
 : تخمدان سرطان مستعدکننده عوامل

  سن شیافزا .1

  یچاق ای وزن اضافه .2

 زن کی یگذار تخمک تعداد چه هر .3

 در تخمدان سرطان احتمال باشد کمتر

 ندارند یفرزند که یافراد. است کمتر او

به  ابتال احتمال شوندیم ائسهی رید ای

 شتریب یکم آنها درسرطان تخمدان 

  ت.اس

 یائسگی از پس یدرمان هورمون .4

  وزیاندومتر سابقه .5

 ای تخمدان سرطان یخانوادگ سابقه .6

 ستانپ

 خطر ها لوله بستن و رحم برداشتن  .7

 .کندیم کم را تخمدان سرطان

  :تخمدان سرطان میعال

کامل بدون عالئم باشد یا  است ممکنفرد بیمار 

 از این رو .باشد داشته زننده گول عالوم اندک و

 گفته "خاموش قاتل" تخمدان سرطان به

 این عالئم عبارتند از: .شودیم

 لگن درد ای شکم ریز درد 

 کمر درد 

 یکینزد زمان در درد 

 یا روده و یگوارش یدردها 

 اسهال صورت به مزاج اجابت در رییتغ 

 یا هر گونه تغییر دیگر بوستی ای

 یاورژانس دفع ای ادرار تکرر احساس 

 ادرار

 زودرس یریس ای اشتها در رییتغ 

 شکم ورمت 

 کاهش وزن 

 :تخمدان سرطان صیتشخ

 :تخمدان سرطان صیتشخ یبرا هیاول اقدامات

 پزشک توسط نهیمعا .1

 و است درد بدون روش نیا: یسونوگراف .2

 تا کندیم استفاده یصوت امواج از

  د.نیبب را بدن داخل یاحشا

 و میعال به بسته است ممکن پزشک .3

 اقدامات از هیاول یهایبررس جینتا

 به تا کند استفاده هم یگرید یصیتشخ

 که اقدامات نیا. برسد یقطع صیتشخ

 مرحلهمیزان گسترش و  توانندیم

: از عبارتند کنند مشخص هم را یماریب

 قفسه عکس ،شکم و لگن اسکن یت یس

 عیما دنیکش خون، شیآزما نه،یس

 یسلولها از یبردار نمونه شکم، داخل

 نیا. یالپاروسکوپ ،یتخمدان توده

 زانیم که دهدیم نشان اقدامات

 جز به و است چقدر سرطان شرفتیپ

 مثانه، رحم،)  قسمتها کدام تخمدان

 ریدرگ...(  و هیر کبد، ،یلنفاو غدد روده،

 .اند شده

 

به طور  تخمدان سرطان مراحل

 ز:ا عبارتندخالصه 

 

 .هستند ریدرگ تخمدانها فقط: 1 مرحله

 



 فقط اما رفته فراتر تخمدانها از یماریب: 2 مرحله

 .است شده مبتال لگن

سایر  و شکم داخل سطوح به سرطان: 3 مرحله

 .است افتهی انتشار احشا

  مانند دورتر یها قسمت به سرطان: 4 مرحله

 .است دهیرس  هیر و طحال و کبدبافت 

 

 :تخمدان سرطان یدرمان یها نهیگز

 باشد تخمدان در فقط تومور اگر:  یجراح

 آن لوله و مبتال تخمدان برداشتن با است ممکن

 یبارور به لیتما صورت در و شود کامل درمان

 اما. شوند یم داده ارجاع ینابارور نیمتخصص به

 یساختمانها به تخمدان سرطان موارد اغلب

 یجراح اغلب و است شده منتشر هم مجاور

 شامل است ممکن که است الزم ترعیوس

 مقابل تخمدان و رحم و مبتال تخمدان برداشتن

 .باشد مبتال یاحشا ریسا و

 از استفاده با یدرمان یمیش: یدرمان یمیش

-سلول تا شود یم انجام سرطان ضد یداروها

 متوقف آنها میتقس ای شوند کشته یسرطان یها

 به باشد باال یماریب برگشت احتمال اگر. شود

 هم یگاه. شودیم شنهادیپ یدرمان یمیش شما

 تا شود یم انجام یجراح از قبل یدرمان یمیش

  .شود بهتر یجراح تیموفق

 از به ندرت تخمدان سرطان در: یپرتودرمان

 .شود یم استفاده یپرتودرمان

 

 تخمدان سرطان یآگه شیپ

 هیاول مراحل در تخمدان سرطان که یصورت در

. است باال اریبس بهبودی کامل احتمال باشد

 هیاول مراحل رد تخمدان یسرطانها اغلب

 بهبودی کامل امکان لیدل نیهم به و ستندین

 .است کمتر

 

در صورت هر گونه درد مبهم شکم  : 1پیام 

و لگن، تغییر اجابت مزاج، بزرگی شکم، 

تهوع، بی اشتهایی و یا کاهش وزن فوراً به 

 پزشک معالج خود مراجعه نمایید.

 

سالیانه جهت معاینه زنان به :  2پیام 

 پزشک معالج خود مراجعه نمایید.

 

 
 

 

 

 

 
 

 ی هاشم هیراض دهیس دکتر
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