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دانشجوی دکترای بهداشت باروری ،گروه بهداشت باروری ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی،
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ،شاهرود ،ایران.
پزشک عمومی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایران.
دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی اهواز ،خوزستان ،ایران.
کارشناس مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،لرستان ،ایران.

خالصه

تاریخ پذیرش1333/3/22 :

تاریخ دریافت1333/4/3 :

مقدمه :سرطان تخمدان ،دومین سرطان شایع دستگاه تناسلی و شایع ترین علت مرگ ناشی از بدخیمی های
دستگاه تناسلی است .تومورهای تخمدان از نظر ساختار بافت شناسی بسیار متنوع هستند .در مطالعات ،تنوع زیادی
در شیوع سرطان های تخمدان و انواع تومورهای تخمدانی در سنین مختلف مشاهده شده است .مطالعه حاضر با
هدف بررسی فراوانی انواع ضایعات تخمدانی در رده های سنی مختلف انجام شد.
روش کار :این مطالعه توصیفی بر روی  353نمونه پاتولوژی تخمدان از زنان مراجعه کننده به مرکز پاتولوژی شهداء
عشایر خرم آباد طی سال های  1331-31انجام شد .اطالعات مربوط به معاینه فیزیکی ،فردی و علت مراجعه بیمار از
طریق مطالعه پرونده های بایگانی و در موارد لزوم ،تماس با افراد استخراج شدند .نمونه های پاتولوژی مبهم و فاقد
اطالعات پرونده ای کافی از مطالعه خارج شدند .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری ( SPSSنسخه
 )11انجام شد .میزان  pکمتر از  3/35معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها 33/4 :در صد توده ها مربوط به سنین باروری بودند که  31/4در صد آن ها خوش خیم بودند و ضایعات
بدخیم تخمدان ،عمدتاً  33/3در صد ،در سنین حوالی یائسگی و پس از آن مشاهده شدند .بسیاری از توده ها حین
سایر عمل های جراحی شکمی از جمله آپاندکتومی کشف و خارج شده بودند که عمدتاً مربوط به سنین باروری و
اکثراً خوش خیم بودند.
نتیجه گیری :علی رغم اینکه کیست های عملکردی در سنین باروری شایع تر است ،بیشترین شیوع ضایعات بدخیم
تخمدانی در سنین حوالی یائسگی و پس از آن مشاهده می شود که شایع ترین آن ها سروسیست آدنوکارسینوما می
باشد .با توجه به افزایش شیوع بدخیمی توده های تخمدانی در این رده های سنی ،پیگیری این توده ها در این سنین
از اهمیت ویژه ای برخوردار است .لذا توصیه می شود در معاینات سالیانه به این موضوع اهمیت بیشتری داده شود.
کلمات کلیدی :پاتولوژی ،تخمدان ،فراوانی

* نویسنده مسئول مكاتبات :دکتر سجاد علیزاده؛ دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایران .تلفن 3341-3343424 :؛ پست الكترونیك:
sjd.alizadeh@gmail.com
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بدخیمی توده هاست ( .)4در ایران ،بروز سرطان
تخمدان در رتبه هشتم قرار دارد .این سرطان ،شایع
ترین بدخیمی دستگاه تناسلی در زنان محسوب می
شود ( .)2سرطان تخمدان به ویژه در زنان باالی 53
سال یک قاتل خاموش است ،زیرا نشانه های آن غیر
اختصاصی بوده و روش غربالگری مناسبی برای
تشخیص زود هنگام آن وجود ندارد ،بنابراین اکثر موارد
در مراحل پیشرفته تشخیص داده شده که پیش آگهی
آن را بدتر و بار بیماری را افزایش می دهد ( .)3سرطان
تخمدان در صورتی که در مراحل اولیه تشخیص داده
شود ،از قابل درمان ترین بدخیمی هاست ،زیرا اکثراً به
روش های درمانی ضد سرطان بسیار حساس می
باشند .این در حالی است که  33درصد زنان مبتال به
سرطان تخمدان عالئمی نظیر درد شکم ،بزرگی شکم،
نفخ ،فوریت ادراری ،کاهش وزن و سایر عالئم را به
مدت چندین ماه تحمل می کنند و خیلی دیر درصدد
تشخیص و درمان برمی آیند ( .)3سرطان تخمدان در
بین بدخیمی های دستگاه تناسلی زنان ،بدترین پیش
آگهی را دارد .خطر این بدخیمی از  43-45سالگی
افزایش داشته و در سنین  55-15سال به حداکثر خود
می رسد ( .)5در تمام رده های سنی ،تومورهای خوش
خیم شایع تر از انواع بدخیم است ( .)3تومورهای خوش
خیم اکثراً در زنان جوان بین  23-45سال مشاهده می
شود ،در حالی که توده های بدخیم در زنان 43-15
سال شایع تر است .بروز این توده ها در سنین بعد از
یائسگی ،زنان با تعداد فرزند کم و زنان ازدواج نکرده
بیشتر است .استفاده از قرص های پیشگیری از بارداری
و بستن لوله های رحمی ،خطر سرطان تخمدان را
کاهش می دهد (.)5
به طور کلی توده های تخمدانی به دو گروه غیر
نئوپالستیک و نئوپالستیک تقسیم شده که توده های
نئوپالستیک نیز به انواع خوش خیم و بدخیم دسته
بندی می شوند ( )4و از نظر بافت شناسی به زیر گروه
های تومورهای اپی تلیالی ،تومورهای ژرمینال،
تومورهای طناب جنسی و تومورهای متاستاتیک تقسیم
می شوند (.)2

مقدمه
 مریم حسنی و همكاران

تومورهای تخمدانی شایع ترین شکل نئوپالسم در زنان
می باشند ( .)1با توجه به اینکه تنوع بافتی تخمدان از
هر عضو دیگر بیشتر است ،بنابراین می تواند محل بروز
تومورهای مختلف باشد ( .)2به طور کلی خطر ابتالء به
تومور تخمدانی برای یک زن در طول زندگی 1-2
درصد ( ،)3خطر ابتالء به سرطان تخمدان  1/5درصد و
احتمال مرگ در اثر سرطان تخمدان 1 ،درصد می
باشد (.)4
سرطان تخمدان در زنان آمریکایی ،پنجمین شکل
بدخیمی پس از سرطان های ریه ،پستان ،روده و رحم
( )5و دومین بدخیمی دستگاه تناسلی و البته کشنده
ترین آن ها است و  25درصد نئوپالسم های دستگاه
تناسلی را تشکیل می دهد ( .)1سالیانه  25هزار مورد
جدید سرطان تخمدان تشخیص داده می شود که
حدود  14هزار نفر از افراد در اثر این بدخیمی می
میرند ( .)5مطالعه سرطان های دستگاه تناسلی زنان
نشان می دهد که بدخیمی های تخمدانی نسبت به
بدخیمی سایر اعضاء دستگاه تناسلی ،معضالت بالینی
پیچیده تری را به دنبال دارد (.)4
در بسیاری از موارد ،یک یافته اتفاقی در معاینات یا
سونوگرافی ممکن است در بسیاری از زنان باعث نگرانی
شده و باید از سرطان تخمدان افتراق داده شود .توده
های تخمدان از نظر ساختار بافت شناسی دارای تنوع
زیادی می باشند ،به عالوه تنوع زیادی در شیوع انواع
تومورها در جوامع مختلف ( )1و نیز گروه های سنی
مختلف وجود دارد ( .)3در مطالعه عرب و همکاران
( )2313در ایران ،شیوع بدخیمی های تخمدان در رده
های سنی مختلف محاسبه شد که در گروه سنی زیر
 23سال 3/5 ،در صد هزار زن ،در گروه سنی 23-43
سال  3/3در صد هزار و در گروه  43-53سال  5/2در
صد هزار و در گروه سنی باالی  53سال 32/3 ،در صد
هزار زن گزارش شد (.)2
تومورهای تخمدانی ممکن است از سنین نوزادی تا بعد
از یائسگی بروز پیدا کنند که از کیست های خوش خیم
تا توده های شدیداً بدخیم متغیر هستند .بیشتر توده
های خوش خیم ،کیستیک هستند و تو پر بودن به نفع
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مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی انواع توده ها و
ضایعات تخمدانی در رده های سنی مختلف در نمونه
های پاتولوژی ارجاع شده به آزمایشگاه پاتولوژی
بیمارستان شهداء عشایر شهرستان خرم آباد طی سال
های  1331-31انجام شد تا پس از شناسایی گروه های
سنی با بیش ترین توده های بدخیم تخمدانی ،بتوان
برنامه ریزی مناسب را در خصوص تشخیص و درمان
موارد نیازمند مداخله انجام داد.

یافته ها
در این مطالعه 354 ،نمونه پاتولوژی تخمدان طی سال
های  1331-31در آزمایشگاه پاتولوژی بیمارستان
شهداء عشایر خرم آباد مورد بررسی قرار گرفته بود که
در  4مورد ،دارای بیش از یک نوع پاتولوژی بودند که از
مطالعه خارج شدند .در نهایت نتایج  353نمونه وارد
نمونه گیری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
محدوده سنی زنان در نمونه های پاتولوژی مورد بررسی
بین  11-35سال (میانگین  34±2/3سال) متغیر بود.
در بین تمام گروه های سنی ،تومورهای خوش خیم از
انواع بدخیم شایع تر بود .در این مطالعه ،موردی از
تومورهای بینابینی مشاهده نشد .در بررسی های
پاتولوژی ،کیست های عملکردی  ،%43/4ضایعات اپی
تلیالی  ،%23/4ضایعات التهابی تخمدان  ،%5/2انواع
بدخیمی های تخمدان  %3/1و سایر موارد  %2/4نمونه
ها را تشکیل می داد.
از کل نمونه های پاتولوژی 323 ،مورد ( )%31/4تومور
خوش خیم و  33مورد ( )%3/1بدخیمی تخمدان
گزارش شد 132 .مورد ( )%53/4از تومورهای خوش
خیم تا سنین قبل از  43سالگی مشاهده شدند و
تومورهای بدخیم تا قبل از  43سالگی ناشایع تر بود و
فقط  5مورد ( )%11/1از بدخیمی ها متعلق به این
سنین بود ،در حالی که  25مورد ( )%33/3از تومورهای
بدخیم در سنین باالی  43سال مشاهده شد (جدول
شماره .)1

روش کار
این مطالعه توصیفی در سال  1332پس از اخذ مجوز و
هماهنگی با آزمایشگاه پاتولوژی بیمارستان آموزشی
شهداء عشایر شهرستان خرم آباد ،با مراجعه به پرونده
های الکترونی بیماران انجام گرفت .تمام نمونه های
پاتولوژی اخذ شده از بیمارانی که در این بیمارستان
مورد جراحی قرار گرفته یا مواردی که در بیمارستان
های دیگر جراحی و نمونه پاتولوژی آن ها طی یک
دوره  11ساله ( 1331الی  )1331به این بیمارستان
ارسال شده بود و مورد بررسی بافت شناسی و پاتولوژی
قرار گرفته بود ،استخراج و یافته های اخذ شده از
تخمدان مورد بررسی قرار گرفت.
اطالعات مربوط به معاینه فیزیکی و اطالعات فردی
بیمار از طریق مطالعه پرونده های بایگانی شده و در
صورت لزوم تماس با افراد استخراج شدند .معیارهای
ورود به مطالعه شامل :داشتن اطالعات پرونده ای کافی
و عدم وجود سابقه سرطان در سایر نقاط بدن بود.
نمونه های دارای جواب پاتولوژی مبهم و دارای بیش از
یک نوع پاتولوژی از مطالعه خارج شدند .در نهایت
نتایج  353نمونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
تفسیر تمام پاتولوژی ها توسط یک پاتولوژیست ماهر
انجام شده و نتایج آن برای هر بیمار ثبت شده بود.
جهت دسته بندی تومورهای تخمدانی از طبقه بندی
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سازمان جهانی بهداشت استفاده شد ( .)4داده ها پس
از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS
(نسخه  )11مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .میزان p
کمتر از  3/35معنی دار در نظر گرفته شد.

جدول  -1یافته های پاتولوژیك  353نمونه بررسی شده

 مریم حسنی و همكاران

غیر نئوپالستیک

نئوپالستیک  -خوش خیم

نوع پاتولوژی

تعداد نمونه

درصد

لوتئال سیست

53

11/3

سیست ساده یا فولیکوالر

51

14/1

سیست هموراژیک

33

3/4

تخمدان پلی سیستیت

33

3/1

سرسوسیست آدنوما

55

15/2

تراتوم بالغ

54

15/4

موسینو سیست آدنوما

23

1/2

سیست آدنوفیبروما

13

2/3

فیبروتکوما

4

1/1

برنر

1

3/3

سرو سیست آدنوکارسینوما

11

3/1

تومور سینوس اتدودرمال

5

1/4

موارد متاستاتیک

4

1/1

گرانولوزا سل

3

3/3

موسینو سیست آدنوکارسینوما

3

3/3

دیس ژرمینوما

2

3/1

تراتوم نابالغ

2

3/1

مجموع

353

133

نئوپالستیک -بدخیم

خوش خیم و بقیه ( )%3/1نئوپالزی بدخیم داشتند
(جدول شماره .)2

در این مطالعه  123نفر ( )%43/4دارای توده های غیر
نئوپالستیک تخمدانی و  142نفر ( )%42دارای نئوپالزی

جدول  -2شیوع پاتولوژی ها در رده های مختلف سنی
سن

خوش خیم
(درصد) تعداد

بدخیم
(درصد) تعداد

شایع ترین پاتولوژی در گروه سنی

≥ 23

(2 )%2/3

(1 )%3/3

تراتوم کیستیک بالغ

21-43

(133 )%51/2

(4 )%13/4

کیست جسم زرد

41-53

(31 )%23/4

(15 )%53

سروسیست آدنوما

≤ 53

(42 )%13/1

(13 )%33/3

سروسیست آدنوکارسینوما

مجموع

(323 )%133

(33 )%133

سال داشتند که از این رده سنی 15 ،نفر ( )%14/1از
افراد دارای تومور بدخیم بودند .بیش ترین یافته
پاتولوژی در این گروه ،سروسیست آدنوما بود که 43
نفر ( )%43/1از تومورهای این گروه را شامل می شد و
از تومور های خوش خیم بود .در گروه سنی باالی 53
سال 13 ،نفر ( )%13/2دارای بدخیمی تخمدان بودند و
بیش ترین یافته پاتولوژی در این رده سنی ،سروسیست
آدنوکارسینوما ( )%15/4بود که بدخیم است .در این

بیش ترین نمونه های پاتولوژی ( ،)%52/1مربوط به
سنین  21-43سال بود که در این رده سنی %33 ،آن
ها خوش خیم بوده و بیش ترین یافته این گروه،
کیست های عملکردی بود و فقط در  4نفر ( )%2توده
های بدخیم گزارش شد .کمترین تعداد نمونه ها در
گروه کمتر از  23سال مشاهده شد و فقط یک مورد از
 3مورد در این گروه بدخیم و از نوع دیس ژرمینوما بود.
در این مطالعه 131 ،نفر ( )%33/3سن بین 41-53
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مطالعه از مجموع  33مورد بدخیمی تخمدان 25 ،نفر
( )%33/3دارای سن بیشتر از  43سال بودند.
تومورهای اپی تلیالی سطحی ( )%53/2بیش ترین انواع
تومورهای نئوپالستیک بود و پس از آن تومورهای
ژرمینال ( )%35/1در رده بعدی قرار داشتند .از
تومورهای اپی تلیال سطحی ،تومورهای سروزی شایع

جدول  -3تومورهای اپی تلیال سطحی

خوش خیم

بدخیم

تومور اپی تلیال سطحی

تعداد نمونه

درصد فراوانی

سروسیست آدنوما

55

5333

سیست آدنومای موسینی

23

2233

سیست آدنو فیبروما

13

2/3

برنر

1

1

سروسیست آدنوکارسینوما

11

13/3

موسینوس سیست آدنوکارسینوما

3

2/3

جمع

133

133

منشأ آن ها ممکن است سلول های اپی تلیال سطحی،
استرومال طناب جنسی ،سلول های ژرمینال ،یا از نوع
متاستاتیک باشند .اکثر توده های بدخیم منشأ اپی
تلیالی دارند .تومورهای اپی تلیال سطحی از نظر نوع
سلول ها به تومورهای سروزی ،تومورهای موسینی و
آندومتروئیدی و  ...تقسیم بندی می شوند .تومورهای
سروزی شامل سیست آدنوما (خوش خیم) و
سروسیست آدنوکارسینوما (بدخیم) و تومورهای سروزی
با بدخیمی مرزی می باشند .تومورهای موسینی شامل
سیست آدنوما (خوش خیم) و موسینوس آدنوکارسینوما
(بدخیم) و تومورهای موسینی با بدخیمی مرزی می
باشند .تومورهای آندومترئیدی شامل سیست آدنوما
(خوش خیم) ،آدنوکارسینومای آندومترئیدی (بدخیم) و
تومورهای آندومتروئیدی با بدخیمی مرزی می باشند.
سایر تومورهای اپی تلیال سطحی شامل تومورهای
سلول روشن ،تومورهای ترنزیشنال (برنری و غیر برنری)
می باشند .آدنوسارکوما و کارسینوسارکوما از نوع اپی
تلیال -استرومال می باشند .تومورهای استرومال طناب
جنسی شامل فیبروما ،تکوما ،فیبروتکوما ،تومور سلول
های لیدیگ و  ...می باشند .تومورهای ژرمینال شامل
تراتوما (بالغ ،نابالغ یا انواع جامد و کیستیک)،

در بین تومورهای نئوپالستیک ،پس از تومورهای اپی
تلیال سطحی ،تومورهای ژرمینال ( )%35/1از نظر
شیوع در رده بعدی قرار داشتند که اکثر آن ها
( )%35/2خوش خیم بوده و تومور تراتوم کیستیک
خوش خیم که شایع ترین نئوپالزی تخمدان بود،
متعلق به این گروه است 3 .نفر ( )%14/3از تومورهای
ژرمینال ،بدخیم بوده که اکثراً در سنین قبل از 43
سالگی مشاهده شدند.
تومورهای طناب جنسی فقط  2درصد کل تومورهای
تخمدانی را تشکیل می داد و  3مورد تومور بدخیم
گرانولوزا در این گروه قرار داشت.
تومورهای متاستاتیک تخمدان بسیار ناشایع تر از انواع
تومورهای اولیه تخمدان است که در این مطالعه 4
مورد تومور متاستاتیک مشاهده شد که همگی در
سنین باالی  43سال مشاهده شدند.

بحث
تنوع بافتی بسیار زیاد تخمدان ،باعث شده که این
عضو مستعد بروز توده های مختلف باشد ( .)1به عالوه
تنوع زیادی در شیوع انواع تومورها گروه های سنی
مختلف وجود دارد ( .)3نئوپالسم های تخمدانی با
توجه به منشأ بافتی آن ها دسته بندی می شوند که
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ترین انواع آن ها بوده و  11نفر ( )%14را شامل می شد
که سروسیست آدنوما ،شایع ترین تومور خوش خیم
این گروه ( )%33/3بود و از میان انواع تومورهای بدخیم
سروسیست آدنوکارسینوما ،شایع ترین تومور بدخیم
تخمدان ( )%31/1متعلق به این گروه از تومورها می
باشد (جدول .)3
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شد و در مرحله بعدی تراتوم کیستیک خوش خیم
عموم ًا در سنین  41-53سال بیش ترین فراوانی را
داشتند.
در مطالعه حاضر تومورهای اپی تلیالی سطحی 53/2
درصد از نئوپالسم های تخمدان را تشکیل می داد که
نتایج این مطالعه مشابه مطالعه جا و کارکی ()2333
با  52/2درصد تومور اپی تلیالی سطحی بود ( .)3در
مطالعه اخوان و همکاران ( )2314در ایران 32 ،نمونه
پاتولوژی تخمدانی بررسی شدند و  51/2درصد از آن
ها نئوپالستیک بوده که  22/3درصد از آن ها از نوع
اپی تلیالی و بقیه غیر اپی تلیالی بودند ( )11که با
نتایج مطالعه حاضر که  53/1درصد از نمونه ها را توده
های نئوپالستیک تشکیل می داد و اکثر آن ها از نوع
اپی تلیالی بود ،همخوانی داشت .البته شیوع نئوپالسم
های اپی تلیالی در مطالعه حاضر  53/2درصد بود که
از مطالعه اخوان و همکاران کمتر بود که می تواند
تحت تأثیر حجم کم نمونه در آن مطالعه باشد .البته
در مطالعه حاضر برخی توده ها در حین جراحی های
شکمی دیگر خارج شده بود که ممکن است در غیاب
این نمونه ها درصد ضایعات نئوپالستیک در جمعیت
مطالعه حاضر بیشتر از میزان برآورد شده باشد .در
مطالعه ایکبال و همکاران ( )2313در هندوستان،
شایع ترین توده های غیر نئوپالستیک ،کیست جسم
زرد و سپس کیست های ساده بود و شایع ترین تومور
بدخیم در آن مطالعه سروسیست آدنوکارسینوما بود
( )4که مشابه مطالعه حاضر بود.
همچنین در مطالعه حاضر پس از تومورهای اپی تلیالی،
تومورهای ژرمینال از شیوع بیشتری برخوردار بود.
 35/1درصد از کل نئوپالسم های تخمدان را تومورهای
ژرمینال تشکیل می دادند که مشابه مطالعه جا و
کارکی ( )2333با  42/4درصد تومور ژرمینال بود (.)3
این در حالی است که در مطالعه ایکبال و همکاران
( 12/1 ،)2313درصد تومور ژرمینال مشاهده شد ()4
که از مطالعه حاضر کمتر بود و اختالف مشاهده شده
می تواند ناشی از تعداد کم نمونه ها در آن مطالعه یا
میانگین سنی باالتر در مطالعه آنان باشد .در مطالعه
حاضر  35/2درصد تومورهای ژرمینال ،تراتوم کیستیک

مونودرمال ،دیس ژرمینوما ،تومور جسم زرد و انواع
ترکیبی می باشند (.)13
در مطالعه حاضر بیش ترین نمونه های پاتولوژی،
مربوط به سنین  21-43سال بود .در مشابه مطالعات
دیگر ( )3در بین همه گروه های سنی ،تومورهای
خوش خیم از انواع بدخیم شایع تر بود .در این مطالعه
 31/4درصد از توده های تخمدانی خوش خیم و 3/1
درصد بدخیم گزارش شدند .در بین توده های
نئوپالستیک 142 ،نفر ( )%33/1خوش خیم و  33نفر
( )%11/3بدخیم بودند .نتایج مطالعه حاضر با مطالعه
جا و کارکی ( )2333که نمونه های مورد بررسی آنان
نئوپالسم های تخمدانی بودند ( )3همخوانی داشت .در
آن مطالعه  33/3درصد از تومورهای تخمدانی خوش
خیم و  11/1درصد بدخیم گزارش شده بود که در
مطالعه حاضر بررسی روی همه توده های تخمدانی
اعم از نئوپالستیک و غیر نئوپالستیک صورت گرفت.
همچنین در مطالعه سوامی و همکار (21/1 ،)2313
درصد از تومورهای تخمدانی خوش خیم و  25درصد
بدخیم و  3/3درصد تومور بینابینی گزارش شد (.)1
در مطالعه حاضر موردی از تومورهای بینابینی مشاهده
نشد ،همچنین علت شیوع بیشتر توده های خوش
خیم در مطالعه حاضر نسبت به مطالعه سوامی می
تواند مربوط به نمونه هایی باشد که اندیکاسیون
جراحی نداشته اند ولی حین جراحی شکمی برداشته
شده و برای بررسی فرستاده شده بودند و عموماً خوش
خیم بودند.
در مطالعه ایکبال و همکاران ( )2313در پاکستان،
کیست های فولیکولی شایع ترین توده غیرنئوپالستیک
و در گروه نئوپالستیک سروسیست آدنوما شایع ترین
یافته بود .البته تعداد نمونه های آن مطالعه  33مورد و
نسبتاً کم بود .همچنین شایع ترین تومور بدخیم در
آن مطالعه سروسیست آدنوکارسینوما بود ( )4که
مشابه مطالعه حاضر بود .همچنین در مطالعه حاضر در
گروه توده های غیر نئوپالستیک ،کیست جسم زرد و
سپس کیست فولیکولی و عموماً در سنین باروری
مشاهده شد و در گروه نئوپالستیک ،سروسیست
آدنوما که عموماً در سنین باالی  43سالگی مشاهده
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خوش خیم بودند و  14/3درصد تومورهای ژرمینال
بدخیم گزارش شده بود که میزان بدخیمی تومورهای
ژرمینال در مطالعه حاضر ،از مطالعه جا و کارکی
( )2333بیشتر بود .در مطالعه ایشان 35 ،درصد
تومورهای ژرمینال تراتوم کیستیک خوش خیم بودند و
در  3درصد بدخیمی مشاهده شد و بقیه بینابینی بودند
( .)3در مطالعه حاضر ناشایع ترین گروه تومورهای
تخمدانی ،تومورهای طناب جنسی بودند که در
مطالعات دیگر نیز این گروه از شیوع بسیار کمی
برخوردار بودند ( .)13 ،3 ،3مطالعات دیگر نشان دادند
که بیشتر تومورهای تخمدانی در زنان سنین باروری
اتفاق می افتد و بیش ترین سن بروز تومورهای
تخمدانی در  21-43سالگی است که مشابه مطالعه
حاضر بود .در مطالعات دیگر تومورهای خوش خیم در
همه گروه های سنی رخ می دادند ،در حالی که
تومورهای بدخیم در سنین باالتر شیوع بیشتری داشتند
( )3که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی داشت .در
مطالعه حاضر در گروه زیر  23سال ،اکثر نمونه ها از نوع
تومورهای ژرمینال بودند که این نتایج با یافته های
مطالعات دیگر همخوانی داشت (.)3
در مطالعه حاضر در سنین باروری ،تعدادی از توده
های تخمدان با توجه به سایز یا هموراژیک بودن آن
ها حین سایر عمل های جراحی شکمی از جمله
آپاندکتومی کشف و برداشته شده و جهت بررسی
پاتولوژی فرستاده شده بودند که در شرایط دیگر
ممکن بود اهمیت کمتری داشته باشند و بررسی
پاتولوژی ضرورت پیدا نکند و این قضیه می تواند باعث
شود به صورت کاذب توده های بررسی شده در سنین
پایین تر ،خوش خیم تصور شده و این مسأله می تواند
از محدودیت های این مطالعه باشد .لذا با توجه به
نتایج این مطالعه ،علی رغم اینکه می توان بر لزوم

نتیجه گیری
شایع ترین تومورهای مربوط به سنین باروری از نوع
خوش خیم بوده و احتمال بدخیم بودن توده های
تخمدانی در این سنین کمتر است .اکثر ضایعات
بدخیم تخمدان در سنین باالی  43سال و در سنین
حوالی یائسگی و پس از آن مشاهده می شوند .با توجه
به افزایش احتمال بدخیمی در توده های تخمدانی با
افزایش سن ،پیگیری این توده ها در این سنین از
اهمیت ویژه ای برخوردار است .در صورتی که سرطان
تخمدان در مراحل اولیه تشخیص داده شود ،قابل
درمان است .لذا توصیه می شود در معاینات سالیانه به
ویژه در سنین باالی  43سال به این موضوع اهمیت
بیشتری داده شود.

تشكر و قدردانی
بدین وسیله از همکاری پرسنل آزمایشگاه پاتولوژی
بیمارستان شهداء عشایر شهرستان خرم آباد تشکر و
قدردانی می شود.
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