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 ساله،ویرجین 41خانم •

بوده و  انمیکبصورت منومتروراژی، بیمار  98مراجعه به علت خونریزی واژینال از اسفند •
 سونوگرافی بیمار فیبروم رحمی گزارش کرده است

 (با توجه به شرایط کرونا اقدام دیگری انجام نشده)دریافت کرده پپتیدسه دوره دکابرای کنترل خونریزی •

مراجعه کرده،به بیمار گفته شده که جهت معاینه زیر بیهوشی و  9هموگلوبین بیمار با ادامه خونریزی و •
 کورتاژ بستری شود ولی بیمار قبول نکرده و یکماه بعد با خونریزی مراجعه کرده

 رضایت به هیسترکتومی داده ولی به هیچ وجه رضایت به هایمنکتومی و معاینه زیر بیهوشی نداشته•

  



 سونوگرافی

 51*49*104رحم اکوی میومتریال هتروژن با ابعاد 

،و میوم (میوم ساب سروز پدانکوله)در قسمت فوقانی بادی رحم 42*47تصویر کانون هترو اکو

 9.8اندومتر .در قسمت خلفی بادی رحم مشهود است 22*  25ساب سروزال 

 تخمدانها نرمال



سخ به دارو بیمار توسط متخصص زنان جهت هیسترکتومی به اتاق عمل پابه علت خونریزی و عدم •
 منتقل میشود

 

در خلف رحم تومور از اندومتر تا سطح سروز رسیده،و سرویکس بالکی بوده و جراحی به سادگی •
 امکان پذیر نبوده

 مشاوره با انکولوژیست زنان در زمان عمل انجام میشود•

انگشت انجام میشود و  1معاینه سرویکس با .از نظر ایشان احتمال درگیری سرویکس وجود دارد•
 سرویکس بالکی و احتماال درگیر ذکر میشود

 بدخیمی گزارش میشودمیشود و فروزن از توده رحمی ارسال  •

 

 



 

 

ایا با روش تصویر برداری مناسبی امکان تشخیص قطعی -1

 قبل از جراحی وجود داشت؟

چگونه با توجه به شرایط فرهنگی و طبی بیمار میتوانستیم اقدامات -2

 تشخیصی مناسبی قبل از جراحی انجام دهیم؟

 مناسب در زمان جراحی چیست؟اقدام - 3

 هیسترکتومی؟هیسترکتومی ساده؟ خاتمه عمل جراحی؟رادیکال    

 ؟لنفادنکتومی  



 

 

 قرار میگیردرادیکال هیسترکتومی و لنفادنکتومی با احتمال کانسر سرویکس بیمار تحت •



pathology 

• Invasive poorly diff  carcinoma 

• Tumor invade to endocervical stroma 

• Vascular invasion is seen 

• Exo cervix had high grade dysplasia 

• Dysplasia is seen in exocervical surgical margin 

• Endometrium involved by tumor which had glandular formation 



با این گزارش میتوان 
با اطمینان منشا تومور 

 را مشخص کرد ؟

با این گزارش میتوان 
برای درمان ادجوانت 

 تصمیم گیری کرد؟



Review slides 

• CK:pos reaction in all tumoral cells 

• CK7:pos “ “ “  

• EMA,Vimentin:pos 

• ER,PR:pos 

• P16:pos in some tumoral cells 

• P63,NSE,chromogranin,synaptophysin,CD56:neg 

• P53:Pos in few tumoral cell 

• CEA:Neg in most tumoral cells 

 

 



• Poorly diff  carcinoma with focal endometrioid differention consistent with 
de-differentiated carcinoma 

• Tumor site:endometrium 

• Myometrial invasion:deep,distance from uterine serosa is 2mm 

• Uterine serosal involvement:not identified in received material 

• Lower uterine seg. Involment:present,myoinvasion 

• Cervical stromal involvement : deep one-third 

 

 



• Rt. and lt. parametrial invovment:no        Rt. And lt. adnexal involvement:no 

• LVSI:present in myometrium and cervix 

• Necrosis:present 

• Cervix:acute on chronic cervicitis(CIN is not seen) 

• Omentum:free 

• Pelvic LN:free   Paraaortic LN:free 

• Ant.  And pst. Vaginal margin:free 

 



• Poorly diff  carcinoma 

• site:endometrium 

• Myometrial invasion:deep 

• Lower uterine seg. Involment:present 

• Cervical stromal involvement :deep  

• LVSI:present in myometrium and 
cervix 

• Necrosis :present 

 

 

 

 

 







de-differentiated carcinoma 

 



 

 ادجوانت؟؟درمان                     


