


آندومتریوز و کانسر اپیتلیال
تخمدان 



آندومتر خارج از رحم است که بحث : آندومتریوز•
.نمیکنیم

آندومتر در تخمدان : آندومتریوم•

تخمدان کانسرآندومتروئید•



کانسر آندومتروئید تخمدان



موارد کانسر های درصد ۱۰کانسر آندومتروئید تخمدان 
.اپیتلیال تخمدان را تشکیل می دهد

است و  low gradeکانسر آندومتروئید تخمدان اصوال 
دیده می شود early stageاغلب به صورت 



وتراپیکمکانسر آندومتروئید تخمدان نسبتاً به 
.استحساسپالتینیوم 

مورهای نسبت به توپروگنوز بهتر این موارد سبب 
.سروزی میشود 



موارد % ۲۰تا ۱۵کانسر آندومتروئید تخمدان در 
.با کانسر آندومتر داردهمراهی

ولیه سایت ادر این موارد باید مشخص کرد که آیا 
در همزمانتخمدان است یا رحم یا این دو تومور 

.دو محل وجود دارد



معرفی بیماردو تومور همزمان
مراجعه کرده و توده یک طرفه تخمدانی   AUBساله با ۵۹خانم 
.است 

تشخیص داده  low gradeکنسر آندومتر : در نمونه گیری آندومتر
.شده است 

میم سانتیمتر که مشکوک بوده تص۵به علت توده تخمدانی حدود 
.به جای الپاراسکوپی گرفته شدالپاراتومیبه 

ا کانسر آندومتروئید تخمدان ر: فروزن تخمدان حین  جراحی
را  نشان دادearly stageنشان داد و مرحله بندی 



تصویر  رحم باز شده را مالحظه می کنید



تصویر  رحم باز شده را مالحظه می کنید



.تصویر توده تخمدانی را مالحظه می کنید





تخمدان و آندومتروئیدکانسر 
clearکانسر  

cellهمراهی با آندومتریوز در تخمدان دارند.



جاد مختصر خطر ایافزایشآندومتریوز تخمدان همراهی با •

.و یا تبدیل به کنسر تخمدان دارد

 clearد  شایعترین هیستولوژی هایی که این قابلیت را دارن•

cell هستندو آندومتروئید.



.توده آدنکس در سن باروری تشخیص افتراقی زیادی دارد

.ها در سن باروری غیر شایع هستندبدخیمی 

گی که توده آدنکس دارند شک بعد از یائسدر بیماران 
.بدخیمی باال است

سال ۵۰توده های تخمدانی در باالی درصد ۳۰حداقل 

.بدخیم هستند



آندومتریوم



ت آندومتریوم تخمدان توده کیستی است که از باف

ع اندومتلایر تخمدان منشا گرفته است و محتوی مای

میده غلیظ قهوه ای است که به نام کیست شکالتی نا

.میشود

به   denseآندومتریوم اغلب به صورت 

ساختمان های مجاور مثل پریتوان و  لوله فالوپ و 

.روده چسبیده است



اهداف درمان آندومتریوم

(درد یا توده)عالئمبهبود 1

ا توده آدنکس مثل پارگی یعوارضپیشگیری از 2

تورشن

(subfertility)بهبود کاهش باروری ۳



دنباله  اهداف درمان آندومتریوم-

رد بدخیمی۴-

حفظ عملکرد تخمدان ۵-

این دو مورد اختالف نظر سرویس های نازایی و-

.آنکولوژی هستند



این به علتقدم اول در آندومتریوما نیست درمان طبی درمان -
.شودکه سبب از بین رفتن آندومتریوما یا درمان عالئم نمی



مواردی که میتوان آندومتریوما را تحت نظر گرفت

۵کمتر از ) بدون عالمت و کوچک کیست 1
با یافته های تیپیک آندومتریوما در ( سانتیمتر

imaging
آندومتریوما تشخیص به خصوص در مواردی که2

مشخص است می توان تحت نظر گرفت و از رزکت 

.که ذخیره تخمدانی را صدمه میزند اجتناب کرد



:در مواردی که تحت نظر گرفته می شود 

گر ماه معاینه و سونوگرافی انجام می شود و پس از یک تا دو سال ا۶در ابتدا هر 

.توده از نظر اندازه و مشخصات تغییر نکند می توان ساالنه بررسی کرد

بیفتد هر یک از موارد زیر اتفاقدر زمانی که آندومتریوما را تحت نظر میگیریم 

:جراحی الزم است

افزایش اندازه1

 imagingتغییر در کمپلکس بودن در2

بروز عالئم  3



دان گرفته شود عملکرد تخمتحت نظر اگر آندومتریوما 

حفظ می شود و از خطرات جراحی اجتناب می شود ولی 

:را دارد معایب زیر 

.نداریمهیستولوژیکتشخیص 1

.را رد کردبدخیمینمی توان 2

.ری وجود داردپیشرفت بیماامکان بالقوه 3



آندومتریوما دارند به شرط موارد زیر جراحی میشوند زنانی که •

( :سیستکتومی و ترجیحاً با الپاراسکوپی)

.عالمت دار باشند1•

.بزرگ شونده باشند2•

نی بعد از جراحی به طور دراز مدت برای پیشگیری ازعود از سوپرس هورمو•

.از جمله قرص های ترکیبی استفاده می شود



:رزکت جراحی آندومتریوما محاسن زیر را دارد 

.تشخیص قطعی داده میشود1

.عالئم رفع میشود2

رد بد خیمی3



:خطرات رز کت جراحی آندومتریوما 

کاهش بالقوه رزرو تخمدانی 1

سایر ریسک های جراحی 2



د به علت آندومتریوما دارندرد یا نازایی در زنانی که 
.سیستکتومی توصیه میشود

می تواند ablationموثرتر از آسپیره کردن و سیستکتومی
.سبب بهبود درد یا نازایی شود

درصد ۹۰تا ۸۰در . آندومتریوما موثر نیستآسپیره کردن 
.ماه عود می کند۶موارد در طی 



(1)نکات عملی در سیستکتومی آندومتریوما 

برای  strippingسیستکتومی الپاراسکوپیک با تکنیک 
.حفظ تخمدان طبیعی توصیه میشود

آندومتریوز جداره داخلی کیست به ندرت بیش از یک و
یازی به پس ن. نیم میلی متر به کپسول کیست نفوذ می کند

.وجود نداردرزکت مناطق مجاور کیست 



(2)نکات عملی در سیستکتومی آندومتریوما •

وتر توصیه می شود که در هموستاز کیست ستور نسبت به ک•

bipolar می شود کمتر سبب کاهش رزرو تخمدانی.

دود محو لذا استفاده از کوتر بای پوالر در تخمدان بهتر است •

.باشد



(2)نکات عملی در سیستکتومی آندومتریوما •

ت به علت از کیست های دیگر اسمشکل تر سیستکتومی آندومتریوز •

توئن اینکه محتوای اندومتریوم می تواند به طور مزمن به داخل پری

.لیک کند

د و این سبب اسکار دنس و چسبندگی به ارگان های اطراف میشو•

.سیستکتومی را سخت می کند 



آندومتریوم به خودی خود ذخیره تخمدانی را کاهش نمی دهد•

هورمون آنتیولی جراحی آن سبب کاهش ذخایر تخمدانی  که با •

خمدان بنابراین تصمیم به جراحی ت. سنجش بشود میگرددمولرین 

خمدان نیاز به مشاوره دقیق با بیمار در مورد تاثیر آن روی عملکرد ت

.دارد



:مواردی که در آندومتریوما افورکتومی توصیه می شود•

عود عالمت دار اندومتریوم1•

.مشکوک به بدخیمی دارند imagingکیست هایی که یافته های 2•

افراد یائسه3•

شک به بدخیمی۴•

چسبندگی شدید۵•



نکات عملی در افورکتومی  آندومتریوز  شدید•

اگر در افورکتومی آندومتریوم  چسبندگی شدید اطراف•

تخمدان باشد الزم است تخمدان را از بافت های اطراف جدا 

.از بین برودخطر باقی گذاشتن تخمدان کنیم تا 

ا ممکن است الزم باشد رتروپریتوان  را باز کرده و حالب ر•

بگیریم تا pelvic brimرا نزدیک IPمشخص کنیم و لیگامان 

رزیدو باقی نماند



محدود به موارد  TAHBSOانجام افورکتومی دو طرفه یا 

:زیر است 

عالئم شدید و ناتوان کننده 1

شکست سایر درمان ها2

باروری کامل شده باشد3



تصویر آندومتریوز شدید•



(خالصه نکات مهم)پیام اول •

تخمدان با آندومتریوز  clear cellکانسر آندومتروئید  و همراهی •

.وجود دارد

یافته -در آندومتریوم رد بدخیمی یکی از مسائل است که با  سن •

.های سونوگرافی و غیره نیز در ارتباط است



(خالصه نکات مهم)پیام دوم 

م و عالئ-درخواست باروری -اداره آندومتریوما وابسته به سن

.احتمال بدخیمی است

:اداره آندومتریوما

تحت نظر1

(شایع تر)سیستکتومی الپاراسکوپیک 2

افورکتومی  یک طرفه3

۴TAHBSO



(خالصه نکات مهم)پیام سوم 

:در سیستکتومی آندومتریوم روشهای مناسب

stripping

bipolarاستفاده کمتر از 




