
 
 

 دیبه بادام هسببد د که ده هد دو فدر ه ق اداه داهندت تخمک ده تخمدان ها تو  هیکوچک و  شبب  ییتخمدان ها اندام ها

 مخدلف تخمدان هخ دهدت یتواند ده بخشها یشوندت سدفان تخمدان م یم

سلول ها یتخمدان م سدفان سددوما و   ده،یزا هیال ایژهم  یتواند ده  سلول ها الیدلیاپ ایا شودت  شدوع  ژهم  یتخمدان 

 الیدلیاپ یده دت سلول ها یم لیاسددوما بافت تخمدان ها تشک یشوندت سلو ها یم لیهسد د که به تخمک ت د ییسلو ها

 ده دت یم لیتخمدان ها تشک یدونیب هیال

زنان و  یدسدگاه ت اسل عیسدفان شا نیو دوم شودیم جادیتخمدان ا یسلو ها قیبدخ داتییتخمدان به علت تغ سدفان

شدیسدفان زنان م نیهفدم سا یماهیب نیا دیت خطد مدگ و مبا سل یهاسدفان دیاز  سدگاه ت ا ستت ده  شددیب ید  ٪۸۰ا

 تک دیبدوز م یسا گ ۴۰ نوع سدفان بعد از نیمواهد ا

 سرطان تخمدان عالئم

ست عالمد هیتخمدان ده مدا ل او  سدفان شده باشد که م یممکن ا س صیتواند تشخ یندا  نیدشواه ک دت با ا اهیآن ها ب

 باشد: دیاز عالئق ممکن است شامل مواهد ز ی ال ، بدخ

 مکده نفخ 

 غذا پس از خوهدن مقداه کمی یپد ا ساس 

 به دفع ادهاه  یمکده و فوه ازین 

 گن ایده شکق  یناها د ای دهد  

 هوندت  ینم نیاز ب یداهند و به ها د یعالئق شدوع ناگهان نیا

 باشد: دیتواند شامل مواهد ز یسدفان تخمدان م گدید عالئق

 کمد نییپا دهد 

 مقاهبت نیده   دهد 

 وستی  

 هاضمه سوء 

 یخسدگ 

 یده چدخه ااعدگ دییتغ 

 وزن شیافزا 

 وزن کاهش 

 واژن یزیخوند 



 
 

 آک ه 

 شود یکه بدتد م یدهد کمد 

 سرطان تخمدان انواع

 تخمدان الیتلیاپ سرطان

دهدت  یم لیتخمدان ها تشک یدهصد از سدفانها ۸9تا  ۸5نوع سدفان تخمدان است و  نیعددیشا الیدلیسلول اپ سدفان

 نداهدت  یعالئم هینوع سدفان معموالً ده مدا ل او  نیا

وجود داهد  دیز یکه سببابقه سببدفان ها ییداهند و ده خانواده ها یا ژهیو تینوع سببدفان اهم نیده بدوز ا یکیژند عوامل

 است: شددیسدفان ب نیا دمال بدوز ا

 تخمدان همداه با سدفان پسدان سدفان 

 تخمدان بدون سدفان پسدان سدفان 

 تخمدان و سدفان کو ون سدفان 

سدگان دهجه  ایکه دو  یزنان سد د،  ایآنها، از جمله ماده، خواهد  کیچ د نفد از ب سدفان تخمدان ه شان م دال به  فدزند

شدن  د نیشددیب سدفان تخمدان، خطد ابدال ها افزا کیفدد دهجه  کی یخطد ها داهندت دا  یدهدت ژنها یم شیم دال به 

 تخمدان همداه هسد دت فانبا خطد بدوز سد زین BRCA2و  BRCA1سدفان پسدان 

 تخمدان مدت ط هسد د ع اهت د از: الیدلیاپ  ومیم دال به کاهس یبقا ده خانمها شیاکه با افز یعوامل

 هیده مدا ل او  صیتشخ  

 تد نییپا نیده س  ابدال 

 به توموه با اندازه کوچک ابدال 

 یاز ژنها یبه سدفان ناش ابدال BRCA1  وBRCA2 

 ژرم تخمدان یسلولها سرطان

 یشوندت معموالً ده زنان جوان اتفاق م یم جادیک  د، ا یم دیکه تخمک ها تو  ییژهم تخمدان ده سلو ها یسلو ها سدفان

شد ک  دت گاه ینوع توموه ها م نیافددت ا سدعت ه ش د و به  شح م HCGتوموه  یسلو ها ،یتوان د بزهگ با ک  د که  یتد

 شودت یمث ت کاذب باهداه شیآزما کیتواند م جد به  یم



 
 

سد دت عمل جدا  یسلو ها یسدفانها ش یهوش دهمان نیاو  یژهم اابل دهمان ه ستت  ص یدهمان یمیا  هیبعد از عمل تو

 شودت یم

 تخمدان یسلول استروما سرطان

اسبددوژن،  یسبلول ها هوهمونها نیاز ا یشبوندت بدخ یم جادیبافت تخمدان ا یاز سبلو ها ییاسبددوما یسبلو ها سبدفان

 ک  دت یم دیپدوژسددون و تسدوسددون تو 

سددوما یسلو ها یسدفانها سد د و به آهام یا شد م یتخمدان ناده ه شح م یه سددون تد سدو سددوژن و ت  یک  دت آنها ا

سددون ب سدو سددوژن ب یموها شیتواند باعث آک ه و افزا یاز  د م شیک  دت ت شودت ا تواند باعث  یاز  د م شیصوهت 

شودت ا یعیف  دیغ یزیخوند سددوما ده مدا ل او  یسلو ها سدفانشوند که  یعالئق باعث م نیه ق  شخ هیا داده  صیت

 شودت یدهمان م ینوع سدفان معموالً با جدا  نیشوندت ا

 سرطان تخمدان صیتشخ

 گن و هکدوم   هیشامل معا یکیزیف  هیشودت معا یآغاز م یکیزیف  هیو معا یسدفان تخمدان با اخذ سابقه پزشک صیتشخ

 دهخواست شودت یماهیب نیا صیتشخ یبدا زین دیز شاتیاستت ممکن است آزما

 کامل خون شماهش 

 تابدی شیسدفان، که ده صوهت ابدال به سدفان تخمدان ممکن است افزا 125ژن  یآند شیآزما 

 شیآزما HCG تابدی یم شیکه ده صوهت توموه سلول ژهم افزا 

 آ فا یشیآزما-fetoproteinشودت دیژهم تو  یسلو ها ی، که توسط توموهها 

 تابدی یم شیکه ده توموه سلول ژهم افزا دهوژناز،یالکدات ده شیآزما 

 شیآزما inhibinتابدی شی، اسددوژن و تسدوسددون که ممکن است ده توموه سلول اسددوما افزا 

 تدیخ ایاست  افدهیسدفان مداسداز  ایآ  کهیا نییتع یعملکدد ک د بدا شیآزما 

 سدگاه ادهاه ایآ  کهیا نییتع یبدا هیعملکدد کل شیآزما سداد ده د ست  یسدفان باعث ان به  ایو آ د،یخ ایشده ا

 تدیخ ایاست  افدهیگسددش  هیمثانه و کل

 سدفان تخمدان اسدفاده کدد، ع اهت د از: صیتشخ یتوان بدا یکه م کی یاادامات پاهاکل گدید

 یوپسیب



 
 

سیب ضدوه نییتع یبدا یوپ سدفان  ستت ده ا یوجود  شود تا  یکوچک از تخمدان ها گدفده م یبافد نمونه کیهوش،  نیا

شودت ا یسدفان یسلول ها سدجو  سوزن و تحت هدا نیها ج سکن  یت یس تیکاه با  شودت از  یانجام م ،یسونوگداف ایا

 کاه ها انجام دادت  نیتوان ا یم زیالپاهوسکوپ ن قیفد

 یربرداریتصو یها تست

اهگان ها باش د که  دیده تخمدان ها و سا دییتوان د به دن ال تغ یوجود داهد که م یدبدداهیتصو شاتیاز آزما یمخدلف انواع

 استت PETو اسکن  MRIاسکن ،  یت یشامل س

 متاستاز یبررس

 دیسدفان به سا ایآ  دیها انجام دهد تا ب  یگدید یها شیپزشک مشکوک به سدفان تخمدان است، ممکن است آزما اگد

 ها شامل شود: دیممکن است مواهد ز شاتیآزما نیاکدده استت  تیاهگان ها سدا

 ها  هیگسددش سدفان به مثانه و کل یبدهس یادهاه بدا شیآزما 

 ها  هیگسددش توموهها به ه صیتشخ یبدا  هیافسه س یگداف ویانجام هاد 

 هکدوم ایگسددش توموه به کو ون  یبدهس یانما بدا قیباه 

 سرطان تخمدان یبند مرحله

 یفا وپ محدود م ی و ه ها ایهد دو تخمدان  ای کیاسببت که سببدفان به  یاول سببدفان تخمدان مدبوب به زمان مد له

مد له ممکن  نیاندام ها باشببدت ده ا نیسببطح ا یهو ایفا وپ  یداخل تخمدان/ و ه ها دیشببودت ده مد له اول سببدفان با

افدار شکق وجود داشده  عیده ما یسدفان یاه لولممکن است س نیتخمدان شکسده شودت ب ابدا یاست پوشش خاهج

 ده دت یاداه نم دیشکق ها تحت تاث یباش د اما اندام ها

سدفان زمان مد له سدفان عالوه بد تخمدان ها  یهخ م یدوم  سا ی و ه ها ایدهد که  وجود  زین ی گ  ینوا  دیفا وپ ده 

ممکن اسببت ده ه ق، مثانه،  نیشببودت هم   یم دایفا وپ پ یکه سببدفان ده هد دو تخمدان و  و ه ها یمع  نیداهدت به ا

 وجود داشده باشدت زیمقعد ن ایهوده بزهگ 

 ،یشببکم یده نوا  یمد له دوم هسببد د اما به غدد   فاو یده نوا  یسببدفان یمد له سببوم سببدفان مثانه سببلول ها ده

 اندت افدهیفحال گسددش  ایسطوح ک د  ای یپوشش شکم

سدفان زم مد له سدفان ده نوا  یانچهاهم  ست که  سا یا شده اما به  شکق اداه دا سمت ها دی گن و   زیبدن ن گدید یا

سددش  ستت ا افدهیگ سا ه،یشامل داخل ک د، فحال، ه ینوا  نیا شا ه  یغدد   فاو ه،یافدار ه عیاندام ها، ما دیمغز و  ک

 باشدت یاسمت ها م دیسا ایهان 



 
 

 سرطان تخمدان یقطع درمان

 است: دیز یدهمان یدو تا از هوشها ای کیسدفان داهد و معموال شامل  شدفتیپ زانیبه م یبسدگ دهمان

 یدهمان یمیش 

 یپدتودهمان 

  مد له سدفان و بدداشدن توموه نییتع یبدا یجدا 

 یدهمان هوهمون 

 

 http://rasadmedlab.comگدوه علمی ش که آزمایشگاهی هصد                                    

 م ابع:

https://www.healthline.com 

 
www.ocrahope.org/Ovarian_Cancer/Symptoms 

  

https://www.cancer.org/cancer/ovarian-cancer.html 
 

 https://www.nhs.uk/conditions/ovarian-cancer/ 
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