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دنيا يك نفر در طول عمر خود مبتال به سرررطات مدمنات مش دررودش خودرربدتانه سرررطات مدمنات  متر از   نفر در  55از هر 

سرطات رحم و دهانه رحم دينه مش دود ولش متاسفانه به علت در دسترس نبودت مدمنات ها در معاينه، اين نوع سرطات ديرمر   

ريهاي زنات استش چهار درصن  ل سرطات ها را در زنات،  مشديص داده مش دود در نتيجه اولين علت مرگ به علت سرطات بيما  

سرطا مدمنات مشكيل مش دهنش اگر در مراحل اوليه سرطات مدمنات مشديص داده دود نود درصن بيمارات و اگر دير مشديص        

 داده دود چهل درصن بيمارات زننه مش مانننش

 سرطان تخمدان در چه كسانی شایعتر است؟

دونن و باالخره مقاومت بنت را در هم مش دكننن و سرطات      سن باال: در طول ع    -1 مر عوامل سرطات زا با هم جمع مش 

سرطات   دود اغلب  دونن افرادي  ه اقوام درجه اول     پنينار مش  سگش و بعن از آت ظاهر مش  دروع يائ هاي زنات حنود 

س        ستات و مدمنات و روده دارنن، ممكن ا سرطات پ سرطات هاي فاميلش از چمله  سن پايين نيز  آنات  ت در جوانش و 

 مبتال به اين سرطات ها دوننش

دته انن و يا سابقه         -2 سرطات مدمنات به مكرار مدمك گذاري و فعاليت مدمنات بستگش دارد زنانش  ه هيچ زايمانش ننا

دنن در حا       دته با شتري دا صرف مواد محرك مدمك گذاري دارنن باين به مغييرات بنت خود موجه بي ملگش  نازايش و م

ستراحت هستنن و يا در دورات مصرف قرصهاي ضن بارداري،  ه فعاليت مدمنات ها مهار مش دود،          ه مدمنانها در ا

 شودن مش  طبيعش است  ه سرطات مدمنات  متر دينه

 شبادنن مدمنات سرطات معرض در بيشتر است ممكن دارنن ديرمر يائسگش و  در همين رابطه  سانش  ه قاعنگش زودرس

عنه اي از متدصصات اين نظريه را مطرح  رده انن  ه عوامل محيطش، از جمله مصرف پودر مالك در ناحيه مناسلش و        -3

ديوع            ست  ه با وجود پايين بودت  دن ا دود دينه  سرطات مدمنات را افزايش مش و صرف غذاهاي پر چربش خطر  م

سرخ  ردنش ها و روغن       صرف  ضريب احتمال بروز  سرطات مدمنات در زنات ژاپنش، آنات و م هاي حيوانش با افزايش 

 سرطات مدمنات مواجه دنه اننش مصرف هورموت هاي جايگزين ماثير مشدصش در بروز اين سرطات ننارننش

 چرا سرطان تخمدان به وجود می آید؟

ستش ژت هايش وجود دارنن         صش ا شد سلول هاي طبيعش بنت روي برنامه ريزي منظم و م دن و مكثير  ابنن مراحل دري اگر  ه  ر

دود در                دته  سلول را از رده خارج مش  ننن ما خود را مرميم  نن يا  نار گذا ست آت  دنه ا دكال  سلول دچار ا سيم يك  مق

دنه انن ديگر           شكل  ستنن، خود دچار م سلولش ه سيم  دنت و اختالل مق افرادي  ه اين ژت ها  ه در واقع مهار  نننه موموري 

دنه و    سلولهاي مدريب  شكيل مش دهننش         امكات  نترل  دونن و موده اي را م سرعت مكثير مش  سلولها به  جود ننارد و لذا اين 

مدمنات هايش  ه بارها سرريكل مدمك گذاري را دادررته انن، يعنش مدمك از سررطا مدمنات جنا مش دررود، جنار مدمنات به  

 محيط آماده و آسيب پذيري براي مدريب سلولهاي بافت مدمنات مبنيل مش دودش

 وده اي در تخمدان تمایل به بدخيمی دارد؟آیا هر ت

ست  ه  يست هم گفته مش        دايع مرين موده هايش  ه در مدمنات دينه مش دود مجمع مايع در فوليكوهاي مدمنانش ا يكش از 

 مصرررف دررود برطرف خود به خود نيم  دررود و ممكن اسررت ثانويه به مدمك گذاري و طبيعش بادررن و بعن از يكماه ما يكماه 



دنت ننارنن اگر قطر آنها         قرصهاي  سرطانش  دود و لذا هيچگونه خطر  دنت اين موده ها منجر مش  ضن بارداري نيز به بر طرف 

 شدود نمش ملقش هم  يست   متر از سه سانتش متر بادن اصال

قرار گيرد   اگر  يست مدمنات در سنين حوالش يائسگش و يا قبل از سن بلوغ بادن بايستش فرد مبتال مورد بررسش دقيق پزدكش     

دتن و عمل جراحش داردش همچنين موده           دن نياز به بردا ضديم و داخل آت نامنظم با ست بزرگ، جنار  سايز  ي همچنين اگر 

 هاي دو طرفه مدمنات و يا بزرگش دكم به علت وجود مايع در داخل دكم همراه با موده مدمنات بايستش عمل جراحش دودش

 می شود؟ در چه كسانی تومور تخمدان كمتر دیده

صرف  رده انن، حتش            - ضن بارداري م صهاي  سنين پايين مر، خانمهايش  ه قر شگيري از     3-6در  صرف آت در پي ماه م

 سرطات مدمنات ما سالها موثر استش

 خانم هايش  ه به علت مشكل رحمش، رحم آنها بردادته دنه استش         -

 براي جلوگيري از حاملگش بسته مش دودش )بستن لوله ها(  در خانم هايش  ه لوله هاي رحمش آنها          -

 در خانم هايش  ه زايمات دادته انن يا ديردهش دارنن، زيرا مدمك گذاري  متري دارننش         -

دهاي جلوگيري          - سولهاي  و ها مزريق مثل هورمونش ديوه  به حاملگش از  در مورد خانم هايش  ه از رو دتش   پ    ا

 رده اننش  استفاده

براي غربالگري سرطات مدمنات ميتوات اقنام  رد ما زودمر مشديص داده دودش خودبدتانه سرطات مدمنات ديوع  مش دارد و       

  داليل به مواردي در حتش داد، مشديص  را مدمنانش مومورهاي  چوت انجام سونوگرافش لگن متناول دنه است، زودمر مش موات   

سرطات مدمنات براي همه زنات      بر و جراحش عمل به اقنام نا افش دودش غربالگري  ست هاي مدمنات خوش خيم مش  دتن  ي دا

موصيه نمش دود، ولش افرادي  ه ممكن است بيشتر در معرض خطر بادنن، مثال خود به سرطات پستات مبتال دنه انن و يا اين         

اينه لگنش هر ساله بهتر است به خصوص بعن     مع  نوع سرطات در اقوام نزديك آنها مشاهنه دنه استش موصيه مش دود، عالوه بر      

دررونن ) باال بودت اين آزمايش ردپايش از وجود مومور لگنش را مش   CA -125از يائسررگش، سررونوگرافش و افيايش و اننازه گيري 

 رسانن(

مقاله برسرراننش با آرزوي امين اسررت مطالب فوب به جاي ايجاد اضررطران و نگرانش، اطالعات الزم و  افش را به خوانننگات محترم 

 سالمتش دما در مقاله بعني عالئم و روش درمات سرطات مدمنات درح داده مش دودش  
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