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گشارش یک مًرد ػًد سزطبن اپيتليبلي پبپيالري سزيس
تخمذان بب متبستبس ایشيلٍ ي یکطزفٍ غذٌ لىفبيي سیز
بغل بٍ ػىًان یک تظبَز غيزمؼمًل
دکتز مُذیس محمذیبن اميزي ،*1دکتز احمذ ػبمزي ،2آیىبس صًرتي ،2سيذٌ
فُيمٍ شجبػي ،3دکتز شبىم بشرگسادٌ يسطي کالئي
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فَ٘ؼیپ إنٍ٘٘شی زٕآ ،دپارتْآ ّاّایی ٗ شٕینٍ٘٘شی ّرمس ت٘ظؼ ٚتحقیقات باٍیٖی بیْارظتآ فیرٗزىر ،دإؽنذٙ
پسؼنی ،دإؽيا ٙػَُ٘ پسؼنی ایرآ ،تٜرآ ،ایرآ.
اظتادیار ىرٗ ٙرادی٘تراپی ٗ إنٍ٘٘شی ،دإؽنذ ٙپسؼنی ،دإؽيا ٙػَُ٘ پسؼنی تٜرآ ،تٜرآ ،ایرآ.
مارؼٖاض ارؼذ رٗإؽٖاض باٍیٖیّ ،رمس ت٘ظؼ ٚتحقیقات باٍیٖی بیْارظتآ فیرٗزىر ،دإؽنذ ٙپسؼنی ،دإؽيا ٙػَُ٘
پسؼنی ایرآ ،تٜرآ ،ایرآ.
دظتیار ىرٗ ٙزٕآ ٗ ّاّایی ،دإؽنذ ٙپسؼنی ،دإؽيا ٙػَُ٘ پسؼنی ایرآ ،تٜرآ ،ایرآ.

خالصٍ
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مقذمٍ :در ّیآ ظرطآٛای شٕینٍ٘٘شیل ،ظرطآٛای اپیتَیایی تخْذآِّٜ ،تریٔ ػاٌّ ّره ٕاؼی از ظرطآ در
ایاالت ّتحذ ٙآّریناظت م %36 ٚاز مٌ ظرطآٛای شٕینٍ٘٘شیل را ؼاٌّ ّیؼ٘د .ینی از دالیٌ ٕتایج ضؼیف درّإی ٗ
ّرهّٗیر باالی ایٔ ٕ٘ع ظرطآ شٕینٍ٘٘شیل ایٔ اظت مّ ٚؼْ٘الً ایٔ ظرطآ در ّراحٌ پیؽرفت ٚتؽخیص دادّ ٙیؼ٘د
ٗ درّآ اظتإذارد جٜت ایٔ بیْارآ ،یل جراحی اٍٗی ٚاظت م ٚبا درّآ مْ٘تراپی در ص٘رت ٕیاز ْٛراّ ٙیؼ٘د .در
حاٍیم ٚظرطآ پعتآ ینی از بذخیْیٛای ؼایغ در ّیآ زٕآ اظت ،اّا ّتاظتاز ظایر ظرطآٛا ب ٚپعتآ تقریباً ٕادر
اظت .در ایٔ ىسارغ یل خإِ  70ظاٍ ٚبا ّتاظتاز ایسٍٍٖٗ ٚف ٕ٘د زیر بغٌ از ّٖؽأ تخْذإی ّؼرفی ّیؼ٘د.
مؼزفي بيمبر :خإِ  70ظاٍّٖ٘ ٚپاز با ت٘د ٙقابٌ ٍْط در زیر بغٌ ظْت راظت ب ٚظایس  3×3ظإتیّتر ب ٚبیْارظتآ
اّاُ حعیٔ ّراجؼْٕ٘ ٚد .بیْار  5ظاً قبٌ ب ٚػَت خٕ٘ریسی دٗر ٙیائعيی ٗ ت٘د ٙظاٍیذ آدٕنط ٗ  CA125باال
تحت الپاراتّ٘ی قرار ىرفت ٗ با تؽخیص آدٕ٘مارظیّٖ٘ای پاپیالری ظرٗز تخْذآ ،تحت جراحی ظایت٘ریذ امتی٘ اٍٗیٚ
ٗ ظپط تحت ؼیْیدرّإی ادجٕ٘ت قرار ىرفت .با ت٘ج ٚب ٚظابق ٚظرطآ تخْذآ در  5ظاً قبٌ ٗ بررظی بیؽتر
ایٔ ٍٖف ٕ٘د ّؽن٘ك ٗ رد مردٓ احتْاً ظرطآ پعتآ ،بیْار تحت بررظی احتْاً ّتاظتاز قرار ىرفت .در بی٘پعی
ٗ بررظی ایْٕ٘٘ٛیعت٘مْیعتری جٜت بیْارٍٖ ،ف ٕ٘د ّتاظتاتیل با ّٖؽأ ظرطآ اپیتَیایی تخْذآ تؽخیص دادٙ
ؼذ ٗ بیْار تحت درّآ تعنیٖی بتا تامعٌ  +مرب٘پالتیٔ قرار ىرفت ٗ ظایس ٍٖف ٕ٘د زیر بغٌ م٘چلتر ؼذ.
وتيجٍگيزي :با ت٘ج ٚب ٚغیر ّؼًْ٘ ب٘دٓ ػ٘د ظرطآ تخْذآ ب ٚص٘رت درىیری ایسٍٍٖٗ ٚف ٕ٘د زیر بغٌ ،ایٔ
ىسارغ ب ٚاْٛیت در ٕظر ىرفتٔ ّتاظتاز ایسٍٗ ٚزیر بغٌ ٗ تؽخیص افتراقی آٓ از ظرطآ اٍٗی ٚپعتآ در بیْارآ با
ظابق ٚظرطآ تخْذآ تأمیذ دارد؛ چرام ٚپرٗىٖ٘ز ٗ درّآ ّتفاٗتی برای ٛر مذاُ از تؽخیصٛا ٗج٘د خ٘اٛذ داؼت.
کلمبت کليذي :پاپیالری ظرٗز ،تخْذآ ،مإعرٍٖ ،ف ٕ٘دّ ،تاظتاز
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مقذمٍ
در ّیآ ظرطآٛای شٕینٍ٘٘شیل ،ظرطآ اپیتَیایی
تخْذآ (ِّٜ )EOCتریٔ ػَت ّرهّٗیر ٕاؼی از
ظرطآٛای شٕینٍ٘٘شیل در آّرینا ّیباؼذ ٗ در ّجْ٘ع
 %3/6از ظرطآٛای شٕینٍ٘٘شیل را ؼاٌّ ّیؼ٘د ٗ
ظّ٘یٔ ظرطآ ؼایغ شٕینٍ٘٘شیل ّیباؼذ ( .)1ب ٚػالٗٙ
ظایر ػ٘اٌّ از جَْٕ ٚصاد ،ظٕٔ٘ ،ع ٛیعت٘پاتٍ٘٘شیل،
ىریذ تّ٘٘رّ ،ارمرٛای تّ٘٘ر ٗ ت٘د ٙباقیّإذ ٙبؼذ از
جراحی ظایت٘ریذ امتی٘ اٍٗیٕ ٚیس در پیػآىٜی ظرطآ
تخْذآ ٕقػ دارٕذ ( .)2درّآ اظتإذارد جٜت
ظرطآٛای اپیتَیایی تخْذآ ،جراحی ظایت٘ریذ امتی٘
اٍٗی ٗ ٚدر ص٘رت ٍسُٗ ْٛراٛی با مْ٘تراپی ادجٕ٘ت
ّیباؼذ (.)3
با ٗج٘د ایٔ درّآْٛ ،چٖآ پیػآىٜی ظرطآ تخْذآ
در افراد ّبتال بّ ٚراحٌ پیؽرفت ٚایٔ بیْاری ضؼیف
ّیباؼذ ( ٗ )4دٍیٌ اصَی ٕتایج درّإی ضؼیف ایٔ اظت
م ٚایٔ بیْارآ در ّراحٌ پیؽرفت ٚتؽخیص دادٙ
ّیؼٕ٘ذ.
ّتاظتاز ایسٍٗ ٚبٍٖ ٚف ٕ٘د زیر بغٌ از ّٖؽأ ظرطآ
اپیتَیایی تخْذآ بعیار ٕادر ّیباؼذ ( .)4مْتر از %40
زٕآ ّبتال ب ٚظرطآٛای اپیتَیایی تخْذآ ،بٚط٘ر
ماٌّ قابٌ درّآ ٛعتٖذ ( .)5درّآ ظرطآ اٍٗیٚ
پعتآ با درىیری ٍٖف ٕ٘د از درّآ ّتاظتاز بٍٖ ٚف ٕ٘د
زیر بغٌ با ّٖؽأ تخْذآ ّتفاٗت اظت .درّآ ػ٘د
ظرطآ تخْذآ در ٍٖف ٕ٘د زیربغٌ تٖٜا مْ٘تراپی
ّیباؼذٍٗ ،ی درّآ ّ٘ارد اٍٗی ٚظرطآ پعتآ در ٍٖف
ٕ٘د زیر بغٌ در بیؽتر ّ٘ارد جراحی ْٛرا ٙبا مْ٘تراپی
اظت ( ،)7در حاٍیم ٚظرطآ پعتآ ینی از

مؼزفي بيمبر
خإِ  70ظاٍّٖ٘ ٚپاز با ت٘د ٙقابٌ ٍْط در زیر بغٌ
ظْت راظت ب ٚظایس  3×3ظإتیّتر ب ٚبیْارظتآ اّاُ
حعیٔ ّراجؼْٕ٘ ٚد .بیْار  5ظاً قبٌ ب ٚػَت
خٕ٘ریسی دٗرّٖ٘ ٙپاز ،تحت ظٕ٘٘ىرافی قرار ىرفت مٚ
با تؽخیص ت٘د ٙظاٍیذ آدٕنط ٗ  CA125باال تحت
الپاراتّ٘ی قرار ىرفت ٗ با تؽخیص آدٕ٘مارظیّٖ٘ای
پاپیالری ظرٗز تخْذآ ،تحت جراحی ظایت٘ریذ امتی٘
اٍٗی ٗ ٚظپط تحت ؼیْیدرّإی ادج٘إت قرار ىرفت.
بیْار در ّرحَ stage 1 ٚظرطآ اپیتَیاٍی تخْذآ
تؽخیص داد ٙؼذ ٗ تحت درّآ قرار ىرفت.
با ت٘ج ٚب ٚظابق 5 ٚظاً قبٌ ظرطآ تخْذآ ٗ تظاٛر
مٖٕ٘ی ٍٖف ٕ٘د زیر بغٌ ،بیْار تحت بررظی دقیق از
ٕظر احتْاً ابتالء ب ٚظرطآ پعتآ ٗ ٕیس بررظی
ّتاظتاز از ّٖؽأ تخْذآ قرار ىرفت.
در ظیتی اظنٔ قفع ٚظیٖ ،ٚآدٕ٘پاتی زیر بغٌ ّؽاٛذٙ
ؼذ ٗ در بی٘پعی ٗ بررظی ایْٕ٘٘ٛیعت٘مْیعتری
جٜت بیْارٍٖ ،ف ٕ٘د ّتاظتاتیل با ّٖؽأ ظرطآ
اپیتَیایی تخْذآ تؽخیص داد ٙؼذ (ؼنٌ  ٗ )1بیْار
تحت درّآ تعنیٖی بتا تامعٌ  +مرب٘پالتیٔ قرار
ىرفت ٗ ظایس ٍٖف ٕ٘د زیر بغٌ م٘چلتر ؼذ.
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بذخیْیٛای ؼایغ در ّیآ زٕآ اظت ،اّا ّتاظتاز ظایر
ظرطآٛا ب ٚپعتآ تقریباً ٕادر اظت ٗ ّؼْ٘الً ّٖؽأ
ّتاظتاز پعتآ ظْت ّقابٌ ّیباؼذ ( .)12در ایٔ
ىسارغ یل خإِ  70ظاٍ ٚبا ّتاظتاز ایسٍٍٖٗ ٚف ٕ٘د زیر
بغٌ از ّٖؽأ تخْذإی ّؼرفی ّیؼ٘د.

در ّطاٍؼ ٚماالٓ ّاظ٘ٓ ٗ ْٛنار ( ،)2015یل ّ٘رد
ظرطآ تخْذآ ىسارغ ؼذ م ٚتظاٛر اٍٗی ٚبیْاری
ّتاظتاز ب ٚپعتآ ب٘د م ٚدر حقیقت درىیری ٍٖف ٕ٘د
داخٌ پعتآ ب٘د (.)12

بحث
 دکتز مُذیس محمذیبن اميزي ي َمكبران

ّتاظتاز ایسٍٗ ٚاز تّ٘٘ر پاپیالری ظرٗز تخْذآ بٍٖ ٚف
ٕ٘د زیر بغٌ بعیار ٕادر اظت ( .)4ظرطآٛای اپیتَیاً
تخْذآ ؼایغتریٔ ػَت ّره ٕاؼی از ظرطآٛای
شٕینٍ٘٘شیل در آّریناظت ٗ مْتر از  %4بیْارآ با
ظرطآ تخْذآ بٜب٘د پیذا ّیمٖٖذ .ؼایغتریٔ ظٔ
ؼی٘ع آٓ ،د ٚٛؼؽِ ٗ ٛفتِ زٕذىی اظت (.)6
ظرطآٛای اپیتَیایی تخْذآ ب ٚؼیّ٘ ٙعتقیِ در
داخٌ فضای صفاقی ٗ ٕیس از طریق ّعیرٛای ٍٖفاٗی بٚ
ٍٖف ٕ٘دٛای ٍيٖی ٗ پاراآئ٘رت ّتاظتاز ّیدٛذ (.)8
در ّطاٍؼ ٚم٘رّی٘ ٗ ْٛنارآ ( 162 ،)2003بیْار ّبتال
ب ٚظرطآ اپیتَیایی تخْذآ ّ٘رد بررظی قرار ىرفتٖذ ٗ
در ّجْ٘ع ّ٘ 67رد ّتاظتاز خارج تخْذإی ىسارغ ؼذ
م %8 ٚدر ٖٛياُ تؽخیص اٍٗی %22 ٗ ٚدر ٖٛياُ ػ٘د یا
پیؽرفت بیْاری ّؽخص ؼذ .تٖٜا در ٕ 5فر إٜٓا ّتاظتاز
ٍٖفاٗی خارجی ؼنْی ىسارغ ؼذ ٗ فقط یل ّ٘رد
ّتاظتاز ب ٚپعتآ ىسارغ ؼذ ( .)9زإو ٗ ْٛنارآ
(ٕ )2000یس بیْارآ با ظرطآ اپیتَیایی تخْذآ را
بررظی ٗ  6بیْار با درىیری ٍٖف ٕ٘د ظ٘پرمالرین٘الر ٗ 5
بیْار با درىیری ایَی٘ایٖي٘ئیٖاً را ىسارغ مردٕذ (.)10
ٍٖف ٕ٘د زیر بغٌ ،یل ّحٌ ٕاؼایغ جٜت ّتاظتاز از
ّٖؽأ تخْذآ ّیباؼذ ٗ ؼی٘ع آٓ  %0/6-3از مٌ
ظرطآٛای پعتآ را ؼاٌّ ّیؼ٘د ( .)11از ّیآ إ٘اع
ظرطآٛای تخْذآ ،ؼایغتریٔ ٕ٘ع ظرطآ ّتاظتاز
دٖٛذ ٙبٍٖ ٚف ٕ٘د زیر بغٌٕ٘ ،ع ظرٗز مارظیّٖ٘ا ّیباؼذ
(.)11

وتيجٍگيزي
زّإی مٍٖ ٚف ٕ٘د زیر بغٌ در ظرطآٛای اپیتَیایی
تخْذآ ىسارغ ّیؼ٘د ،درّآ آٓ بعیار ّ ِٜاظت ٗ
ّتاظتاز ب ٚزیر بغٌ از ّٖؽأ تخْذآ بایذ از ظرطآ
پعتآ اٍٗی ٚتؽخیص داد ٙؼ٘د ،چ٘ٓ پرٗىٖ٘ز ٗ درّآ
ایٔ دٗ ماّالً ّتفاٗت اظت .با ت٘ج ٚب ٚایٖن ٚظرطآ
پعتآ ینی از بذخیْیٛای ؼایغ در ّیآ زٕآ اظت ،اّا
ّتاظتاز ظایر ظرطآٛا ب ٚپعتآ تقریباً ٕادر اظت ٗ
ّؼْ٘الً ّٖؽأ ّتاظتاز ،پعتآ ظْت ّقابٌ ّیباؼذ (.)12
اٍٗیٔ تؽخیصی م ٚدر ٕظر ىرفتّ ٚیؼ٘د ،یل ظرطآ
اٍٗیّ ٚجذد ّیباؼذ ٗ اىر ضایؼ ٚیل ظرطآ اٍٗیّ ٚجذد
باؼذ ،بیْار بٗٚظیَ ٚجراحی پعتآ ٗ درّآ ادجٕ٘ت
ّٖاظب از جَْ ٚرادی٘تراپی ٗ یا ؼیْیدرّإی تحت
درّآ قرار ّیىیرد .ظرطآ تخْذآ ّتاظتاتیل ب ٚزیر
بغٌ یل تظاٛر ٕادر در بیْارآ ّبتال ب ٚظرطآٛای
اپیتَیایی تخْذآ اظت ٗ درّآ پیػآىٜی ایٔ دٗ
بعیار ّتفاٗت اظت ٗ تؽخیص درظت ٕ٘ع ّتاظتاتیل
تخْذآ از ٕ٘ع اٍٗی ٚپعتآ ٕیاز ب ٚجراحی پعتآ را از
بیٔ ّیبرد.

110

 لىفبيي سیزبغل پبپيالري صزع متبستبسیک گزٌ اس مىشأ تخمذان

مىببغ
1.
2.
3.
4.

Jemal A, Siegel R, Xu J, Ward E. Cancer statistics, 2010. CA Cancer J Clin 2010; 60(5):277-300.
Fathalla MF. Factors in the causation and incidence of ovarian cancer. Obstet Gynecol Surv 1972; 27(11):751-68.
Fader AN, Rose PG. Role of surgery in ovarian carcinoma. J Clin Oncol 2007; 25(20):2873-83.
Markman M, Bundy BN, Alberts DS, Fowler JM, Clark-Pearson DL, Carson LF, et al. Phase III trial of
standard-dose intravenous cisplatin plus paclitaxel versus moderately high-dose carboplatin followed by
intravenous paclitaxel and intraperitoneal cisplatin in small-volume stage III ovarian carcinoma: an intergroup
study of the Gynecologic Oncology Group, Southwestern Oncology Group, and Eastern Cooperative
Oncology Group. J Clin Oncol 2001; 19(4):1001-7.
5. Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2015. CA Cancer J Clin 2015; 65(1):5-29.
6. Mohamadianamiri M. Dermatomyositis as a feature of ovarian cancer: a case report. Sci J Kurdistan Univ Med
Sci 2018; 22:110-7. (Persian).
7. Ashrafganjoei T, Mohamadian AM, Zeynalzadeh M. Uterine carcinosarcoma associated with tamoxifen use in
a menopausal patient: a case report. J Babol Univ Med Sci 2015; 17(12):71-4. (Persian).
8. Kamura T, Jeon JD. Lymph node metastasis in a gynecologic malignancy. Yonsei Med J 2002; 43(6):783-91.
9. Cormio G, Rossi C, Cazzolla A, Resta L, Loverro G, Greco P, et al. Distant metastases in ovarian carcinoma.
Int J Gynecol Cancer 2003; 13(2):125-9.
10. Zang RY, Zhang ZY, Cai SM, Tang MQ, Chen J, Li ZT. Epithelial ovarian cancer presenting initially with
extraabdominal or intrahepatic metastases: a preliminary report of 25 cases and literature review. Am J Clin
Oncol 2000; 23(4):416-9.
11. Raptis S, Kanbour AI, Dusenbery D, Kanbour‐Shakir A. Fine‐needle aspiration cytology of metastatic ovarian
carcinoma to the breast. Diagn Cytopathol 1996; 15(1):1-6.
12. Mason C, Yokubaitis K, Hamilton R, Oza U, Shah Z, Spigel J, et al. Unusual presentation of metastatic ovarian
carcinoma as an enlarged intramammary lymph node. Baylor Univ Med Center Proc 2015; 28(3):386-8.

111

