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Abstract 
Introduction: Today, despite many optimal imaging methods for evaluation of ovarian mass, the 
survival rate of patient was not significantly changed. Object of present study was evaluation of 
Clinico Ultra- Sonography and pathological findings of ovarian masses in patients referred to 
Kosar Hospital. 
Methods: In this analytic study, information of clinico Ultra-Sonography and pathological 
findings was obtained from the 874 women with ovarian mass reffered to the hospital in Kasar 
Hospital from 2007 to 2017 by checklist. Both descriptive and analytical statistical methods were 
used (P < 0.05). 
Results: In this study, of the total ovarian masses, 4.5% or 39 were malignant, 70.6%, or 617 
benign, 5.9%, or 52 borderline. The relationship between clinical findings and radiological 
findings is statistically significant. The relationship between clinical presentation and pathologic 
categorization of ovarian masses was significant.. The association between radiological findings 
and type of ovarian mass in terms of origin was statistically significant (P < 0.05). 
Conclusions: The prediction of malignant potential of ovarian masses, while providing necessary 
measures and the extent of surgery, prevents unnecessary offensive action. Considering recent 
advances in imaging techniques, especially ultrasound, and its proper precision in distinguishing 
benign tumors from malignant, using this method to predict the type of pathology is necessary. 
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 کیدهچ

امروزه به رغم وجود روشهای تشخیصی بهینه برای ارزیابی توده تخمدان، میزان بقاء بیمار مبتال به سرطان تخمدان، به طور  :مقدمه

تخمدانی در بیماران مراجعه  یهاو پاتولوژیک توده بالینی، سونوگرافی یاافتهیهدف این مطالعه بررسی  .قابل توجهی تغییر نکرده است

 کننده به بیمارستان کوثر بود.

 زن 016تخمدانی  یهاتوده وهیستوپاتولوژیکی یبالینی، سونوگراف یهاافتهیدر این مطالعه تحلیلی اطالعات مربوط به  روش کار:

چک لیست جمع آوری شد. هر دو روش آماری توصیفی و  لهی، بوس1334تا سال  1304مراجعه کننده به بیمارستان کوثر از سال 

 (.P < 21/2) تحلیلی مورد استفاده قرار گرفت

نفر بینابینی  12یا  %3/1نفر خوش خیم،  411یا  %4/12نفر بدخیم،  33یا  %1/6تخمدان  یها. از کل تودهدر این بررسی ها:یافته

ولوژیکی ارتباط نمای بالینی با دسته بندی پات رادیولوژیکی آر لحاظ آماری معنادار بود. یهاافتهیبالینی با  یهاافتهیبودند. ارتباط بین 

 < 21/2) از نظر آماری معنا دار بودرادیولوژیک با نوع توده تخمدانی از لحاظ منشأ  یهاافتهی. ارتباط معناداربود. تخمدانی یهاتوده

P.) 

تخمدانی ضمن فراهم کردن تمهیدات الزم و و سعت جراحی از اقدامات  یهاتودهپیش بینی پتانسیل بدخیمی در  گیری:نتیجه

تصویربرداری، خصوصاً سونوگرافی و نیز  یهاکیاخیر در زمینه تکن هاشرفتی. با توجه به پدینمایتهاجمی غیر ضروری جلوگیری م

 ت پیش بینی نوع پاتولوژی ضروری است.خوش خیم از بدخیم، استفاده از این روش جه یهادقت مناسب آن در تفکیک توده

 :کلیدی واژگان

 تخمدانی یهاتوده

 اولتراسونوگرافی

 هیستوپاتولوژی

 سرطان تخمدان
 ومعل دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 محفوظ شمالی خراسان پزشکی

 .است

مقدمه

های تخمدانی به دودسته عملکردی یا غیر نئوپالستیک و توده

های تخمدانی، بطور شایع در . توده[1]شوند نئوپالستیک تقسیم می

و  هاشود. البته در این میان ضایعات عملکردی، کیستزنان دیده می

-22، و در گروه سنی [2]تومورهای خوش خیم شیوع بیشتری دارند 

 مشوند. از سوی دیگر تومورهای بینابینی و بدخیسال مشاهده می 62

تومورهای تخمدان، ضایعات . [3]تر هستند در بعد از دهه چهارم شایع

 از اپیتلیوم مولرین، سلول زایا و یا طناب توانندای هستند که میپیچیده

سلول استرمایی منشاء گیرند. طیف هیستوپاتولوژیکی آنهااز  -جنسی

 . سرطان تخمدان[3]خوش خیم، بینابینی تا بدخیم متفاوت است 

سومین سرطان دستگاه تناسلی زنان از نظر شیوع در سطح جهان بوده 

و باالترین درصد مرگ و میر را در کشورهای درحال توسعه دارد. در 

ایران بر اساس گزارش سازمان ملی ثبت سرطان، سرطان تخمدان با 

ترین سرطان دستگاه تناسلی در بانوان در صدهزار شایع 2/23شیوع 

باشد. پیش آگهی رطان در جامعه مذکور میایرانی و هشتمین س

سرطان تخمدان ضعیف است زیرا این بیماری در مراحل اولیه بدون 

باشد، حتی در صورت بزرگ بودن، با عالمت یا دارای عالیم مبهم می

ها در لگن، ضایعه عالئم بالینی اندک ایجاد عنایت به محل تخمدان

 12-42ه همین دلیل حدود باشد. بنموده و تشخیص آنها دیرهنگام می

درصد موارد این بیماری در مراحل پیشرفته سوم و چهارم تشخیص 

های سیر بالینی و پاسخ به درمان در زیرگروه. [1, 6]شود داده می

تومورهای تخمدان حسب منشاء ضایعه، بسیارمتفاوت است. در حال 

حاضر آزمایشات غربالگری تومورهای تخمدانی شناسایی نشده است و 

 های بالینی، رادیولوژیکی و مشخصات ظاهریافتراق آنها بر اساس یافته

ی وش قابل اطمینان تشخیصی، بررسبه تنهایی امکان پذیر نیست. تنها ر

هیستوپاتولوژی است که درجه تمایز تومور پیش آگهی آن را تعیین 

 .[1, 4]کند می

باشد. وجود جزء تو اولین قدم در بررسی توده آدنکس سونوگرافی می

پر، وجود دیواره ضخیم بزرگتر از دو یا سه میلی متر، دو طرفه بودن، 

همراهی با آسیت و وجود جریان داپلر به سمت جزء توپر توده، از 

تومور مارکر ها از . [0] باشدهای بدخیمی توده در سونوگرافی مینشانه
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ترین، نشانگرهایی هستند که توسط توده یا توسط بدن در جمله شایع

شوند. تومور مارکر ها انواع گسترده و مختلفی می واکنش به توده، ترشح

دارند. اندازه گیری سطح سرمی آنها در تشخیص و پیگیری درمان 

ماهیت پیچیده، غیرقابل پیش بینی . [12, 3]استفاده وسیعی دارد 

بودن رفتار بیولوژیکی، تفاوت در پاسخ به درمان و پیش آگهی و نیز 

عدم وجود توافق کلی در اداره تومورهای تخمدانی، باعث سردرگمی 

متخصصین زنان و جراحان در برخورد مناسب با این ضایعات شده است 

[11]. 

باعث افزایش بقاء  مراحل اولیه بیماری سرطان تخمدان در تشخیص

های شود. از سوی دیگر عالئم بالینی، یافتهبیمار و پیش آگهی بهتر می

و نیز تومور مارکرها هریک به تنهایی به در تشخیص  سونوگرافیکی

ولیکن استفاده همزمان . [1, 4] باشدسرطان تخمدان کمک کننده نمی

های تشخیصی های بالینی )شرح حال و معاینه(، روشاز یافته

غیرتهاجمی مثل سونوگرافی و نیز نتایج بررسی سطح سرمی 

 های بدخیم تخمدان و طرح ریزیتواند به افتراق تودهتومورمارکرها، می

 .[12]مناسبی نماید  مکک درمان

مورد توده تخمدان مورد بررسی قرار گرفت  633ای در تهران، در مطالعه

مورد  203مورد خوش خیم و به ترتیب شامل  366که از این تعداد 

مورد تومورهای  31مورد ژرم سل،  112 ٬تومورهای اپی تلیال سطحی

ترین تومور مورد تومور متاستاتیک بودند. شایع 26طناب جنسی و 

خوش خیم تخمدان در این بررسی تراتوم بالغ کیستیک بود. اغلب 

سال دیده شد. در دو  32تا  21مورد در رده سنی  111تومورها معادل 

ومور کیست درموئید ترین تسال شایع 32تا  21سال و  22تا  11دهه 

یا تراتوم بالغ کیستیک بود که با افزایش سن به تدریج از شیوع آن 

ین . ا[13]کاسته شد و شیوع اپی تلیال سل تومورها افزایش یافته بود 

 .[11, 16, 11]های سایر مطالعات همخوانی داشت ها با یافتهیافته

در این مطالعه تومورهای اپی تلیال سطحی کمتر و تومورهای ژرم سل 

بیشتر از سایر مطالعات بود که به علت وجود درصد زیاد بیماران سنین 

های . در این پژوهش فراوانی توده[11-13]سال بود  32تا  21

شتر از گوارش وسپس پستان بوده درصد بود که بی 04/6متاستاتیک 

ایر سهای متاستاتیک این مطالعه بیشتر از است. به طور کلی توده

شد باها میکه علت آن تشخیص دیررس این گونه سرطانمطالعات بود 

 262و همکاران بر روی  ای که توسط گیتاپاچوریدر مطالعه. [13 ,11]

مورد خوش  111مورد توده تخمدانی انجام شد، نتایج ذیل بدست آمد: 

. در مطالعه [11]رد بدخیم بودند مو 41مورد بوردرالین و  4خیم، 

( مورد از تومورهای تخمدانی %0/34) 126آکیناپارتاش و همکاران 

خوش خیم بودند. که علت این مسئله شاید حجم کم جامعه مورد 

نمونه( و یا پروفیل خاص ژنتیکی در ناحیه جغرافیایی  120مطالعه، )

مورهای خوش خیم در گروه سنی . دو سوم تو[14]مورد بررسی باشد 

ها هم در گروه سال مشاهده شدند. همچنین دوسوم بدخیمی 22-62

 .[11]سال بروز نموده بودند  42-62سنی 

، تومورهای ژرم سل %2/41به ترتیب تومورهای اپیتلیالی سطحی  

 %3/3مورهای متاستاتیک و تو %6/1، تومورهای طناب جنسی 3/23%

های که مشابه یافته از کل ضایعات را به خود اختصاص داده بودند

ترین عالئم بالینی در این مطالعه . شایع[11, 12]سوآمی و همکاران بود 

ترین . شایع[11]ذکر گردید  %61/14درد در قسمت تحتانی شکم 

. [11]( سروز سیست آدنوم تخمدان بود %6/31تومور خوش خیم )

 113گرافیکی در این بررسی، نمای کیستیک در ترین یافته سونوشایع

. [11, 11]مورد بود که مشابه نتایج بررسی خان چیکار و همکاران بود 

ها معتقد بودند که مهمترین نکات در بررسی تومورهای تخمدانی آن

ها است. همچنین با توجه به میران بروز و نمای هیستوپاتولوژیکی آن

ها باید تر بودن تومورهای با منشاء اپیتلیوم سطحی، تالشتوجه به شایع

. از [11]معطوف به یافتن فاکتورهای خطر بدخیمی در هر بیمار باشد 

سال  12های ایرانی آنجایی که سن ابتال به سرطان تخمدان در خانم

باشد، این ضایعات یکی از مشکالت بزرگ تر از آمارهای جهانی میجوان

باشد. یکی از علل احتمالی در تهدید کننده سالمت بانوان، در ایران می

ریع در سبک زندگی و حرکت به سمت توضیح این مسئله تغیرات س

 .[10]باشد مدرنیسم و صنعتی شدن در ایران می

گردد. تشخیص زودرس باعث کاهش مورتالیتی و موربیدیتی می

اتیولوژیک این بیماری در مناطق  یدمیولوژیک وهمچنین بررسی اپ

ای برخوردار های ایرانی از اهمیت ویژهجغرافیایی متفاوت در بین خانم

به دلیل کم بودن عالیم اختصاصی و بروز دیر رس  است. از سوی دیگر

آنها، بیش از دو سوم مبتالیان در زمان تشخیص دچار بیماری پیشرفته 

توجه به متفاوت بودن شرایط پاتولوژیکی تشخیص قطعی با هستند و 

های درگیر، مشکل است. در سطح جغرافیای استان قزوین نیز تخمدان

های تخمدانی وجود ندارد. فلذا اطالعات اپیدمیولوژیکی مربوط به توده

مطالعه حاضر با هدف بررسی مشخصات بالینی، رادیولوژیک و 

 است.های تخمدانی انجام شده هیستوپاتولوژی توده

 روش کار

ه های الزم، با مراجعدر این مطالعه مقطعی تحلیلی پس از کسب موافقت

لغایت  1304های به آرشیو بخش پاتولوژی بیمارستان کوثر بین سال

ای که با نفر بیمار غیر حامله 016اطالعات مربوط به کلیه  1334

 راحیجتحت  که باسونوگرافی تأییدشده بود(شکایت توده تخمدانی )

 اند، جمع آوری شد.قرار گرفته

سپس کلیه  روش نمونه گیری، آسان و بر اساس سرشماری بود.

 هایاطالعات دموگرافیکی، بالینی، مشخصات سونوگرافیکی توده

تخمدانی و نتایج بررسی هیستوپاتولوژی در یک چک لیست ثبت گردد. 

 ضایعاتهای اولیه تخمدانی شامل معیارهای ورود به مطالعه شامل: توده

ک( که های ثانویه )متاستاتیو نیز تودهغیرنئوپالستیک و نئوپالستیک 

 تشخیص نهایی بافتی آنها با پاتولوژی اثبات شده بود.

های تخمدانی که اطالعات معیارهای خروج از مطالعه شامل: توده

های بالینی، هیستوپاتولوژیکی و یا سونوگرافی آنها ناقص بود. نمونه

حمی تخمدانی بعد اثبات پاتولوژیکی از مطالعه خارج حاملگی خارج ر

در  شوند. گروه اولشدند. بیماران بر اساس سن به سه دسته تقسیم می

 12-62سال، گروه دوم قبل از یائسگی بین  62سنین باروری کمتر از 

سال. از آرشیو بخش  12سال و گروه سوم بعد یائسگی بیشتر از 

آمیزی شده به روش هماتوکسیلین  پاتولوژی الم های مربوطه )رنگ

ائوزین( مجدداً توسط یک پاتولوژیست متبحر بازبینی گردید. همچنین 

 در صورت لزوم برش مجدد از آنها جهت بررسی تهیه گردید.

بخش نخست شامل اطالعات جمعیت  شامل: چک لیست دو قسمتی

شناختی مثل سن، سطح تحصیالت، شغل و .... و قسمت دوم شامل 

اطالعات بالینی شامل: احساس توده یا کشف توده در معاینه، خونریزی 

ل کام و ... غیر طبیعی رحمی، درد شکم و لگن، ناباروری و بدون عالمت
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 همکارانو  رادیعیسم

 های سونوگرافی در کلگردید. عالوه بر قطر ضایعه، دسته بندی یافته

همراهی توده و در یک توده،  ترکیب توده و کیستکیست، شامل: 

 (یافته افزایش یا مختلط اکوی وجود اساس برتوپر )نهایت در و  کیست

همچنین معیارهای دیگری وجود یا عدم وجود اکوی داخلی  .بود

 دیوارهمنتشر، زوائد پاپیلری داخل کیست، سپتوم سطح داخلی و 

 .[13]دیواره بود  ندوالریتی و نامنظم

های تخمدانی حسب منشأ توده در قسمت مشخصات هیستوپاتولوژی،

ها به دو دسته غیرنئوپالستیک و نئوپالستیک تقسیم شدند. آن

های نئوپالستیک نیز به انواع اپیتلیالی )خوش خیم، بینابینی و توده

خیم، بینابینی و بدخیم، طناب جنسی بدخیم(، سلول زایا )خوش 

)خوش خیم، بینابینی و بدخیم و متاستاز )کولون، معده، پستان و منشاء 

 نامشخص( دسته بندی شدند.

 SPSSها از نرم افزار آماری در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده

درصد  31استفاده شد. ضریب اطمینان در نظر گرفته شده  13ویرایش 

های جمع آوری شده در این پژوهش به صورت جداول ادهبود. کلیه د

توزیع فراوانی، تعداد و درصد تنظیم گردید. جهت بررسی ارتباط بین 

اطالعات جمعیت شناختی و بالینی با مشخصات سونوگرافی و پاتولوژی 

های از آزمون کای اسکوار، تی تست انووا و یا در صورت لزوم از معادل

کلیه موارد مربوط به  (.P < 21/2فاده شد )غیر پارامتریک ان است

عهدنامه هلسینکی رعایت گردید و دارای کد اخالق 

(IR.QUMS.REC.1395.221 از کمیته اخالق دانشگاه علوم )

پزشکی قزوین بود. کلیه اطالعات بدون نام بیمار درج می گرددو 

 د.ش محرمانه بود. نتایج تحقیق در اختیار مسئولین مرکز کوثر قرار داده

 

 هایافته

ها در نهایت نفر به دلیل این که توده تخمدان آن 11نمونه و  031از 

حاملگی خارج رحمی تشخیص داده شده بود، از مطالعه خارج شدند و 

ساله و  12ترین فرد نمونه در مطالعه وارد شدند. جوان 016در نهایت 

برای  11,3ر و انحراف معیا 0/31ساله بود. میانگین  10ها ترین آنمسن

 2/13سال،  62درصد سن کمتر از  40,1(، که 0/31±  3/11سن )

سال  12درصد هم سن بیش از 3/12سال و  12تا  62درصد سن 

درصد  2/31نفر دیپلم و  632درصد یا  6/63داشتند. از نظر تحصیالت 

نفر لیسانس و  131درصد یا  11نفر زیر دیپلم و بی سواد و  320یا 

نفرخانه  132صدیا  2در  0/03نفر فوق لیسانس بودند.  3درصد یا  3/2

 نفر شاغل بودند. 162درصد یا  14,2دار و 

نفر از افراد مطالعه با شکایت دردهای شکمی و  360درصد یا  0/33

های غیر طبیعی نفر خونریزی 224یا  %3/21لگنی مراجعه نموده و 

کمی ویا لگنی نفر فقط در معاینه توده ش 123درصد یا  1/16داشتند. 

نفر خودشان هم احساس توده  31درصد یا  6/12داشتند، در حالی که 

 10درصد یا  0,3و یا فشار در شکم یا لگن را بیان داشتند. از این بین 

های نفر هیچ شکایت بالینی نداشتند. نتایج بررسی رادیولوژیکی توده

د و نفر کیست داشتن 131. درصد یا 40تخمدانی به این شرح بود: 

نفر کیست حاوی  111درصد یا  10نفر توده توپر و  111درصد یا  2/13

نفر کیست  1درصد یا  0/2توده یا توده دارای نواحی کیستیک داشتند. 

هیچ یک از بانوان  و توده توپر را همزمان با هم، اما جدا از هم داشتند.

 سال نمای رادیولوژیک همراهی توده و کیست را 12گروه سنی باالی 

 های تخمدانیتودهارتباط نمای رادیولوژیک و گروه سنی در  .نداشتند

 (.1جدول ) P=  22/2معنا داربود 
 

 های تخمدانی در زنان مورد مطالعهتودهارتباط نمای رادیولوژیک و گروه سنی در  :0جدول 

 P Value سال 01باالی  سال 01-41 سال 41زیر  یافته رادیولوژیک

 22/2 %4/0، 11 %2/21، 124 %2/12، 610 کیست

 22/2 %6/32، 31 %3/10، 21 %3/11، 13 توده تو پر

 22/2 %2/11، 21 %21، 33 %0/41، 31 ترکیب توده و کیست

 22/2 %2، 2 %4/20، 2 %6/11، 1 همراهی توده و کیست

های تخمدانی حسب دسته بندی پاتولوژیک فراوانی نسبی و مطلق توده

مورد،  323درصد،  1/36به صورت ذیل بود: غیرنئوپالستیک 

مورد بود. در میان نئوپالستیک ها،  111درصد  3/41نئوپالستیک 

 122درصد  16مورد، سلول زایا  332درصد  4/66تومورهای اپیتلیالی 

مورد.  11درصد  1,1موردومتاستاز  66درصد  1مورد، طناب جنسی 

درگروه تومورهای اپیتلیالی فراوانی نسبی و مطلق نوع خوش خیم، 

 3/13مورد،  316درصد  1/02بینابینی و بدخیم به شرح ذیل بود: 

 مورد. 26درصد  2/4مورد و  12درصد 

د. ها بوهای خوش خیم ها بیشتر از بدخیمیدر تمام سنین، شیوع توده

های اپی تلیال سطحی خوش خیم، موسینوس سیست دهدر میان تو

تر بود. تومورهای درصد از بقیه شایع 31( آدنوم با فراوانی 1)تصویر 

ترین توده سال بودند. شایع 62سروزی خوش خیم بیشتر در سنین زیر 

( بود 2اپی تلیالی سطحی بدخیم، سروزسیست آدنوکارسینوم )تصویر 

درصد آن در سنین  43,4ده شد و های سنی دیکه در هر سه گروه

سال  62ها در سنین زیر ترین تودهسال بود. سلول زایا، شایع 12باالی 

های اپی تلیالی خوش خیم و کیست درموئید به بیان دیگر تودهبودند. 

سال بودند و  62های گروه سنی زیر ترین توده(، شایع3)تصویر 

یشترین فراوانی را در گروه ( ب6های اپی تلیالی بینابینی )تصویر توده

در خصوص ارتباط گروه سنی با دسته سال داشتند.  12تا  62سنی 

بیشتر  های تخمدانی از لحاظ منشاء در زنان مورد مطالعهتودهبندی 

 62های غیر نئوپالستیک، ژرم سل و اپی تلیالی در گروه سنی زیر توده

های مورد( ولی بیشتر توده 110درصد و  46سال دیده شدند )

مورد(.  0درصد و  3/2سال بودند ) 12متاستاتیک در گروه سنی باالی 

های تخمدانی از لحاظ منشاء معنا تودهارتباط گروه سنی با دسته بندی 

های های سنی با زیر گروهدر مورد ارتباط گروه .P=  22/2ود دارب

ی زیر گروه اپی تلیال در زنان مورد مطالعه های اپی تلیالی تخمدانیتوده

مورد(  11درصد  1,3سال بود ) 12بدخیم بیشتر در گروه سنی باالی 

درصد  3,2سال ) 12-62و زیرگروه اپیتلیالی بینابینی در گروه سنی 

 هایهای تودههای سنی با گروهارتباط بین گروهایع تربود. مورد( ش 20

 .P=  22/2تخمدانی معنا داربود  اپی تلیالی
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های توده متاستاتیک های سنی با زیر گروهدر خصوص ارتباط گروه

متاستازها با منشاء کولون و معده در  در زنان مورد مطالعه، تخمدانی

مورد( در حالی  1درصد، 2,0سال شایع تربودند ) 12گروه سنی باالی 

سال وجود نداشت  12که متاستاز با منشأ برست در گروه سنی باالی 

سال )هر  12تا  62سال و  62های سنی زیر و به طور مساوی در گروه

ی هاهای سنی با زیر گروهارتباط گروه کدام یک مورد( پخش شده بود.

مورد ارتباط میان  . درP=  22/2معنا داربود  توده متاستاتیک تخمدانی

های تخمدانی در زنان مورد های بالینی و سونوگرافی در تودهیافته

نمای رادیولوژیک کیست، نمای رایولوژیک غالب، در بیماران با  مطالعه،

درصد از افرادی که احساس  1/10های بالینی بود. همه انواع شکایت

ن داشتند که ایتوده در شکم داشتند، در نمای رادیولوژیک توده تو پر 

های تهارتباط بین یافهای بالینی باالتر بود. مقدار نسبت به سایر گروه

 P=  22/2 های رادیولوژیکی آر لحاظ آماری معناداربودبالینی با یافته

 (.2جدول )
 

 های تخمدانی در زنان مورد مطالعههای بالینی و سونوگرافی در تودهارتباط میان یافته :2جدول 

 P Value همراهی توده و کیست ترکیب توده و کیست توده توپر کیست بدون یافته رادیولوژیک نمای بالینی

 22/2 2 %3/22، 13 %1/10، 11 %2/10، 13 %2/2، 2 احساس توده

 22/2 2 %1/11، 21 %4/16، 10 %3/40، 06 2 کشف توده در معاینه

 22/2 %3/1، 3 0/12، 23 %6/12، 20 %6/10، 132 %11، 36 خونریزی غیر طبیعی

 22/2 %1/1، 6 %4/21، 11 %6/12، 63 %3/42، 213 %2، 1 درد شکم و لگن

 22/2 %2، 2 %1/14، 13 %1/11، 3 %3/11، 62 %1/22، 14 بدون عالمت

 22/2 2 2 2 %1/01، 1 %1/12، 1 ناباروری

های درخصوص ارتباط نمای بالینی با دسته بندی پاتولوژیکی توده

بالینی به جز های یافتهتخمدانی در زنان مورد مطالعه، در همه 

مورد(  211درصد، 32های اپی تلیالی )خونریزی غیر طبیعی، توده

 ها داشتند. در نمای بالینیتودهبیشترین فراوانی را نسبت به بقیه 

های غیر خونریزی غیر طبیعی بیشتر ین فراوانی مربوط به توده

ارتباط نمای بالینی با دسته  مورد( بود. 111درصد،  6/13نئوپالستیک )

در مورد  .P=  22/2معنادار بود  های تخمدانیبندی پاتولوژیکی توده

لیالی های اپی تتولوژیک تودههای پاارتباط بین نمای بالینی و زیر گروه

های بالینی که نمای اپی تخمدان در زنان مورد مطالعه، در تمام گروه

مورد(،  316درصد،  34تلیالی داشتند، توده اپی تلیالی خوش خیم )

غالب بود. تمام افرادی که بدون شکایت بالینی مورد بررسی قرار گرفتند 

مورد(  33درصد،  0/3ش خیم )و توده اپی تلیالی داشتند، توده آنها خو

اپی  هایهای پاتولوژیک تودهارتباط بین نمای بالینی و زیر گروه .بود

درخصوص ارتباط  .P=  22/2از لحاظ آماری معنا داربود  تلیالی تخمدان

های رادیولوژیک با نوع توده تخمدانی از لحاظ منشأ در زنان مورد یافته

ی رایولوژیک غالب، در هر دو نوع مطالعه، نمای رادیولوژیک کیست، نما

مورد( بود.  131درصد،  40توده نئوپالستیک و غیر نئوپالستیک )

ز نظر اهای رادیولوژیک با نوع توده تخمدانی از لحاظ منشأ ارتباط یافته

 .P=  22/2 آماری معنا داربود

درمورد ارتباط نمای رادیولوژیک با نوع توده تخمدانی از لحاظ پاتولوژِی 

های غیر زنان مورد مطالعه، نمای رادیولوژیک غالب در تودهدر 

مورد( بود. ولی در  632درصد،  14نئوپالستیک و اپی تلیالی، کیست )

های طناب جنسی و متاستاتیک، نمای رادیولوژیک غالب توده تو توده

های ژرم سل، بیشترین مورد( بود و در دسته توده 63درصد،  1پر )

مورد( بود.  12درصد،  4مای ترکیبی توده و کیست )فراوانی مربوط به ن

نظر  ازارتباط نمای رادیولوژیک با نوع توده تخمدانی از لحاظ پاتولوژِی 

 (.3جدول ) P=  22/2آماری معنا داربود

 

 ارتباط نمای رادیولوژیک با نوع توده تخمدانی از لحاظ پاتولوژِی در زنان مورد مطالعه :3جدول 

 P Value همراهی توده و کیست ترکیب توده و کیست توده تو پر کیست بدون یافته رادیولوژیک دسته بندی توه

 22/2 %1/2، 2 %4/11، 31 %3/4، 13 %40، 224 %11/13، 61 غیر نئوپالستیک

 22/2 %1/2، 2 %6/16، 14 %2/3، 34 %0/12، 206 %1/3، 12 تلیالیاپی 

 22/2 %1/2، 3 %4/62، 12 %3/13، 11 %3/34، 61 %1/6، 1 سلول زایا

 22/2 %2، 2 %3/21، 12 %2/40، 32 %2، 2 %1/6، 2 طناب جنسی

 22/2 %2، 2 %3/13، 2 %1/04، 13 %2، 2 %2، 2 متاستاز

بحث

باافزایش سن، وجود شکایت از توده شکمی یا لگنی، و نیز توده توپر در 

های تخمدانی، یافتن مشخصات هیستوپاتولوژیکی سونوگرافی توده

مبنی بر بدخیمی ضایعه، افزایش یافت. جمعیت مورد مطالعه از نظر 

بیشتر بیماران . [22] رنج سنی با مطالعه گوش همخوانی داشت

نمودند و عالئم خونریزی ( با دردهای شکمی و لگنی مراجعه 0/33%)

غیر طبیعی، معاینه مثبت از نظر توده شکمی، احساس توده شکمی و 

ین که ا داشتندهای بعدی قرار بدون عالمت بالینی به ترتیب در مقام

. [22, 21, 11]مطلب با نتایج بررسی سایر محققین همخوانی داشت 

ترین عالمت بالینی خونریزی در بررسی ویلز و همکاران شایع

تواند تاثیرات تود ه های تخمدانی رحمی بود. که علت آن می غیرطبیعی

درمطالعه . [23]های عادت ماهیانه باشد در ایجاد آشفتگی در دوره

ط طی افراد هیچ عالمت بالینی وجود نداشتند و فق %3حاضر در 

های جانبی یا بستری به علل دیگر، توده تخمدانی به طور اتفاقی بررسی

همخوانی  کشف شد. که این مطلب با نتایج بررسی واسعی و همکاران

تواند به علت بروز عالئم بالینی خفیف و . این مسئله می[21]داشت 
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غیر اختصاصی در مراحل اولیه تود های تخمدانی باشد که از سوی 

 .[22]گیرد بیمار مورد توجه قرار نمی

بنابریافته های مطالعه ما علی رغم اختصاصی بودن عالئم وجود توده 

در شکم )چه در شرح حال و چه در معاینه( این عالئم در کمتر از یک 

(. این مسئله نشان %1/26چهارم بیماران مطالعه ما وجود داشتند )

دهد که عالئم بالینی اختصاصی برای توده به تنهایی، گزینه خوبی می

های تخمدانی نیستند، همچنین بیش از نیمی از لگری تودهبرای غربا

بانوان مورد مطالعه ما با عالئم بالینی غیر اختصاصی مثل دردهای شکم 

و لگن و خونریزی غیر طبیعی مراجعه کردند که این موضوع نشان 

دهد در برخورد با بیمارانی که این عالئم را دارند باید بررسی بیشتر می

سال و  12-62ده تخمدان انجام شود. اما در گروه سنی از نظر وجود تو

تر از دردهای شکمی و لگنی سال خونریزی غیر طبیعی شایع 12باالی 

تر شدن عالمت خونریزی غیر بود که این یافته نشان دهنده شایع

طبیعی نسبت به دردهای شکم و لگن، با افزایش سن در زنان مبتال به 

مورد با یافته ویلز در تود های تخمدان بعد باشد. این توده تخمدانی می

 .[23]مونوپوز همخوانی داشت 

از افرادی که با شکایت بالینی احساس توده در شکم مراجعه  1/10%

پر بودند که این مقدار نسبت کردند، در نمای رادیولوژیک، دارای توده تو

های اپی به بقیه نماهای بالینی بیشتر است. در همه نماهای بالینی توده

مای ها داشتند اما در نتلیالی بیشترین فراوانی را نسبت به بقیه توده

های غیر نئوپالستیک بیشترین بالینی خونریزی غیر طبیعی، توده

ی که در نهایت توده اپی تلیال فراوانی را داشتند. در همه نماهای بالین

داشتند، توده اپی تلیالی خوش خیم، بیشترین فراوانی را داشت و در 

تمام افراد بدون عالمتی که توده اپی تلیالی داشتند، از نوع اپی تلیالی 

این  تر(. در کل یافته رادیولوژیکی کیست، شایع%122خوش خیم بود )

( اما با افزایش سن %40طالعه بود )یافته رادیولوژیک در زنان مورد این م

 %12کند به طوری که از این یافته به تدریج فراوانی کمتری پیدا می

در سنین  %61سال و  12-62در سنین  %43سال به  62در سنین زیر 

سال رسیده است. اما توده توپر با این که سومین رتبه را از  12باالی 

با افزایش سن بر شیوع آن نظر فراوانی در جمعیت کل داردبه تدریج 

در  %1/11سال به  62در سن زیر  %2/12افزوده دشده، به طوری که از 

سال رسیده است و رتبه  12در سنین باالی  %31سال و  12-62سنین 

دوم را از نظر فراوانی در این گروه سنی دارد. بنابراین وجود نمای 

سنی نشان  هایسال بیش از بقیه گروه 62کیستیک در سنین پایین 

دهنده وجود توده تخمدانی بوده است در حالی که ارزش این یافته به 

تنهایی در پیش بینی وجود توده تخمدان، با افزایش سن کمتر شده 

 است.

های غیر نئوپالستیک و اپی تلیالی یافته رادیولوژیک غالب در توده

های باشد در حالی که یافته رادیولوژیک غالب در تودهکیست می

متاستاتیک و طناب جنسی، توده تو پر است. یافته رادیولوژیک غالب 

ها های ژرم سل ترکیب توده و کیست است. بنابراین این یافتهدر توده

دهند که با مشخص شدن نمای رادیولوژیک توده، احتمال نشان می

ها بیشتر مطرح است. در نهایت بیشترین یافته وجود کدام دسته از توده

 باشد اما در مطالعهک در کل جمعیت مورد بررسی کیست میرادیولوژی

 هایدکتر رها مددی قاعان و همکارانش که شیوه بررسی ارتباط یافته

رادیواوژیک و پاتولوژیک، با بررسی ما متفاوت بود، حساسیت سونو 

و دقت  %32و ویژگی آن  %02های خوش خیم گرافی ابدومینال در توده

 %13های بدخیم شامل ی سونوگرافیک در تودههااست. یافته 2/01آن 

 %24/0نرمال و %2/6بدخیم و  %43/6خوش خیم و  %13خوش خیم و 

های باشد. در نتیجه در سونوگرافی ابدومینال در تودهمشکوک می

 .[26]برخوردار است  %02و ویژگی  %43بدخیم، حساسیت 

های خوش خیم بیشترین فراوانی را داشتند در این مطالعه توده

های از توده %4/66های اپی تلیالی با فراوانی ( و از این بین توده4/12%)

تر بودند. در حالی که در مطالعه دکتر واسعی غیر نئوپالستیک شایع

ت تواند به این علبود که این امر می %4/01های اپی تلیالی فراوانی توده

های غیر نئوپالستیکی احتساب نشده باشدکه در مطالعه ایشان توده

عه فاطیما و های غیرنئوپالستیک در مطال. شیوع توده[21]بودند 

درصد بود. علت کمتربودن این مقدار نسبت به مطالعه  11همکاران 

حاضر متفاوت بدون رنج سنی افراد مورد مطالعه و نیز کمتربودن تعداد 

. همچنین در مطالعه واسعی و [21]های مورد مطالعه بود نمونه

بوده است در حالی که  %1/1همکاران فراوانی تومورهای سلول زایا 

تواند به علت که این مسئله میبود.  %16فراوانی این توده در بررسی ما 

تر بودن گروه سنی بیماران مورد بررسی در مطالعه ما باشد. نتایج جوان

مطالعه ما، با  . در[21, 16]مطالعه ما با سایرمطالعات همخوانی داشت 

های غیر نئوپالستیک و سلول زایا به تدریج افزایش سن فراوانی توده

های غیر تواند به این علت باشد که تودهکاهش میابد این امر می

نئوپالستیک و سلول زایا معموالً با چرخه باروری و قاعدگی در ارتباط 

ا افزایش ک بهای اپی تلیالی، طناب جنسی و متاستاتیهستند. بروز توده

های متاستاتیک با افزایش رود و سرعت افزایش بروز تودهسن، باال می

 های اپی تلیالی به لحاظهای تودهسن بسیار باالست. در بین زیر گروه

( را %1/11های اپی تلیالی خوش خیم بیشترین شیوع )بدخیمی، توده

ا ند. بهای بعدی بودهای بینابینی و بدخیم در رتبهداشتند و توده

های اپی تلیالی خوش خیم کاهش و افزایش سن به تدریج شیوع توده

های اپی تلیالی بدخیم و بینابینی افزایش میابد. در این شیوع توده

بررسی از نظر پاتولوژیکی سیست آدنوم موسینی بیشترین فراوانی را 

این یافته با نتایج بررسی مانکار و همکاران همخوانی داشت  .داشت

در رتبه نخست بود  . ولی در سایرمطالعات، سیست آدنوم سروزی[24]

[11 ,16 ,11 ,21]. 

بود  ترین توده غیر نئوپالستیک، کیست فولیکولیدر این مطالعه شایع

که با مطالعه پراکاش همخوانی و با مطالعه ویلمز مغایر بود. علت این 

, 14]های محیطی، جغرافیایی و ژنتیکی باشد تواند تفاوتناهمخوانی می

 62ترین توده تخمدانی در گروه سنی زیر . در این بررسی شایع[23

ها همخوانی با نتایج سایر بررسی اند کههای اپی تلیالی بودهسال، توده

( در گروه %0/13های اپی تلیالی بینابینی ). بیشتر توده[21, 16]داشت 

های متاستاتیک در گروه سال قرار داشتند. بیشتر توده 12-62سنی 

ن کمتری های متاستاتیکدر این بررسی توده .سال بودند 12سنی باالی 

 .[24, 16]فراوانی را داشتند که با سایر مطالعات مطابقت داشت 

 %4های اپی تلیالی بینابینی شیوع در کل جمعیت مورد مطالعه ما، توده

موسینوس بینابینی بود، در  %1/2سروز بینابینی و  %3/3داشتند که 

مربوط  %0بود که  %12ام نیا و همکارانش این آمار حالی که در مطالعه

بته باشد که المربوط به موسینوس بینابینی می %6به سروز بینابینی و 

 .[21]نفر بود  21کل جمعیت در مطالعه ایشان 

تومورهای  %02 [20]ای که توسط مونیکا مالی و همکارانش در مطالعه

دهد ولی سال رخ می 61تا  32های سنین خوش خیم در خانم
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اً تقریب ترند که این موردسال شایع 41تا  62تومورهای بدخیم در سنین 

 %13توده تخمدان،  122های بررسی ما همخوانی داشت. از با یافته

 %4/12بد خیم بودند این آمار در مطالعه ما به ترتیب  %21خوشخیم و 

های طناب جنسی و سلول زایا بود که البته در بررسی ما توده %1/6و 

های مورد بررسی ما، این گروه جداگانه احتساب شدند چون در نمونه

 %13 ترین بودند وبدخیمی نداشتند. تومورهای اپی تلیال سطحی، شایع

دادند که در مطالعه ما نیز چنین بود. از بین موارد را تشکیل می

ها اپی تلیال سطحی بودند این یافته در آن %02های خوش خیم توده

 بود که مشابه بود. %3/10بررسی ما 

تومور اپی تلیال سطحی بودند های بدخیم هم مربوط به از توده 12%

های بینابینی در این مطالعه بود. توده %6/14اما در مطالعه ما این یافته 

های بود. در میان توده %4دیده نشد در حالی که در مطالعه ما این آمار 

از  %66اپی تلیال سطحی خوش خیم، سیست آدنوم سروزی با فراوانی 

ر بود. تسیست آدنوم موسینی شایع تر بود اما در مطالعه مابقیه شایع

ها تومور آن %3/3بود که  %4های بینابینی در بررسی ما شیوع توده

ضایعات  ها تومور سروز بینابینی بودند.آن %1/2موسینوس بینابینی و 

تخمدانی با منشاء متاستازهای پستان، معده و لنفوم ها به صورت 

ان ها نشز سوی دیگر بررسینمایند. اهای سولید تخمدان بروز میتوده

داده است که متاستاز های با منشاء کولورکتال و سیستم صفراوای به 

صورت سولید کیستیک است. این مسئله با نتایج بررسی ما مطابقت 

 .[23]داشت 

 پیشنهادات

های اپیدمیولوژیکی در سطح چند استان، با جمعیت مورد انجام بررسی

 شود.بررسی بیشتر پیشنهاد می

 هامحدودیت

این مطالعه در محدوده زمانی محدود و کستره جغرافیایی استان قزوین 

انجام شده است و بیانگر اپیدمیولوژی و انواع هیستوپاتولوژیکی 

باشد. مطالعه از نوع گذشته نگر تومورهای تخمداتی در سطح ایران نمی

ها بود و گرد آوری اطالعات بالینی و سونوگرافی بر پایه محتوای پرونده

 ها، دسترسی به توضیحاتام شد. با عنایت به تکمبل ناقص پروندهانج

زمان شروع عالئم، ارتیاط بیشتر در خصوص بسط شرح حال )مانند 

های یافته باسیکل قاعدگی، شدت عالئم، وجود عالئم همراه و....( و

 بیشتر سونوگرافیکی امکان پذیر نبود.

 گیرینتیجه

یابد. پیش تخمدان افزایش می با افزایش سن شیوع تومورهای بدخیم

های تخمدانی ضمن فراهم کردن بینی پتانسیل بدخیمی در توده

تمهیدات الزم و و سعت جراحی از اقدامات تهاجمی غیر ضروری 

های ها اخیر در زمینه تکنیکنماید. با توجه به پیشرفتجلوگیری می

ک یتصویربرداری، خصوصاً سونوگرافی و نیز دقت مناسب آن در تفک

های خوش خیم از بدخیم، و با تلفیق اطالعات بالینی، سن بیمار، توده

توان به پیش بینی تشخیص و یا تشخیص های سونوگرافی میو یافته

 های محدود قبل از عمل جراحی کمک نمود.افتراقی

 سپاسگزاری

از پرسنل شاغل در بخش پاتولوژی بیمارستان کوثر در جمع آوری 

مطالعه اند سپاسـگزاریم. ها، همکـار داشتهپرونده اطالعات بیماران از

حاضر نتیجه یک طرح تحقیقات دانشجویی مصوب دانشگاه علوم 

 IR.QUMs.Rec.1395.221پزشکی قزوین باکد اخالق به شماره 

 بود.
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