed and no evidence of recurrence was observed in follow-up evaluation. To the best of our 

knowledge, this report is the first case of a giant cell tumor of the tendon sheath following the treatment 

of testicular germ cell tumor. 
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 ساله با  7تومور سلول ژانت غالف تاندونی در یک پسر 
 : گزارش موردژرم بیضه درمان شده سلول سابقه تومور

 
       1حسین کرمی

       2محمد نادري سورکی
 3الله واحدي الریجانی

 چکیده
صـورت تـوده بـدون این تومورها در بیضه، به دهند.میتومورهاي کودکان را تشکیل درصد  3 تا 2 ژرم سل تومورها،

غالف سلول ژانت باشد. تومور دهند. درمان اصلی این تومورها خارج نمودن بیضه و شیمی درمانی میدرد خود را بروز می
صـورت مهـاجم بـودن تومـور، جراحـی و  هسته است کـه درمـان اصـلی آن جراحـی و درآتاندونی نیز یک تومور با رشد 

  یوتراپی است.راد
بیضه تحت جراحی و سپس شیمی درمانی قرار  سلول ژرم ماهگی با تشخیص تومور 8اي است که در ساله 7بیمار پسر 

پس از ارزیابی تشخیص تومور  نمود. سالگی بیمار با توده در ناحیه پاشنه پاي راست مراجعه 7در سن  بهبود یافت. و گرفت
 یافـتپیگیري انجام شده تومور با جراحی بهبودي کامل  پس از جراحی و و ل شدمسج در وي غالف تاندونی سلول ژانت

 غالف تاندونی پس از درمان کامل تومـور سلول ژانت این گزارش اولین مورد بروز تومور و شواهدي از عود مشاهده نشد.
 باشد.ژرم بیضه می سلول
 

 ف تاندونیغال کودکان،تومور ژرم سل، تومور سلول ژانت واژه هاي کلیدي:
 

 مقدمه
تر از کم هاي داخل و خارج گنادها،رژرم سل تومو

ســال را تشــکیل  15تومورهــاي کودکــان زیــر  درصــد 3
این تومورها از نظـر  سال، 4. در کودکان زیر )1(دهندمی

 در داخل و خارج گنادهـا، بافت شناسی و بالینی، ژنتیکی،
 اغلب ژرم سـل تومورهـاي بیضـه ).2(مشی مشابهی دارند

دهند به صورت توده بدون درد در بیضه خود را نشان می
بیضـه نـزول  ترین فاکتور خطر بـراي ایـن تومـور،و مهم

 ).3(نکرده است
وزن  فتـق اینگوئینـال، عالوه بر بیضه نـزول نکـرده،

 استفاده از سن حاملگی پایین موقع تولد، کم موقع تولد،

 ریسـک اول بـودن از دیگـرو فرزند ) sitz bathوان حمام (
 ).4(باشـندفاکتورهاي بروز ژرم سل تومـور در بیضـه مـی

تومـور کیسـه ژرم سل تومور خالص بـدخیم،  ترینشایع
است.که در بیضه، تخمـدان و  (Yolk sac tumor) زرده

مارکر اصلی  ).5،6(شودناحیه ساکروکوکسیژئال دیده می
 گیـريانـدازه ،پیگیري این تومـورتشخیص و  براي ارزیابی،

 BHCG ) وaFP:fetoprotein-alphaفیتــوپروتئین (آلفــا 
)Beta-Human Chorionic Gonadotropin ( در ســرم

درمــان اصــلی ایــن تومــور نیــز جراحــی و شــیمی  اســت.
 .)6(باشددرمانی می
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ـــــلول ژ ـــــور س ـــــدونیاتوم ـــــالف تان ـــــت غ   ن
)Giant cell tumor of the tendon sheaht: GCTTS ( 

باشد، اغلب افراد بین یک تومور با رشد بسیار آهسته می
کند و در کودکان بسیار نادر سال را درگیر می 50تا  30

تظاهر اصلی این تومور به صورت تـوده بـدون  .)7(است
درد می باشد و ریسک فاکتور اصلی آن ترومـاي مکـرر 

نمـاي بافـت شناسـی ایـن در . )7،8(غالف تاندونی اسـت
هاي بزرگ ، از تجمع سلولهابه استئوکالستتومور مشا

طبـق  .)8(اي خوش خیم تشکیل شـده اسـتو تک هسته
هایی که انجام شـد،تاکنون مـوردي از بـروز ایـن بررسی

تومور به دنبال وقوع تومور ژرم سـل دیـده نشـده اسـت 
اولـین معرفـی وقـوع تومـور سـلول  مورد، واین گزارش

ور ژرم سـل در ژانت غالف تاندونی پس از درمـان تومـ
 باشد.ساله می 7یک کودك 

 

 معرفی بیمار
اي با شکایت تورم بدون درد بیضـه ماهه 8کودك 

بیمـار فرزنـد اول  چپ به درمانگـاه مراجعـه نمـوده بـود.
در طـی  مـادر خانواده و پدر و مادر غیر منسـوب بودنـد.

ــا روش  ــارداري ب ــارداري مشــکل خاصــی نداشــت و ب ب
رم خاتمه یافتـه بـود. سـابقه گ 2700سزارین و وزن تولد 

 ذکـر در کودكبیماري قبلی، بستري و یا دریافت دارو 
در معاینه کودك عالیم حیاتی در محدوده طبیعـی  .نشد
کودك در معاینه فاقـد لنفادنوپـاتی و ارگانومگـالی  بود.

متري با قوام سفت در سانتی 2x2بود. در بیضه چپ توده 
ت در کیسه بیضه بافت بیضه لمس گردید ولی بیضه راس

 24X20در سونو کیسه بیضه (اسـکروتوم) تـوده  لمس نشد.
در  متر با حدود مشخص در بیضـه چـپ دیـده شـد.میلی

سونو همزمان شکم بیضه راست در قسمت تحتانی شکم 
اسکن شکم  CT و خارج از کانال اینگوئینال رویت شد.

و لگن و قفسه سینه نرمال بود و توده و لنفادنوپاتی خلف 
 آزمایشــگاهیهــاي در بررســی فاق رویــت نشــد.صــ

 338افـزایش یافتـه بـود ( بـه شـدت آلفافیتوپروتئین سرم
 سـرم در محـدوده نرمـال BHCGامـا  لیتر)،نانوگرم در میلی

 بیضه چپ با طناب اسپرماتیک ،جراحیبا عمل .شدگزارش
طور کامل خارج شد و بیضه راست نیز با عمل جراحی به

در بررسـی  ه بیضـه قـرار گرفـت.(ارکیوپکسی) در کیسـ
هـاي میکروسـیتیک و الین پاتولوژیک توده بیضه چپ،

 هاي پلئومورفیک رویت شد که همراهآلوئوالر شامل سلول
 .)1(تصویر شماره  با تهاجم به عروق و کپسول بیضه بود

 

 
 

 هـاي میکروسـیتیکالین -بررسی پاتولوژیک توده بیضه: 1تصویر شماره 
تومـور  دهندهنشـان هاي پولئومورفیکشامل سلول )1ه (نقط آلوئوالرو 

 )2(نقطه  ژرم سل

 

آزمایشگاهی و پاتولوژیک  بر اساس شواهد بالینی،
ـــاك ـــک س ـــور یول ـــی توم ـــخیص قطع ـــا تش ـــار ب   بیم

)Yolk sac tumor دوره شیمی درمانی با رژیم  6) تحت
BEP )9( .پــس از اتمــام شــیمی درمــانی و  قــرار گرفــت

 رمـان قطـع و بیمـار تحـت پیگیـريهاي مناسب دبررسی
ســالگی بیمــار بــا  7ســال بعــد و در سـن  6 قـرار گرفــت.

شکایت تورم کف پاي راسـت در محـل پاشـنه مراجعـه 
تورم از حدود یک ماه قبل از مراجعه آشکار شده  نمود.

در  بود و تا زمان مراجعه به تدریج افزایش اندازه داشت.
نفادنوپـاتی و ل معاینه کودك عالیم حیـاتی طبیعـی بـود.

اولیـه بیمـار شـامل ارگانومگالی لمس نشـد. آزمایشـات 
 موارد زیر بود:

Hemoglobin 11.3 g/dL, Platelet 312 x 10 3 /lL, 
White blood cells (WBC) 9.6 x10 3 /lL, 
neutrophils 65%, lymphocytes 33%, 
Erythrocyte sedimentation rate (ESR) 21 mm/h 
and lactate dehydrogenase (LDH) 322 U/L. 

 سرم نرمال بود. BHCGآلفافیتوپروتئین و 
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 40x50در معاینه ناحیه پاشنه پاي بیمار تورم در حد 
متر و متحرك و بدون درد لمس شد و معاینه سـایر میلی

 انجام MRIجهت بیمار  نواحی مشکل خاصی نشان نداد.
 T1 متري با سیگنال کـم درمیلی 46x33که در آن توده  شد

به صورت مـولتی لوبولـه در سـطح  T2و سیگنال باال در 
(تصـویر  زیرین استخوان کالکانئوس راست گزارش شد

 طـوربـه وتوده عمل جراحی قرارگرفتبیمار تحت. )2شماره 
هـاي بـزرگ چنـد در پاتولوژي سـلول .شدخارج  کامل
تومـور سـلول  دهنـدهنشـان اي استئوکالست مانند،هسته

 ). حاشیه3نی رویت شد (تصویر شماره ژانت غالف تاندو
 توده فاقد بافت تومورال بود و تهاجم به عروق دیده نشد.

 

 
 

توده مولتی لوبوله با سـیگنال کـم  -پاي راست MRI: 2تصویر شماره 
در سـطح زیـرین اسـتخوان کالکـانئوس  T2و سیگنال باال در  T1در 

 (با * مشخص شده است) راست
 

 
 

 سـلول -ی پـاتولوژي تـوده کـف پـاي راسـتررسب -3شماره  تصویر
نشـان  ،(عالمت ستاره)استئوکالست مانندهاي بزرگ چند هسته اي 

 نت غالف تاندونیاتومور سلول ژ دهنده

ــی ا ــتولوژیک (یمونودر بررس ــلولIHCهیس ــا ) س ه
 CD38قویا مثبت، براي  CD68، DESMIN،CD45براي 

و  S100، SMA، EMAطــور ضــعیف مثبــت و بــراي بــه
CD138  هـا بـراي سلول درصد 10منفی و تنها درKi67 

بـا توجـه بـه عـدم درگیـري بافـت  .ندمثبت گزارش شد
ــاجم،  ــود ته ــدم وج ــاتولوژي و ع ــور در پ ــراف توم اط
 رادیوتراپی انجام نشد. پیگیري بیمار در سال اول به صـورت

اي از نشانه انجام شد وتا سه ماه و سپس هر سه ماه  ماهانه
. در حـال حاضـر و بـا وجود نداشت عود ضایعه پاشنه پا

اي از هر سال از درمان تومور، بیمار هیچ نشانه 4گذشت 
 دو نوع تومور درمان شده ندارد و کامال سالم است.

 

 بحث
 تومورهاي کودکـان درصد 3تر از سل کمتومور ژرم 

به عنوان یک تشـخیص و  دهدتشکیل میسال را  15زیر 
ط وسـط در کودکـان هـاي خـافتراقی، براي تمامی توده

محـل بـروز ایـن تومـور در ترین شایع ).2(باشدمطرح می
 ناحیــه ساکروکوکســیژئال، (بیضــه و تخمــدان)، گنادهــا

. بیضـه نـزول نیافتـه و )2،3(است خلف صفاق و مدیاستن
تـرین ریسـک فـاکتور ایـن تومـور در بیضـه مخفی مهـم

تـرین تـرین و بـدخیمیولک ساك تومور شـایع .)3(است
بـاال بـودن آلفـا  تومور بیضه در کودکان اسـت. ژرم سل

ـــا مثبـــت شـــدن بررســـی  ـــروتئین در ســـرم و ی ـــو پ فیت
ایمونوهیستوشیمی بافت بـا آن، مویـد وجـود پـاتولوژي 

محل  )3،4(در تومور ژرم سل است بدخیم یولک ساك،
درمان اصلی در  ).3(شایع متاستاز در این تومور ریه است

 هايتکلو با پرو ستا ر جراحی و شیمی درمانیواین توم
تـا  درصـد 68جدید شیمی درمانی شانس درمان حـدود 

احتمـال بـروز بـدخیمی ثانویـه پـس از  است. درصد 92
 درصـد1درمان این تومور به دنبال شیمی درمانی حـدود 

و در صورت انجام رادیوتراپی عالوه بـر شـیمی درمـانی 
که این خطر  رسد،می درصد 4در موارد مقاوم به حدود 

در ارتباط با مصرف داروي اتوپوزایـد بـوده  ه خصوصب
 .)6(و بدخیمی رخ داده لوکمی و از نوع میلوژنیک است
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 ست کـه اغلـباتومور سلول ژانت غالف تاندونی توموري 
صورت منفرد بوده و از مجموعه غالف تاندونی منشـا به

 دست و در مرحله ترین مکان این تومورها،شایع گیرد.می
ترین تظاهر تومور نیـز بـه صـورت باشد و شایعبعد پا می

 .)7،8(باشدتوده بدون درد با رشد بسیار آهسته می
MRI  بــه عنــوان یــک روش تشخیصــی مناســب،در

(درگیـري اسـتخوان)  تشخیص نوع و وسعت این تومـور
خیم بودن خوش با وجود )10(کننده باشدتواند کمکمی

موارد  درصد 44تا  10عود در این تومور در  این تومور،
برداشت کامل ضایعه  و در صورت عدم )11(دهدرخ می

و وجود باقی مانده در محل و یا وجود ضایعات مهـاجم 
رادیوتراپی به عنوان درمان مکمـل  با درگیري استخوان،

 .)12(عالوه بر جراحی الزم است
جز تروما و ضربه در تومور سـلول ژانـت غـالف ه ب

عامل خطر دیگري در  ر،تاندونی به عنوان ریسک فاکتو
هـر چنـد وجــود  .)13(ایـن تومـور شناسـایی نشـده اسـت

 و1کرومـوزوم  جابجـاییهاي کروموزومی شامل ناهنجاري
 تومـور سـلول .)14(در این تومور دیده شـده اسـتنیز  16و2

 ژانت غالف تاندونی در کودکان بسیار نادر است و آمار
 صورت بروزدقیقی از میزان بروز آن در دست نیست اما در 

موارد در اندام فوقـانی بـروز  درصد 86تا  77بیش از در 
 .)12(که این میزان با آمـار بـالغین مطابقـت دارد نمایدمی

درمان این ضایعه در کودکان و بالغین تفـاوتی نداشـته و 
 ست و رادیوتراپی درموارد ذکر شـدهادرمان اصلی جراحی 

نـد عـود در رود. هرچکـار مـیه در باال در کودکان نیز ب
 .)11،12(باشدکودکان نیز به عنوان یک چالش مطرح می

عامل خطـر  ینتربیمار بیضه نزول نکرده مهم ایندر
براي بروز تومور ژرم سل بیضـه بـود. متاسـفانه در بیمـار 

هاي کروموزومی برروي تومور ژرم سل و تومور بررسی
سلول ژانت غـالف تانـدونی انجـام نشـده بـود و امکـان 

امـا در صـورت امکـان  این ارتباط ممکـن نبـود.بررسی 
 هـايبررسی، در تومور ژرم سل بیضه ناهنجاري کروموزوم

دیـــده  p12ایزوکرومـــوزوم  بـــه خصـــوص و 6و3و1
غـالف تانـدونی در  سلول ژانتبروز تومور .)15(شودمی

کودکان بسیار نادر است به عـالوه ایـن ضـایعه در انـدام 
کـه بیمـار  ایـن عـالوه بـر باشد.تحتانی نیز بسیار نادر می

از ایـن نظـر بسـیار نـادر  در مطالعـه حاضـر مورد بررسی
بروز این تومور پس از درمان تومـور ژرم سـل بـا  است،

خود یـک اتفـاق جدیـد اسـت  داروهاي شیمی درمانی،
موردي از آن تا کنون  ،جا که ما بررسی کردیمآنکه تا 

ان داروهـاي مـورد اسـتفاده در درمـ معرفی نشـده اسـت.
شـامل  PEBبیمار رژیـم درمـانی  این تومور ژرم سل در

ــود ــد ب ــین، بلئومایســین و اتوپوزای ــین  )9(ســیس پالت از ب
کننده اسـت داروهاي فوق اتوپوزاید یک داروي آلکیله

باشد و در دراز مدت احتمال و میتوژن و کارسینوژن می
بروز تومور در بیماران درمـان شـده بـا ایـن دارو وجـود 

در دو داروي دیگر ایـن احتمـال بسـیار انـدك اما  دارد.
ریسک بـروز  گونه که ذکر شد،همان در ضمن ).6(است

بـوده و  درصد 1تر از این داروها کممصرف تومور پس از
 باشد.از نوع هماتوژن می به طور عمده

سـلول اولین مورد گزارش شده تومـور  حاضربیمار 
 ل غــالف تانــدونی بعــد از درمــان تومــور ژرم ســژانــت 

است و بـراي بررسـی وجـود ارتبـاط بـین ایـن دو و نیـز 
دخالت داروهاي ذکر شده جهت شیمی درمانی در بروز 

 تريهاي بیشبررسی تومور سلول ژانت غالف تاندونی،
 .نیاز است
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