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انی 3901  سخن

تا  0999از سال  زدی یصدوق دیمادر شه مارستانیدر ب یتخمدان یتوده ها یفراوان عیتوز یبررس

 0903سال  انیپا
 پور یزهرا قدرت، یمیمنصور مق *,انیچاوش هیمهدگان(: ) سندهینو

 زدی شهید صدوقی یپزشک علومدانشگاه سازمان: 

 chawoshim@yahoo.com پست الکترونیکی:

 
هاای تخمادان  بدخیمی خصوص توده های تخمدانی است. به یکی ازمشکالت شایع زنان دردهای شکمی ناشی ازتوده های لگنی،: مقدمه

مارگ ومیار ناشای ازکنسارهای  ازعلال %28کاه طوریباه .باشدمیپنجمین بدخیمی شایع در زنان و پنجمین علت مرگ ناشی ازسرطان 
هنگام مراجعه به بیمااری پیشارفته  بیماران %66/66از  بیش دلیل تشخیص دیررس، به دستگاه تناسلی زنانه رابه خوداختصاص داده است.

پرخطر  هایگروهپزشکان را درشناخت  تواندمیکه شناخت خصوصیات گوناگون توده های تخمدانی دربیماران مبتال  ازآنجا مبتال میباشند.
در میان انواع توده های تخمدانی جراحی شاده  هاآنشدیم با بررسی پاتولوژی انواع توده های تخمدانی وتعیین فراوانی  بر آنیاری رساند 

 .گذشته به این امرکمک کنیم سال 2طی در بیمارستان مادروشهید صدوقی یزد 

مطالعاه ایان  در .باشادمیبه روش ساده  گیرینمونه روش .میباشد case-seriesتوصیفی  یمطالعهحاضر یک  یمطالعهروش تحقیق: 
بیمارستان مادروشاهید صادوقی یازد موردعمال جراحای  در 0328سال پایان  تا 0388های توده تخمدانی که درفواصل سال  مورد 622

دربایگانی مراکز ذکرشده موجود بود وارد مطالعه شدند واطالعات مربوط بررسی های پااتولوژی  هاآنقرارگرفته بودند وگزارشات پاتولوژی 
 گردیاد. نامهپرساشطرفه یا دو طرفه بودن وارد  یک توده، ماهیت توده، اندازه برحسب سن، هاآنفراوانی  انواع توده های تخمدانی وتعیین

اطالعات باا  سپس آماری کای اسکوار و آنالیز واریانس استفاده شد. هایآزمون از به ذکر است که کلیه ی کدهای اخالقی رعایت شد. الزم
 لیز گردید( آناver 15)spss افزارنرماستفاده از 

 ماورد آن 06مورد توده بادخیم  38 از بود. ( بدخیم%2/6مورد ) 38( خوشخیم و %0/22مورد ) 686 موردبررسیتوده  622از بین نتایج: 
در میان انواع  که نئوپالستیک بود مورد یعنی 818آن مربوط به تومور های اپی تلیال بود که باالترین درصد را به خود اختصاص داده است.

 ماهیت تو پر داشتند. %8/0توپر و -ماهیت کیستیک %8/06ماهیت کیستیک، %86موردخوشخیم بود.  061موردبدخیم و  38نئوپالستیک 
که تفاوت  باشدمیسانتی متر با  68/2سانتی متر و در توده های کیستیک خوشخیم  32/03اندازه در توده های کیستیک بدخیم  میانگین
باا  33/30سال با و میانگین سنی در توده هاای خوشاخیم  20/36بود که در توده های بدخیم  68/30سنی  میانگین .استبوده معنی دار

 %3/2توده ها یاک طرفاه و  %6/26توده های کیستیک بدخیم بوده  %2/0کیستیک و -های توپر توده %81توده های توپر، %6/60.باشدمی
 نداشته است. داریمعنیکه تفاوت  استبودهتوده های دوطرفه بدخیم  %3/2یک طرفه و توده های  %8/6که  دو طرفه بوده

 توجهیقابالکه درصد توده ها ی خوشاخیم باه میازان  دهدمینتایج این مطالعه درمقایسه با مطالعات مشابه نشان : گیرینتیجهبحث و 
کیست در موارد بدخیم به وضاوح  اندازه ع اپی تلیال شایع ترین توده بود.میان توده های بدخیم انوا در .باشدمیباالتر از توده های بدخیم 

بادخیمی در تاوده هاای  ریساک سنی درتوده های بدخیم باالتر ازخاوش خایم اسات. میانگین .باشدمیخوش خیم  هایکیستباالتر از 
که درمطالعات آینده به عالئم و خصوصیات دیگر توده نیز توجه کاافی  شودمی پیشنهاد .باشدمیتوپروتوپر بیشترازنوع کیستیک -کیستیک

 شودو مطالعاتی با حجم نمونه بیشترانجام شود.
میبدخ-میخوش خ-یتوده تخمدان کلمات کلیدی:
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