
Cervical cancer, recurrence 



ص-خانم ر  

به واژینال باشکایت خونریزی که  3ساله مولتی پار 59
صورت منوراژی و مترواژی تحت تصویر برداری 

 وبیوپسی قرار گرفت

 

Cervical biopsy: invasive squamous cell 

carcinoma 

Clinical stage: IIB 



خانم دکتر کریمی )بررسی بیمار قبل از تعیین پلن درمانی چگونه باشد؟
(زارچی  

 
(خانم دکتر کریمی زارچی)مرحله بیماری چگونه تعیین میشود؟  

 

خانم دکتر کریمی )؟ایا نیاز به روشهای تصویربرداری هست؟در چه مواردی 
(زارچی  

 

(اقای دکتر مرادیان؟)چه مدالیته ای توصیه میشود؟  









MRI 96/05/21 

سانت لیپ قدامی رستریکشن  5ر سرویکس ضایعه د
و انهنسمنت دارد ودرگیری پارامتر دیده شد اگر چه 

درگیری فورنیکس را نمی شود رد کرد،درگیری دیواره 
دیده نشدلگن   

Stage IIIA  



(خانم دکتر ملک زاده)درمان مناسب برای این بیمار چیست؟  

 جراحی؟

 کمو رادیاسیون؟



Treatment 

Definitive  CRT 

 

جلسه براکی تراپی و  5جلسه و  25رادیوتراپی  
96/06/26اتمام   



Fallow up 

سال بعد  2/5ای سه ماه بعد رزیجو دیده نشد وتا . ار.در ام
از درمان فالواپ نرمال داشت و پس از از ان به دلیل بی 

تحت اختیاری ادرار با تشخیص فیستول وزیکوواژینال 
  :گرفت ودر بیوپسی مثانه بررسی قرار  1399/9/25

 

  شد سرویکس گزارشScc 

 

 



کلینیکی و پارا )اقدامات تشخیصی الزم برای تعیین پلن درمانی چیست؟

(خانم دکتر کریمی زارچی()کلینیکی  

 

(اقای دکتر مرادیان)تصویربرداری های مناسب برای بیمار چیست؟  

 



11/1399:معاینه  

 توده در خلف واژن 

 پارامتر راست فیبروتیک

 فیستول بزرگ دیواره قدامی واژن به مثانه

1400بیمار برای ادامه درمان مراجعه نمیکند تا تیر ماه   



:5/5/1400معاینه   

فیستول بزرگ .دیواره های لگن درگیر نیست.تمام واژن در خلف درگیر است

.وزیکو واژینال وجود دارد  

 

.برای بیمار پت سی تی انجام میشود  

اقای دکتر )یافته های مهم در پت سی تی در تصاویر مربوط به این بیمار  چیست؟
(درودی نیا  

 











PET   CT Scan   
1400/04/12 

میلی متر در سرویکس  33*37ضایعه هایپرمتابولیک 

 8باتهاجم به تریگون مثانه ودیواره قدامی رکتوم در 

سانتی متر ابتدایی وج انال که مطرح کننده عود لوکال در 

سرویکس با تهاجم به مثانه ورکتوم که درگیری لنف نود یا 

 متاستاز دیده نشد



(اقای دکتر درودیان)تطابق یافته های پت سی تی و یافته های بالینی چگونه است؟  

ایا پت سی تی برای تصمیم به جراحی و اینکه عود لوکالیزه است قابل 
(اقای دکتر مرادیان-اقای دکتر درودیان)اعتماد میباشد؟  

گزارش شده و احتمال درگیری تومورال بافتهای مختلف اس یو وی ارتباط 
( اقای دکتر درودی نیا)چگونه است؟  

اقای )ایا  عالوه بر پت سی تی مدالیته تشخیصی دیگری مورد نیاز هست؟
(دکتر مرادیان  

در صورتیکه پت سی تی در دسترس نباشد از چه روشهای دیگری میتوان 
(اقای دکتر مرادیان)برای اطمینان از لوکالیزاسیون تومور استفاده کرد؟   



.برای بیمار ام ار ای جهت بررسی دیواره های لگن درخواست شد  

 

 

(اقای دکتر مرادیان)؟ایا انجام ام ار ای در این مرحله ضرورت دارد  

 

 











MRI 1400/05/20 

Uterus &cervix : atrophic 

A irregular &enhancing mass is seen in left 

parametrium with diameter 30*25 mmIs favor of 

local tumoral recurrence 

 Invasion in postero superior wall of bladder 

upper vagina  

Mass involving distal third of left ureter causes 

significant &sever  hydro urtronephrosis 

Avery large vesico uterine fistula is seen 



 درمانهای توصیه شده برای عود کانسر سرویکس چیست؟و چگونه درمان

مناسب برای بیمار انتخاب میشود؟چه بیمارانی کاندید مناسب تخلیه لگنی 

دکتر  خانم)هستند؟ایا این بیمار کاندید مناسبی برای تخلیه لگنی هست؟

 (کریمی زارچی

 

 سال از رادیاسیون اولیه امکان رادیاسیون مجدد وجود  4بعد از حدود

 (زادهخانم دکتر ملک )دارد؟









(خانم دکتر ملک زاده)درمان ادجوانت بعد از جراحی توصیه میشود؟ 


