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 خطر سرطان رحم 

شايع ست و هر تسرطان رحم  سرطان مخاط رحم ا سرطان،  ست. بخش اعظم اين  سرطان مختص زنان در اياالت متحده ا رين 

سايي و زن امريكايي به اين بيماري مبتال مي 000/40سال بيش از  شنا سياري از موارد سرطان رحم در مراحل اوليه  شوند. ب

ميرند. اين بيماري در جوامع ثروتمند شوويوع اري ميزن از اين بيم 7000شوووند اما متأسوو انه هر سووال نزديك به درمان مي

 دهد. بيشتري دارد كه تأثير نوع زندگي و عوامل رفتاري براين بيماري را نشان مي

ارائه شده است. ستون الف خطر ابتال به اين بيماري را براساس  1دو روش آگاهي دادن از خطر سرطان رحم در جدول شمارة 

كند اما خطر را به تعداد كند. ستون ب از همان اطالعات است اده ميله براساس درصد فهرست ميساسن فعلي تا يك دورة سي

 كند. ن ري كه به اين بيماري مبتال خواهند شد، فهرست مي 1000افراد از گروه 

 احتمال ابتال به سرطان گردن رحم برحسب سن -1جدول شماره 

سن در طول    صد از زنان در اين  الف( چه در

سووواله آينده با عالئم سووورطان رحم سوووي

 شناسايي مبتال خواهند شد؟

سن،چند ن ر  صد از زنان در اين  الف( چه در

سووال آينده دچار سوورطان رحم  30در طول 

 خواهند شد؟

 سن فعلي 

 1000در 1كمتراز  01/0% 0

 1000در 1كمتراز  06/0% 10

 1000در  2 23/0% 20

 1000در  7 73/0% 30

 1000در  15 47/1% 40

 1000در  20 02/2% 50

 1000در  20 00/2% 60

، سوورطان رحم و دهانه رحم همهاجم(. ريال ال ، آيزنر SEER ،2000-1975نكته: براسوواس مروري برآمارهاي سوورطان 

وري برآمارهاي پي، فيوير اي جي، ادواردز بي كي، مراماف، ميلر بي اَ، كلگ ال، ماريوتواَ، فيال، هنكي بيپي، كوسوواري سوويام

-http://seer.cancer.gov/csr/1975. مؤسوووسوووه ملي سووورطان. بتسووودا، ام دي. SEER ،2000-1975سووورطان 

2000,2003 



 توازن هورمون و احتمال ابتال به سرطان رحم 

اي كه به طورگسترده مورد توافق قرار گرفته اين است كه سرطان رحم با توازن بين استروژن و در حال حاضر، نظريه

ستروژن مي سترون ارتباط دارد. ا سلولپروژ سلولي و تكثير  سيم  شود در حالي كه تواند باعث افزايش تق هاي رحم 

كند. اين عوامل كه باعث افزايش ترشح استروژن خصوصاً استروژن تجويز شده پروژسترون اين فعاليت را محدود مي

دهند. ندةاستروژن نيز خطر سرطان رحم را افزايش ميشوند مانند چاقي، استروژن درماني يا غدد ترشح كناضافي مي

هاي ضوودبارداري خوراكي و شوووند مانند قرصعواملي كه باعث كاهش اسووتروژن و يا افزايش ميزان پروژسووترون مي

 دهند. سيگار كشيدن خطر را كاهش مي

كند. جزئيات در پي را فهرسووت ميعوامل مرتبط با احتمال ابتال به سوورطان رحم و نيز عوامل تحت بررسووي  2جدول شوومارة 

 آيند. مي

 . عوامل خطر سرطان رحم 2جدول شمارة 

   عوامل قابل تعديل
 عوامل غيرقابل تعديل

  
 دهندخطر را كاهش مي دهندخطر را افزايش مي عوامل تحت بررسي

 اضافه وزن 

 استروژن تجويز شدة 

 اضافي 

 تاموكسي فن 

 تعداد فرزندان 

  قرص ضدبارداري

 خوراكي 

 سيگار 

 سن 

 سن در شروع قاعدگي 

 سن در يائسگي 

 قاعدگي نامنظم 

ميزان باالي استروژن 

 درونزاد 

 تاريخچة خانوادگي 

  

 فعاليت بدني 

 عوامل رژيم غذايي 

 الكل 

 فشار خون باال 

 مرض قند 

 ورم م اصل 

 بيماري كيسه ص را 

 عوامل خطر قابل تعديل 

 اضافه وزن 

 2اضافه كامالً در ارتباط با خطر افزودة سرطان رحم چه قبل و چه بعد از دوران يائسگي است. خطر، زنان سنگين وزن را وزن 

 كند. بار بيشتر نسبت به زنان سبك وزن تهديد مي 10تا 

يابد. در افزايش مي دهد كه احتمال ابتال به سوورطان رحماي تغيير ميها را به گونهدر طول زندگي، وزن اضووافي ميزان هورمون

گيرد. شود و در نتيجه فرد در بزرگسالي بيشتر در معرض استروژن قرار ميدوران كودكي، وزن اضافه باعث قاعدگي زودرس مي

هاي نامنظم قاعدگي ارتباط دارد كه اين خود باعث كمبود گذاري و دورهچاقي در زنان ژيش از دوران يائسوووگي با عدم تخمك

هاي چربي و كاهش سوطح هورمون جنسوي متصول شوونده از طريق تبديل آندروژن به اسوتروژن در بافتنسوبي پروژسوترون 

 شود. گلوبولين مي

دهد، بلكه باعث كاهش ها را كاهش ميح ظ وزن مناسوووب به تنها احتمال ابتال به سووورطان رحم و تعدادي ديگر از سووورطان

سبي را نيز مياحتمال ابتال به بيماري قلبي، حملة قلبي و مرض قند  شوند تا رژيم غذايي منا شويق  شود. همة بيماران بايد ت

رجوع « كنترل وزن»انتخاب كنند و فعاليت جسماني داشته باشند. هبراي اطالعات بيشتر در زمينة ح ظ وزن مناسب به بخش 

 شود.( 

 تعداد فرزند 

شده سرطان رحم در زناني كه باردار  شدهاند كمتر از زنااحتمال ابتال به  ست كه باردار ن ست به علت ني ا اند. اين ارتباط ممكن ا

سلولي در رحم احتمال  سيم  سترون با محدود كردن تق شد. پروژ سترون در طول دوران بارداري با شتر هورمون پروژ ميزان بي

سلول ست به علت نازايي بهاي غيرطبيعي را كاهش ميتكثير  ضي از زنان ممكن ا شدن بع شد كه ممكن دهد. بعالوه باردار ن ا

 دهد. است نشانة عدم توازن هورموني باشد كه امكان ابتال به سرطان را افزايش مي



رسد كه اولين زايمان ارتباط بين دفعات زايمان و احتمال ابتال به سرطان رحم هنوز كامالً مشخص نيست اما اينطور به نظر مي

ورد ت اوت در باروري هيچ ارتباطي بين سرطان رحم و سقط جنين به بيشترين اثر ح اظتي را دارد. بعالوه بيشتر مطالعات در م

 دهند. صورت غيرارادي و چه خود خواسته را نشان نمي

صميم به بچه شتر زنان ت شدن تحت تأثير مالحظات مهمبراي بي ست. زناني كه نگران دار  سرطان ا شگيري از  سبت به پي تري ن

 تر قابل تغييراند مانند وزن بدن، تمركز كنند. كن است برعواملي كه آسانكاهش احتمال ابتال به سرطان رحم هستند مم

 عامل سن در زايمان 

رسد كه عامل سن در اولين بارداري، برخالف سرطان پستان تأثير چنداني در ابتال به سرطان رحم اينگونه به نظر مي

سوون در آخرين بارداري با احتمال خطر مرتبط آيد كه در عوض، عامل ندارد. هرچند از نتايج برخي از تحقيقات برمي

دهد. در حاليكه اين ارتباط اند كاهش ميسالگي زايمان كرده40درصد در زناني كه بعد از سن  60است و خطر را تا 

هاي موجود در زايمان قابل توضوويح باشوود، اين امكان نيز وجود دارد كه توانايي باردار ممكن اسووت تا حدي با ت اوت

شان دهندة چرخهشدن در س شان دهندة چرخهنين باال ن هاي كمتر عدم هاي كه توانايي باردار شدن در سنين باال ن

 گذاري و از اين رو ميزان كمتر هورمون استروژن باشد. تخمك

  
 هاي ضدبارداري خوراكي قرص

درصد كاهش دهد. ميزان اثر ح اظتي  60تواند احتمال ابتال به سرطان رحم را تا ( ميocpهاي ضدبارداري هاست اده از قرص

پروژسترون باشد اما بطور كلي اثر ح اظتي با در نظر گرفتن  -ممكن است بسته به رژيم غذايي خاص بكار گرفته شدة استروژن

ادامه داشته باشد. فرض براين است كه اين  هاي ضدبارداريسال بعد از توقف مصرف قرص 15دورة است اده ممكن است حتي 

پروژسووترون و كاهش زماني اسووت كه سوولولهاي رحم در معرض اسووتروژن قرار  -ح اظت ناشووي از تغيير در توازن اسووتروژن

 گيرند. مي

ست اما براي آنهايي كه از اين قرصقرص سب ني ست ادة همة بيماران منا ضدبارداري براي ا ست اده ميهاي  كاهش كنند، ها ا

 باشد. احتمال ابتال به سرطان رحم يكي از فوائد آن مي

 استروژن تجويز شدة اضافي 

دهد. اين اثر ممكن است ناشي از تكثير سلول رحم يا درمان جايگزيني استروژن مازاد، احتمال ابتال به سرطان رحم افزايش مي

سترون مي شد. پروژ سريزش ناقص مخاط رحم با ضي از اثرات ا شتر زناني كه درمان تواند بع تروژن را جبران كند، از اين رو بي

كنند. شان دچار مشكلي نباشد هم استروژن و هم پروژسترون مصرف ميدهند اگر رحمهورموني بعد از دوران يائسگي انجام مي

 تال به اين بيماري ندارد. دهد و يا هيچ اثري براحتمال ابها فقط اندكي احتمال ابتال به سرطان را افزايش مياين تركيب هورمون

به طور كلي، در صووورتي كه رحم يك زن سووالم باشوود، نبايد اسووتروژن اضووافي مصوورف كند. بعضووي زنان هم اسووتروژن و هم 

شود. كنند اما اين درمان تركيبي باعث افزايش خطر ابتال به سرطان پستان و بيماري كارديواسكوالر ميپروژسترون مصرف مي

ضرات هورمونبنابراين درك اين  سپال نكته اهميت دارد كه بيماران بايد از فوائد و م شده و  سگي آگاه  صرفي بعد از يائ هاي م

 تصميم به مصرف اين هورمونها بگيرند. 

 تاموكسي فن 

شد غدة رحم را تحريك  شگاه ر ست در آزماي سترون را دارا ستروژن و پروژ سي فن كه خواص ا ست كه تاموك شده ا شان داده  ن

شان ميكند. ممي سرطان رحم را دهد كه تاموكسيطالعاتي كه برروي زنان انجام گرفته ن برابر افزايش  7تا  2فن خطر ابتال به 

 دهد. مي

اگر چه فوائد تاموكسي فن در پيشگيري ودرمان سرطان پستان ممكن است احتمال ابتال به سرطان رحم را تحت الشعاع قرار 

 جود آگاه شوند. بدهد اما بيماران بايد از خطرات مو

 دخانيات 



سرطان رحم را كاهش مي سيگار احتمال ابتال به  شيدن  سالمتي، اين دهد با اين وجود پيك شيدن بر سيگار ك آيندهاي من ي 

 كند. اهميت ميفايده بالقوه را بي

ضداستروژني دارد  كشيدن سيگار ممكن است از طريق چند مكانيزم احتمال ابتال به سرطان رحم را كاهش دهد. سگيار خواص

ستروژن را در طول زندگي كاهش ميو باعث يائسگي زودرس مي دهد. به عالوه كشيدن سيگار ممكن شود و در نتيجه ميزان ا

 است براحتمال ابتال به سرطان رحم از طريق كاهش وزن تأثير بگذارد. 

تر كشيدن ه هرگز سيگار نكشند و يا هر چه سريعاز آنجايي كه كشيدن سيگار مضرات بسيار دارد، بيماران بايد ترغيب شوند ك

 مراجعه شود.( « جلوگيري از كشيدن و ترك سيگار»هاي ترك سيگار به بخش سيگار را ترك كنند. هبراي آشنايي با روش

 عوامل خطر غيرقابل تعديل 

 سن 

شترين ميزان ابتال به اين بيماري در زنان شود. بيها با افزايش سن بيشتر ميخطر ابتال به سرطان رحم مانند بسياري از سرطان

 سال است.  65شود و سن متوسط ابتال به اين بيماري سال ديده مي 45باالي 

 سن در اولين قاعدگي 

قرارگرفتن در معرض هورمون دهد كه اين خود ناشوووي از افزايش قاعدگي زودرس خطر ابتال به سووورطان رحم را افزايش مي

 استروژن در طول زندگي است. 

 سن در يائسگي 

 دهد. يائسگي زودرس با كاهش ميزان استروژن احتمال ابتال به سرطان رحم را كاهش مي

 قاعدگي نامنظم 

سرطان رحم در زناني كه قاعده نمي ست كه خطر ابتال به  شده ا شتر شوند و يا دچار قاعدگي نامنظم با دورگزارش  ة تناوب بي

 گيرد. هستند، در هر دو حالت، رحم براي مدت طوالني در معرض ميزان باالي استروژن و نيز پروژسترون قرار مي

 ميزان باالي استروژن مترشحه داخلي 

ديگر هاي عالوه برميزان باالتر اسووتروژن موجود كه با چاقي مرتبط اسووت، زناني كه ميزان ههورمون اسووتروژن در آنها به علت

ست بيشتر در معرض خطر ابتال به سرطان رحم مانند تخمدان ست ممكن ا ستروژن باال ا هاي پلي سيستيك و غدد مترشحه ا

 قرار گيرند. 

  
 تاريخچة خانوادگي 

سرطان رحم علي رغم مطالعات متناقض اينطور به نظر مي سد كه تاريخچة خانوادگي تنها تأثير اندكي برروي احتمال ابتال به  ر

شته باشد. تقريباً  درصد از موارد به ابتالي افراد  2درصد از موارد ابتال به اين سرطان به تاريخچة خانوادگي مرتبط است و 5دا

شي از جهش ست نا ضافي ممكن ا سرطان روده مقعد ارتباط دارد. اين خطر ا سندرمخانواده به  شد كه در  هاي هاي ژنتيكي با

 دهد. ( رخ ميHNPCCپليپي ارثي رودة بزر  هنئوپالستيك مانند كارسينوماي غير

 عوامل تحت بررسي 

 فعاليت بدني 

شان مي دهند كه فعاليت بدني ممكن است احتمال ابتال به سرطان رحم را هر چند شواهد محدوداست اما بعضي از مطالعات ن

مكانيزم مانند تغيير ميزان هورمون، تنظيم سيستم ايمني و كاهش كاهش دهد. فعاليت بدني ممكن است با است اده از چندين 

 چاقي اثر ح اظتي خود را نشان دهد. 

 دقيقه ورزش كنند.  30به علت فوائد متعدد فعاليت بدني، همة بيماران بايد تشويق شوند كه روزانه حداقل 

 اي عوامل تغذيه

شان داده شبهه وجود اي خاص اثر چناند كه عوامل تغذيهمطالعات ن سرطان رحم ندارند. براي مثال اين  داني در خطر ابتال به 

سرطان رحم را افزايش مي صرف چربي احتمال ابتال به  شان دهد اما نتايج چندان قطعي نبودهدارد كه م شتر ن اند. اطالعات بي



اند. يكي ها چندان قاطع نبودهررسيآورند اما بازهم نتايج بدهد كه مصرف ميوه و سبزيجات اثر ح اظتي نسبي را بوجود ميمي

سرطان رحم تأثير مياز ويژگي ضوح براحتمال ابتال به  ست؛كالريهاي رژيم غذايي كه به و صرف كالري ا ضافه از گذارد م هاي ا

 دهد. شوند كه اين خود احتمال ابتال به سرطان را افزايش ميمنابع مختلف باعث اضافه وزن و چاقي مي

سبزي صرف ميوه و  شمار م شد. هر چند به علت فوائد بي شته با سرطان رحم دا ست اثر اندكي در احتمال ابتال به  جات ممكن ا

 وعده از ميوه و سبزيجات مصرف كنند.  5ديگر، بيماران بايد روزانه حداقل 

 الكل 

مصرف الكل تأثير كمي دهد كه از مطالعات انجام شده برروي الكل نتايج مت اوتي حاصل شده است اما شواهد موجود نشان مي

 برروي احتمال ابتال به سرطان رحم دارد و يا اصالً تأثيري ندارد. 

 فشار خون باال 

شار خون سبت به زناني كه ف شار خون باال دارند ن سرطان رحم در زناني كه ف سيار احتمال ابتال به  ست ب شان در حد طبيعي ا

شود كه فشار خون ممكن است برتخريب ديوارة سلولي اينگونه پيشنهاد ميبيشتر است. اين ارتباط هنوز كامالً روشن نيست اما 

ضافه بدن كه باعث  ست تحت تأثير وزن ا سولين مانند اثر بگذارد. اين ارتباط ممكن ا شد ان سولين و يا برعامل ر يا مقاومت ان

 شود قرار بگيرد. افزايش فشار خون و احتمال ابتال به سرطان رحم مي

 ين مانند عامل رشد انسول

كند و در ارتباط با چندين نوع ( نقش كليدي در رشد و سوخت و ساز بدن بازي ميIGFعامل رشد انسولين مانند ه

 IGFها ممكن است از طريق ميزان سرطان مورد مطالعه قرار گرفته است. عوامل متعددي مانند وزن بدن و هورمون

سرطان را افزايش دهند. در مطالع سولين و احتمال ابتال به  ست كه ان شده ا شان داده  شگاهي ن شد  IGFات آزماي ر

ممكن است با جلوگيري از مر  سلول سبب تكثير  IGFدهند. همچنين هاي طبيعي و سرطاني را افزايش ميسلول

شود. به عالوه  سازي از روي آن  شد غده ميمي IGFو باز شد را كه باعث ر ساير عوامل ر شوند تحريك تواند توليد 

 كند. 

 مرض قند 

تواند به عنوان برابر بيشتر در معرض احتمال به سرطان رحم قرار دارند. اگر چه وزن اضافي مي 3بيماران مبتالً به مرض قند تا 

عامل مشووترك افزايش احتمال ابتال به مرض قند و سوورطان رحم باشوود، اما چگونگي اين ارتباط به طور كامل روشوون نيسووت. 

( به علت مرض قند IGFمل ميزان اضافه شدة استروژن و پروژسترون و عامل رشد انسولين مانند ههاي پيشنهادي شامكانيزم

هاي جنسووي، تبديل تسووتسووترون به اسووتراديول اسووت. بعالوه، باور براين اسووت كه انسووولين زياد باعث تحريك توليد هورمون

 شود. مي IGFسركوب هورمون جنسي متصل به گلوبولين و افزايش 

 مفاصل التهاب 

شان ميبرخي گزارش صل ن سرطان رحم و التهاب م ا سي كامل ها ارتباطي را بين  دهند اما اين ارتباط محتمل هنوز مورد برر

 قرار نگرفته است. 

 بيماري كيسه صفرا 

تحت  شوند اما اين ارتباط ممكن استگزارش شده است كه زنان مبتال به بيماري كيسه ص را بيشتر مبتال به سرطان رحم مي

 دهند. تأثير عواملي مانند چاقي و مصرف استروژن باشد كه احتمال ابتال به بيماري كيسةص را و سرطان رحم را افزايش مي
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