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 درمان سرطان پيشرفته تخمدان

  
 

 دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.  ین مطالب جنبه اطالع رسانیتوجه: ا
 

 دكتر صنبر صديقي، فوق تخصص خون و انكولوژي عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 توجه: اين مطالب جنبه اطالع رساني دارد توصيه مي شود با پزشك معالج خود مشورت نماييد.

سرررطان پيشرررفته تخمدان، كه ادلب در مرايش پيشرررفته تشررخيص داده مي شررود، اسرراسررا  جنبه روش هاي درمان 

ست؛ راه كارهاي عملي انعطاف      شتي با كيفيت خيلي خوب و هزينه قابش قبول مورد نياز ا يمايتي دارد. مراقبت بهدا

 خاب مي كند.پذير شامش رژيم هاي شيمي درماني كه پزشك هنرمندانه و براساس شرايط هر بيمار انت

درمان سرررطان تخمدان پيشرررفته هنوز در يال تكامش اسررت، ارراه درمان هاي موجود نيز نتايج اميدوار كننده اي 

 دارند.

بيماري نهايتا دراار عود و مرگ ناشي از بيماري مي شوند. راه كارهاي درماني توسط     4و  3ادلب بيماران در مريله 

سرطان مثش   ساس        NCCNو  MSKCCمراكز معروف درمان  شويوه ي درمان برا ست. ولي انتخاب  شده ا شته  نگا

ست. موضوع مهم در اين ميان يذف     -منطقه جغرافيايي، انتخاب پزشك  هزينه هاي درمان و پرداخت بيمه متفاوت ا

 درمان هاي دير موثر و تست هاي دير الزم است. 

شود و ادلب جرايي تخليه تومور توسط جراح   تشخيص سرطان تخمدان معموال قبش از ويزيت انكولوژيست داده مي    

 -زنان يا جراح سرطان انجام مي شود. مهم اين است كه درمان رروهي انجام مي شود و انكولوژيست، متخصص زنان       

راديوتراپيست، انكولوژيست زنان و پاتولوژيست نظريات خود را ابراز كنند. ارر شيمي درماني پيشنهاد شود، بيمار به        

لوژي معرفي ميشررود، ادلب اين بيماران، در مريله پيشرررفته يا در مرايش اوليه ولي همراه عوامش خطرزا كلينيك انكو

 قرار دارند.

 درمان اوليه:

شاهده( و          شامش جرايي )تخليه تمام تومورقابش م سرطان تخمدان  شرفته  ضر درمان اوليه براي موارد پي در يال يا

 بهبودي ايتمال وجود بيماري مريله ريري  است. در تصميم   (Cisplatin)بعد شيمي درماني ياوي سيس پالتين   

 براسررراس دروز تعديش   درماني،  مايع  دوز، دارو، تجويز نحوه شرررامش  پروتوكش . بود خواهد  دخيش  بيمار  تمايش   و كامش  

 سيس  شامش  انتخابي هاي رژيم ياضر  يال در. است  درمان يين بيمار پيگيري طي آزمايشگاه،  نتايج و خاص شرايط 

سيكلو فسفايد جاي خود          ست. ارراه در ادلب مراكز رژيم سيس پالتين و  پالتين و تاكسن يا كربوپالتين و تاكسن ا

را به رژيم هاي مذكور داده است در بعضي شرايط رژيم قديمي مناسب تر مي باشد. بعد از انتخاب رژيم درماني، دوز      

هاي آزميشرگاهي،   ني شرامش شريمي درماني، جرايي، تسرت   دارو را محاسربه مي كنند و در پرونده بيمار اجزاي درما 

 عوارض درمان و پاسخ به دارو رزارش مي شود.

 درمان بيماري عود كرده:

ادلب بيماران داار سرررطان تخمدان پيشرررفته داار عود بيماري مي شرروند و نياز به شرريمي درماني نجات دهنده    

شامش جراح،      ست مجددا تيم درماني  شت. بهتر ا ست زنان ررد آيند و يك     خواهند دا ست داخلي و انكولوژي انكولوژي

 تصميم جمعي ررفته شود. كار رروهي سبب انتخاب درمان مناسب تر نسبت به نظر منفرد جراح مي شود.
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