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تليبلي پبپيالري سزيس  اپي سزطبنمًرد ػًد  کیگشارش 

طزفٍ غذٌ لىفبيي سیز  تخمذان بب متبستبس ایشيلٍ ي یک

 بغل بٍ ػىًان یک تظبَز غيزمؼمًل
سيذٌ ، 2آیىبس صًرتي، 2احمذ ػبمزيدکتز ، *1مُذیس محمذیبن اميزيدکتز 

 4سادٌ يسطي کالئي شبىم بشرگدکتز ، 3فُيمٍ شجبػي

، دإؽنذٙ رٗزىریف ْارظتآیب یٖیباٍ قاتیّرمس ت٘ظؼٚ تحق ینٍ٘٘شیٗ شٕ ییزٕآ، دپارتْآ ّاّا یٕنٍ٘٘شا پیفَ٘ؼ .1

 . دإؽياٙ ػَُ٘ پسؼنی ایرآ، تٜرآ، ایرآ پسؼنی،

 .رآیاتٜرآ، تٜرآ،  یپسؼنی، دإؽياٙ ػَُ٘ پسؼن دإؽنذٙ ،یٗ إنٍ٘٘ش ی٘تراپیىرٗٙ راد اریاظتاد .2

دإؽياٙ ػَُ٘  ،پسؼنی دإؽنذٙ، رٗزىریبیْارظتآ ف یٖیاٍب قاتی، ّرمس ت٘ظؼٚ تحقیٖیمارؼٖاض ارؼذ رٗإؽٖاض باٍ .3

 .رآیتٜرآ، ا رآ،یا یپسؼن

 .رآیتٜرآ، ا رآ،یا یدإؽياٙ ػَُ٘ پسؼن ،ی، دإؽنذٙ پسؼنّاّاییزٕآ ٗ ىرٗٙ  اریدظت .4
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در  ظرطآتریٔ ػاٌّ ّره ٕاؼی از  ِّٜ ،َیایی تخْذآت ٛای اپی ظرطآ ،شٕینٍ٘٘شیلٛای  ظرطآدر ّیآ  مقذمٍ:

ؼ٘د. ینی از دالیٌ ٕتایج ضؼیف درّإی ٗ  ٛای شٕینٍ٘٘شیل را ؼاٌّ ّی ظرطآ% از مٌ 36ّریناظت مٚ آت ّتحذٙ ایاال

ؼ٘د  احٌ پیؽرفتٚ تؽخیص دادٙ ّیدر ّر ظرطآایٔ  شٕینٍ٘٘شیل ایٔ اظت مٚ ّؼْ٘الً ظرطآّیر باالی ایٔ ٕ٘ع ٗ  ّره

ؼ٘د. در  در ص٘رت ٕیاز ْٛراٙ ّیمْ٘تراپی اٍٗیٚ اظت مٚ با درّآ جراحی  ، یلبیْارآایٔ ٗ درّآ اظتإذارد جٜت 

ٕادر  تقریباً پعتآٛا بٚ  ظرطآاّا ّتاظتاز ظایر  ،اظت زٕآٛای ؼایغ در ّیآ  پعتآ ینی از بذخیْی ظرطآمٚ  حاٍی

 . ؼ٘د ّیتخْذإی ّؼرفی  أظاٍٚ با ّتاظتاز ایسٍٗٚ ٍٖف ٕ٘د زیر بغٌ از ّٖؽ 70خإِ  در ایٔ ىسارغ یلاظت. 

بٚ بیْارظتآ ّتر  ظإتی 3×3 ظاٍٚ ّٖ٘پاز با ت٘دٙ قابٌ ٍْط در زیر بغٌ ظْت راظت بٚ ظایس 70خإِ : مؼزفي بيمبر

باال  CA125ت٘دٙ ظاٍیذ آدٕنط ٗ  ٗ یائعيیبٚ ػَت خٕ٘ریسی دٗرٙ  ظاً قبٌ 5بیْار  .ْٕ٘د اّاُ حعیٔ ّراجؼٚ

اٍٗیٚ  ظایت٘ریذ امتی٘تحت جراحی  ،تحت الپاراتّ٘ی قرار ىرفت ٗ با تؽخیص آدٕ٘مارظیّٖ٘ای پاپیالری ظرٗز تخْذآ

ظاً قبٌ ٗ بررظی بیؽتر  5تخْذآ در  ظرطآبا ت٘جٚ بٚ ظابقٚ  قرار ىرفت. ٕتادج٘درّإی  ٗ ظپط تحت ؼیْی

در بی٘پعی . بیْار تحت بررظی احتْاً ّتاظتاز قرار ىرفت پعتآ، ظرطآٍٖف ٕ٘د ّؽن٘ك ٗ رد مردٓ احتْاً ایٔ 

تخْذآ تؽخیص دادٙ  تَیایی اپی ظرطآ أٍٖف ٕ٘د ّتاظتاتیل با ّٖؽ ،جٜت بیْار ٛیعت٘مْیعتریایْٕ٘٘ٗ بررظی 

 تر ؼذ.  مرب٘پالتیٔ قرار ىرفت ٗ ظایس ٍٖف ٕ٘د زیر بغٌ م٘چل +معٌ ٗ بیْار تحت درّآ تعنیٖی بتا تا ؼذ

تخْذآ بٚ ص٘رت درىیری ایسٍٗٚ ٍٖف ٕ٘د زیر بغٌ، ایٔ  ظرطآبا ت٘جٚ بٚ غیر ّؼًْ٘ ب٘دٓ ػ٘د گيزي:  وتيجٍ

اٍٗیٚ پعتآ در بیْارآ با  ظرطآٓ از آىسارغ بٚ اْٛیت در ٕظر ىرفتٔ ّتاظتاز ایسٍٗٚ زیر بغٌ ٗ تؽخیص افتراقی 

 ٛا ٗج٘د خ٘اٛذ داؼت. چرامٚ پرٗىٖ٘ز ٗ درّآ ّتفاٗتی برای ٛر مذاُ از تؽخیص ؛میذ داردأتخْذآ ت ظرطآظابقٚ 

 ٍٖف ٕ٘د، ّتاظتاز ،مإعر ،تخْذآ ،پاپیالری ظرٗز: کلمبت کليذي

                                                 
پست  ؛021-77543634: تلفه. دإؽياٙ ػَُ٘ پسؼنی ایرآ، تٜرآ، ایرآ دإؽنذٙ پسؼنی، ؛دمتر ّٜذیط ّحْذیآ اّیری مكبتببت:ًل ئوًیسىذٌ مس *

 amiri_mahdis@yahoo.com الكتزيويک:

 

 خالصٍ

 IJOGI, Vol. 21, No. 5, pp. 108-111, July 2018 1397 مرداد ماه ،108-111: صفحه ،5 شماره ،بیست و یکم دوره
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 مقذمٍ

 تَیایی اپی ظرطآ ،ٛای شٕینٍ٘٘شیل ظرطآدر ّیآ 

ّیر ٕاؼی از ٗ  تریٔ ػَت ّره ِّٜ (EOC) تخْذآ

در ّجْ٘ع باؼذ ٗ  ّرینا ّیآٛای شٕینٍ٘٘شیل در  ظرطآ

ؼ٘د ٗ  ؼاٌّ ّی ٛای شٕینٍ٘٘شیل را ظرطآاز  6/3%

بٚ ػالٗٙ  .(1باؼذ ) ؼایغ شٕینٍ٘٘شیل ّی ظرطآظّ٘یٔ 

 ،ٕ٘ع ٛیعت٘پاتٍ٘٘شیل ،ظٔ ،از جَْٚ ٕصاد ظایر ػ٘اٌّ

ّإذٙ بؼذ از  ّارمرٛای تّ٘٘ر ٗ ت٘دٙ باقی ،ىریذ تّ٘٘ر

 ظرطآآىٜی  امتی٘ اٍٗیٚ ٕیس در پیػجراحی ظایت٘ریذ 

(. درّآ اظتإذارد جٜت 2ٕقػ دارٕذ )تخْذآ 

جراحی ظایت٘ریذ امتی٘  ،تَیایی تخْذآ ٛای اپی ظرطآ

اٍٗیٚ ٗ در ص٘رت ٍسُٗ ْٛراٛی با مْ٘تراپی ادجٕ٘ت 

 .(3باؼذ ) ّی

تخْذآ  ظرطآ آىٜی پیػْٛچٖآ  ،با ٗج٘د ایٔ درّآ

ضؼیف ایٔ بیْاری ٌ پیؽرفتٚ ّبتال بٚ ّراح افراددر 

اصَی ٕتایج درّإی ضؼیف ایٔ اظت  دٍیٌ( ٗ 4باؼذ ) ّی

مٚ ایٔ بیْارآ در ّراحٌ پیؽرفتٚ تؽخیص دادٙ 

 .ؼٕ٘ذ ّی

 ظرطآ أّتاظتاز ایسٍٗٚ بٚ ٍٖف ٕ٘د زیر بغٌ از ّٖؽ

% 40مْتر از  .(4باؼذ ) تخْذآ بعیار ٕادر ّی تَیایی اپی

ط٘ر ٚ ب ،تخْذآ تَیایی اپیٛای  ظرطآّبتال بٚ زٕآ 

اٍٗیٚ  ظرطآدرّآ  .(5ماٌّ قابٌ درّآ ٛعتٖذ )

با درىیری ٍٖف ٕ٘د از درّآ ّتاظتاز بٚ ٍٖف ٕ٘د  پعتآ

درّآ ػ٘د . تخْذآ ّتفاٗت اظت أزیر بغٌ با ّٖؽ

 زیربغٌ تٖٜا مْ٘تراپیٕ٘د در ٍٖف تخْذآ  ظرطآ

در ٍٖف  پعتآ ظرطآدرّآ ّ٘ارد اٍٗیٚ ٍی ٗ ،باؼذ ّی

ٕ٘د زیر بغٌ در بیؽتر ّ٘ارد جراحی ْٛراٙ با مْ٘تراپی 

 پعتآ ینی از ظرطآمٚ  در حاٍی ،(7اظت )

اّا ّتاظتاز ظایر  ،اظت زٕآٛای ؼایغ در ّیآ  بذخیْی

 أّٖؽ ٕادر اظت ٗ ّؼْ٘الً تقریباً پعتآٛا بٚ  ظرطآ

. در ایٔ (12باؼذ ) ّتاظتاز پعتآ ظْت ّقابٌ ّی

ظاٍٚ با ّتاظتاز ایسٍٗٚ ٍٖف ٕ٘د زیر  70خإِ  ىسارغ یل

  .ؼ٘د ّیتخْذإی ّؼرفی  أبغٌ از ّٖؽ
 

  بيمبرمؼزفي 
ظاٍٚ ّٖ٘پاز با ت٘دٙ قابٌ ٍْط در زیر بغٌ  70خإِ 

بٚ بیْارظتآ اّاُ ّتر  ظإتی 3×3 ظْت راظت بٚ ظایس

ظاً قبٌ بٚ ػَت  5بیْار  .حعیٔ ّراجؼٚ ْٕ٘د

ظٕ٘٘ىرافی قرار ىرفت مٚ تحت  ،خٕ٘ریسی دٗرٙ ّٖ٘پاز

باال تحت  CA125با تؽخیص ت٘دٙ ظاٍیذ آدٕنط ٗ 

الپاراتّ٘ی قرار ىرفت ٗ با تؽخیص آدٕ٘مارظیّٖ٘ای 

تحت جراحی ظایت٘ریذ امتی٘  ،پاپیالری ظرٗز تخْذآ

درّإی ادج٘إت قرار ىرفت.  اٍٗیٚ ٗ ظپط تحت ؼیْی

ٍی تخْذآ اتَی اپی ظرطآ stage 1بیْار در ّرحَٚ 

 تؽخیص دادٙ ؼذ ٗ تحت درّآ قرار ىرفت.

ٗ تظاٛر  تخْذآ ظرطآ ظاً قبٌ 5 با ت٘جٚ بٚ ظابقٚ

زیر بغٌ، بیْار تحت بررظی دقیق از  ٍٖف ٕ٘دمٖٕ٘ی 

ٗ ٕیس بررظی  ظرطآ پعتآ بٚ ءٕظر احتْاً ابتال

 .ىرفتتخْذآ قرار  أّتاظتاز از ّٖؽ

 ٛذّٙؽاآدٕ٘پاتی زیر بغٌ  ،تی اظنٔ قفعٚ ظیٖٚ در ظی

 ایْٕ٘٘ٛیعت٘مْیعتریؼذ ٗ در بی٘پعی ٗ بررظی 

 ظرطآ أٍٖف ٕ٘د ّتاظتاتیل با ّٖؽ ،جٜت بیْار

ٗ بیْار  (1ؼنٌ ) تخْذآ تؽخیص دادٙ ؼذ تَیایی اپی

تحت درّآ تعنیٖی بتا تامعٌ + مرب٘پالتیٔ قرار 

 .تر ؼذ ىرفت ٗ ظایس ٍٖف ٕ٘د زیر بغٌ م٘چل
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 بحث

ّتاظتاز ایسٍٗٚ از تّ٘٘ر پاپیالری ظرٗز تخْذآ بٚ ٍٖف 

تَیاً  ٛای اپی ظرطآ .(4ٕ٘د زیر بغٌ بعیار ٕادر اظت )

ٛای  تریٔ ػَت ّره ٕاؼی از ظرطآ ؼایغتخْذآ 

% بیْارآ با 4شٕینٍ٘٘شیل در آّریناظت ٗ مْتر از 

تریٔ ظٔ  مٖٖذ. ؼایغ ظرطآ تخْذآ بٜب٘د پیذا ّی

 .(6دٛٚ ؼؽِ ٗ ٛفتِ زٕذىی اظت ) ،ؼی٘ع آٓ

تخْذآ بٚ ؼی٘ٙ ّعتقیِ در  تَیایی اپی ٛای ظرطآ

ٗی بٚ ٗ ٕیس از طریق ّعیرٛای ٍٖفاصفاقی  داخٌ فضای

 .(8دٛذ ) ٍٖف ٕ٘دٛای ٍيٖی ٗ پاراآئ٘رت ّتاظتاز ّی

بیْار ّبتال  162 (،2003)ٗ ْٛنارآ  م٘رّی٘ در ّطاٍؼٚ

ٗ  ٖذتَیایی تخْذآ ّ٘رد بررظی قرار ىرفت اپی ظرطآبٚ 

ّ٘رد ّتاظتاز خارج تخْذإی ىسارغ ؼذ  67 در ّجْ٘ع

% در ٖٛياُ ػ٘د یا 22% در ٖٛياُ تؽخیص اٍٗیٚ ٗ 8مٚ 

ٕٜا ّتاظتاز إٓفر  5تٖٜا در  .رفت بیْاری ّؽخص ؼذپیؽ

ٍٖفاٗی خارجی ؼنْی ىسارغ ؼذ ٗ فقط یل ّ٘رد 

زإو ٗ ْٛنارآ  (.9ىسارغ ؼذ ) پعتآّتاظتاز بٚ 

تخْذآ را  تَیایی اپی ظرطإٓیس بیْارآ با  (2000)

 5بیْار با درىیری ٍٖف ٕ٘د ظ٘پرمالرین٘الر ٗ  6بررظی ٗ 

 .(10) مردٕذرا ىسارغ  ٘ایٖي٘ئیٖاًبیْار با درىیری ایَی

یل ّحٌ ٕاؼایغ جٜت ّتاظتاز از  ،ٍٖف ٕ٘د زیر بغٌ

% از مٌ 6/0-3 باؼذ ٗ ؼی٘ع آٓ تخْذآ ّی أّٖؽ

از ّیآ إ٘اع  .(11ؼ٘د ) ٛای پعتآ را ؼاٌّ ّی ظرطآ

ّتاظتاز  ظرطآتریٔ ٕ٘ع  ؼایغ ،ٛای تخْذآ ظرطآ

باؼذ  ٕ٘ع ظرٗز مارظیّٖ٘ا ّی ،دٖٛذٙ بٚ ٍٖف ٕ٘د زیر بغٌ

(11 .) 

یل ّ٘رد  (،2015) ماالٓ ّاظ٘ٓ ٗ ْٛنار در ّطاٍؼٚ

تخْذآ ىسارغ ؼذ مٚ تظاٛر اٍٗیٚ بیْاری  ظرطآ

ب٘د مٚ در حقیقت درىیری ٍٖف ٕ٘د  پعتآّتاظتاز بٚ 

 .(12) ب٘د پعتآداخٌ 
 

 گيزي وتيجٍ

 تَیایی اپیٛای  ظرطآزّإی مٚ ٍٖف ٕ٘د زیر بغٌ در 

درّآ آٓ بعیار ِّٜ اظت ٗ  ،ؼ٘د تخْذآ ىسارغ ّی

ظرطآ تخْذآ بایذ از  أّتاظتاز بٚ زیر بغٌ از ّٖؽ

چ٘ٓ پرٗىٖ٘ز ٗ درّآ  ،اٍٗیٚ تؽخیص دادٙ ؼ٘د پعتآ

 ظرطآبا ت٘جٚ بٚ ایٖنٚ  .ّتفاٗت اظت ایٔ دٗ ماّالً

اّا  ،اظت زٕآٛای ؼایغ در ّیآ  پعتآ ینی از بذخیْی

ٕادر اظت ٗ  تقریباً پعتآٛا بٚ  ظرطآّتاظتاز ظایر 

 .(12باؼذ ) ظْت ّقابٌ ّی پعتآ ،ّتاظتاز أّٖؽ ّؼْ٘الً

 ظرطآیل  ،ؼ٘د اٍٗیٔ تؽخیصی مٚ در ٕظر ىرفتٚ ّی

اٍٗیٚ ّجذد  ظرطآٗ اىر ضایؼٚ یل  باؼذ اٍٗیٚ ّجذد ّی

ٗ درّآ ادجٕ٘ت  پعتآٗظیَٚ جراحی  باؼذ، بیْار بٚ

درّإی تحت  پی ٗ یا ؼیْیجَْٚ رادی٘ترا ّٖاظب از

تخْذآ ّتاظتاتیل بٚ زیر  ظرطآ ىیرد. درّآ قرار ّی

 ٛای ظرطآبغٌ یل تظاٛر ٕادر در بیْارآ ّبتال بٚ 

آىٜی ایٔ دٗ  تخْذآ اظت ٗ درّآ پیػ تَیایی اپی

بعیار ّتفاٗت اظت ٗ تؽخیص درظت ٕ٘ع ّتاظتاتیل 

را از  پعتإٓیاز بٚ جراحی  پعتآتخْذآ از ٕ٘ع اٍٗیٚ 

 .برد بیٔ ّی
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