- 1سزطاى تیضِ چیست؟

سایز ػالین ضاهل درد هشهي تیضِ ،کوز درد،

- 5رٍش ّای درهاًی سزطاى تیضِ

رضذ تیص اس حذ ٍ کٌتزل ًطذُ ّز گزٍُ اس

درد هثْن ضکوی ،تَْع ،استفزاؽ ،تی اضتْایی،

چیست؟

سلَل ّای تیضِ هٌجز تِ تزٍس سزطاى تیضِ

سزفِ ،تٌگی ًفس ،کاّص ٍسىٍ ،رم پاّا ،درد

هزاحلی کِ سزطاى تیضِ در آى تطخیص دادُ

هی ضَد .گزچِ ایي سزطاى ًادر است ٍلی

استخَاًی هی تاضذ.

ضایؼتزیي سزطاى تذخین در سٌیي  15تا 35

هی تاضٌذ.

 %8هَارد تذٍى ػالهت

هی ضًَذ ػثارتٌذ اس:
الفٍ :قتی سزطاى هحذٍد تِ تیضِ هی تاضذ

سال است.

بٍ :قتی سزطاى تِ ػقذُ ّای لٌفاٍی ضکن

- 4رٍش ّای تطخیصی سزطاى تیضِ
- 2ػلل ایجاد سزطاى تیضِ چیست؟
ػلت تزٍس چٌیي ٍضؼیتی هاًٌذ تیطتز سزطاًْا

چیست؟
 - 1هْوتزیي راُ تطخیص هؼایٌِ دقیق تیضِ ّا

ًاضٌاختِ است ٍلی سزطاى تیضِ در اغلة

تَسط خَد فزد است کِ تِ ٍیژُ در سهاًی

هَارد یکطزفِ (ٍ در سوت راست کوی تیطتز

کِ پَست کیسِ تیضِ ضل است (سهاى

اس چپ) ٍ تِ ًذرت تِ صَرت دٍ طزفِ

حوام کزدى یا ضة ّا قثل اس خَاب در

هی تاضذ .تیضِ ًشٍل ًکزدُ ٍ ًاتارٍری ،تِ
ػٌَاى ػَاهل خطز تزای ایجاد سزطاى تیضِ
هطزح ضذُ اًذ.

رختخَاب) ٍ تِ صَرتی کِ تیضِ ّا تِ طَر
دقیق ٍ کاهل تیي اًگطت ضست ٍ سایز
اًگطتاى تا ّز دٍ دست لوس ضَد.
 - 2هؼایٌِ ٍ اخذ ضزح حال تَسط پشضک
ػوَهی یا جزاح کلیِ ٍ هجاری ادراری

- 3سزطاى تیضِ چِ ػالیوی دارد؟

 - 3استفادُ اس تست ّای آسهایطگاّی خًَی
 - 4سًََگزافی

گستزش یافتِ است
جٍ :قتی سزطاى ػالٍُ تز تیضِ ٍ ػقذُ ّای
لٌفاٍی ضکن ،احطای دیگز ًظیز کثذ ،ریِ ّا ٍ
استخَاى را ًیش درگیز کزدُ است.
درهاى هطتزک در تواهی هَارد خارج کزدى تیضِ
هثتال تِ سزطاى اس طزیق جزاحی ٍ در اسزع ٍقت (تا
تَجِ تِ رضذ ٍ گستزش سزیغ ایي سزطاى)
هی تاضذ.
تز حسة هیشاى پیطزفت ٍ ًَع سزطاى ٍ هزحلِ ای
کِ سزطاى تیضِ در آى تطخیص دادُ هی ضَد،

شایع تریه عالمت ظرطان بیضٍ بسرگی ي ظفتی

 - 5ػکس سادُ سیٌِ

درهاى ّای دیگز ًیش هوکي است السم ٍ سَدهٌذ

بدين درد بیضٍ ،احعاض ظىگیىی در بیضٍ ي یا

 CT - 6اسکي ضکن ٍ لگي

تاضٌذ کِ ضاهل:

لمط تًدٌ ای ظفت در بیضٍ می باشد.

 - 7اسکي ّستِ ای استخَاى

1

2

3

قطب آمًزغ اريلًشی کشًر

ضیوی درهاًی ،اضؼِ درهاًی ٍ یا جزاحی ٍسیغ

پیص آگْی ایي تیواری هتفاٍت است .در حال

ضکوی جْت خارج کزدى ػقذُ ّای لٌفاٍی

حاضز تا تَجِ تِ رٍش ّای تطخیصی ٍ درهاًی

ضکوی هی تاضذ.

جذیذ هزگ ٍ هیز ًاضی اس ایي سزطاى تِ طَر

مرکس پسشکی شهید دکتر لبافی وصاد

چطوگیزی کاّص یافتِ است.

- 6آیا تؼذ اس درهاى سزطاى تیضِ ًیاس تِ

ظرطان بیضٍ

پیگیزی است؟
تلِ ،حتواً تؼذ اس درهاى اٍلیِ سزطاى تیضِ ًیاس تِ
پیگیزی هی تاضذ .ایي پیگیزی تِ صَرت هؼایٌِ
دٍرُ ای تَسط پشضک ٍ استفادُ اس تست ّای
آسهایطگاّی خًَی ٍ ارسیاتی ّای تصَیزتزداری
اس قثیل ػکس سادُ سیٌِ ٍ

 CTاسکي جْت

تزرسی ػذم ػَد احتوالی ،درگیزی تیضِ طزف
هقاتل ٍ ،گستزش سزطاى تِ سایز احطاء اًجام
هی ضَد.

با تشکر از تُیٍ کىىدگان مجمًعٍ وشریٍ َای
مرکس پسشکی شُید دکتر لبافی وصاد

- 7پیص آگْی سزطاى تیضِ چگًَِ است؟
تا تَجِ تِ هزحلِ ای کِ سزطاى تیضِ در آى
تطخیص دادُ هی ضَد ٍ ًَع سلَلْای سزطاًی

دکتر احمد جًاَرفريش زادٌ ،دکتر رضا سرَىگ وصاد،
دکتر فرزام تجلی ،دکتر حسیه کیالوی ،دکتر محمد سام زادٌ،
دکتر سیدعلی محمد میرجلیلی ،دکتر حسیه ذکی
پرستاران َمکار :علی وًری ،جالل الدیه رحماوی ي طیبٍ معصًمی
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