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Case I 



 
 37خانمبیمار 

ساله به دلیل 
 1منومتروراژی از 

سال قبل مراجعه 
کرده درمعاینه 
پولیپ بزرگی از 
اندوسرویکس 
خارج شده که 

خارج میشود که 

 :پاتولوژی

 
Adenocarcinoma endometrial type (FIGO GII) 

 

PMH   :

 هیپوتیروئیدی/دیابت
  PSH :منفی 

  MRI : یک توده پولیپوئیدLow enhance  با

restriction  در قسمت تحتانی رحم بدون
تهاجم به میومتر و استرومای سرویکس 

/  میلیمتر 6اندومتر ضخامت مشهود است ،
 چپدر تخمدان  32در 42کیست     



 

TAH+BSO+O

MENTUM 

BIOPSY+LND 

 

 

 Endometrial endometrioid adenocarcinoma 

 Tumor site:lower uterine segment with endocervical invasion 

 Myometrial invasion:less than 10% 

 Figo  grade :2 

 Cervix:free of tumor 

 Parametrium:free of tumor 

 Vaginal margin:free of tumor 

 Left & right ovary:free of tumor 

 Lvsi:not identified 

 Perineural invasion:not identified 

 Omentum:free of tumor 

 stageIA 

 

 

 



 
 

ژنتیک در کانسر ها چیست؟مشاوره جایگاه   

 آیا این بیماراندیکاسیون مشاوره ژنتیک دارد ؟چرا؟  

 اخواندکتر سوال خانم 



 

در مشاوره ژنتیک چه نکاتی مد نظر است؟ 

در چه صورت تست ژنتیک توصیه میشود؟ 

تست ژنتیک روی چه بافتی انجام میشود؟ 

تست ژنتیک کدام ژنها زا الزامأ شامل میشود؟ 

 

 سوال آقای دکتر مجید زاده





 

 با توجه به تست ژنتیک مثبت ، بیمار در معرض چه کانسرهایی است و انجام چه
 اقداماتی الزامی است؟

 محیطخانم دکتر  سوال 



 برخورد با خانواده بیمار چگونه است؟

 سوال آقای دکتر مجید زاده



Case 2 



 شرح حال و معاینه

که به تازگی ازدواج کرده است با سابقه کانسر پستان در یکی از   NGساله  29بیمارخانم 

خاله های خود و سرطان کبد در خاله دیگرش و سرطان اندومتر در مادر بزرگ خود با 
 fixسانتی متری  3احساس توده در پستان مراجعه کرده در معاینه یک توده سفت حدود 

 در پستان سمت راست لمس میشود و برای وی سونوگرافی درخواست میشود





سانتی متر از آرئول توده ای سالید و  3با فاصله  11-12در ساعت : سونوگرافی انجام شده 
 35هیپواکو با حاشیه لوبوله با اکوی غیر یکنواخت و حاوی بخش های نکروتیک به ابعاد تقریبی 

با احتمال چسبندگی به پوست و بدون سایه خلفی مشاهده میشود در بررسی از ناحیه  35در 
آگزیالری راست لنف نود پاتولوژیک مشاهده نشده لنف نود های راکتیوبا ابعاد و ضخامت 

 کورتیکال عادی دیده میشود

 core needleبیمار 

biopsy   شده که
موید کارسینوم 

پستان بوده و بیمار 
پس از نئوادجوانت 
کموتراپی تحت 
المپکتومی و 
لنفادنکتومی 

 اگزیالری قرار میگیرد

Focal scar tissue and fat necrosis , no evidence of malignancy 

All of surgical margin : negative 

All of lymph nodes: negative 





بعد از عمل بیمار تحت نظر رادیوانکولوژیست رادیوتراپی و کموتراپی شده و تاموکسیفن مصرف می نمود و تحت نظر 
به ژنیکوانکولوژیست  AUBتخمدان و برای اولین بار به دلیل گزارش کیست درمان سال بعد از اتمام  2و ایشان بود 

   .شدارجاع 



اندومتر ضخیم و / تغییرات منتشر آدنومیوزیس رحم 
میلیمترحاوی نواحی ریز سیستیک داخلی  21ضخامت 

استراکچر کیستیک  2حاوی  32در  45تخمدان چپ /
میلیمتر می باشد وکیست مولتی لوکوله  26حداکثر 

در  56بدون جزءسالید واضح در تخمدان راست به ابعاد 
 خوش خیم است  IOTAکه طبق معیارهای  22

 
 بود 121چک شد که  CA125برای بیمار 

با توجه به سابقه 
فامیلی و شخصی بیمار 

الپاروسکوپیک کاندید 
و سیستکتومی 

هیستروسکوپی 
D&C شد و مشاوره
 درخواست شدژنتیک 

پاتولوژی بیمار موید 
: 

ENDOMETRIAL 

POLYP 

FOLLICULARCYST 

 بود



 
 

آیا بررسی ژنتیک الزم است؟ 

بررسی کدام ژنها و در قالب چه تستی الزامی است؟ 

 سوال آقای دکتر مجید زاده



بررسی ژنتیک بیمار 
  BRCA1موید ژن مثبت 

 بود 











 محیطخانم دکتر  سوال 

این بیمار در خطر کدام کانسرها است؟ 

آیا جراحی پروفیالکتیک در این بیمار اندیکاسیون دارد؟ 



 اخواندکتر سوال خانم 

 آیا به بیمار میتوان اجازه باروری داد؟

 خانواده بیمار در معرض کدام کانسرها است؟



خانواده بیمار را چگونه باید مدیریت کرد؟ 

 سوال آقای دکتر مجید زاده




