
 :چکیده

امروزه به رغم بسیاری از روشهای  .بدخیمی تخمدان ، خطرناک ترین کانسر ژنیکولوژیک است  مقدمه:

ارزیابی تو ه تخمدان، تشووووخیی بسوووویاری از منها  ر مره ه اولیه ان ا  نشووووده تصووووویربر اری بهیره برای 

 این مطالعه به مرظور ارزیابی . برابراین میزان بقاء بیمار به طور قابل توجهی تغییر نکر ه اسووووت .اسووووت

های  و پاتولوژیک تو ه های تخمدانی  ر بیماران مراجعه کررده به بیمارسوتان یافته ای بالیری و سوونوررافی

 .کوثر ان ا  شده است

(  اطالعات ، هاصل cross-sectional study)  تح ی ی - ر این مطالعه توصیفی  : مواد و روش ها

  6831تا سال  6881بیمارستان کوثر از سال  مراجعه کررده به زن  874  و ه های تخمدانی ت  ارزیابی

روش مماری توصیفی و تح ی ی مور  استفا ه . هر  و . . اطالعات بوسی ه  چک لیست جمع موری شد بو 

 (P value < 5.1). . قرار ررفت

نفر از افرا  مطالعه با شووووکایت  ر  های شووووکمی و ل ری  848یا  %83.8  ر این بررسووووی : یافته ها

نفر کیسوووت  181یا   % 16.9نفر خونریزی های غیر طبیعی  اشوووترد.   991یا  % 91.3مراجعه نمو ه و 

یا  % 1.3نفر خوش خیم ،  167یا  %75.1نفر بدخیم ،  83یا   % 4.1تو ه های تخمدان از کل .  اشوووووترد

تو ه   %75.7نفر از طراب جرسوووی بو ند.  48یا  % 4.3نفر ژر  سووول ،  699یا  %64نفر بیرابیری ،  19

. ارتباط بین یافته های بالیری با یافته های سوووووووال قرار  اشوووووووت 45های خوش خیم  ر رروه سووووووری زیر 

پاتولوژیکی تو ه های ارتباط نمای بالیری با  سووووووته بردی    یولوژیکی ار لحاظ مماری معرا ار اسوووووووت.را

از نظر مماری . ارتباط یافته های را یولوژیک با نوع تو ه تخمدانی  از لحاظ مرشووووووا معرا اربو .  تخمدانی

 (P value < 5.1).معرا  ار بو . 

تخمدان  افزایش می یابد. پیش بیری پتانسوووووویل    بدخیم با افزایش سوووووون شوووووویوع تومورهای نتیجه گیری:

بدخیمی  ر تو ه های تخمدانی  ضمن فراهم کر ن تمهیدات الز  و و سعت جراهی از اقدامات تهاجمی غیر 

ضروری ج وریری می نماید. با توجه به پیشرفت ها اخیر  ر زمیره تکریک های تصویربر اری، خصوصا 

من  ر تفکیک تو ه های خوش خیم از بدخیم ، اسوووتفا ه از این روش جهت سوووونوررافی و نیز  قت مراسووو  

 پیش بیری نوع پاتولوژی ضروری است. 
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