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 پيشگيري از سرطان تخمدان

  
 شود حتماً با پزشک معالج خود مشورت فرماييد.رساني دارد توصيه ميتوجه: اين مطالب تنها جنبه اطالع

 

 هايي به بيماران توصيه

صرف در -1  ضرات درباره -كنيد تأمل خوراكي ضدبارداري هايقرص م ستفاده فوائد و م شك اين قرص از ا ها با پز

 معالجتان مشورت كنيد. 

 دار شدن به فرزند خود شير دهيد. در صورت بچه -2

ست -3 سابقه موارد متعدد اين دربارة انجام غربالگري خاص، ت صورت وجود  شگيرانه در  هاي ژنتيكي و يا درمان پي

 بيماري در خانواده با پزشك معالجتان مشورت كنيد. 

 اقدام مناسب 

 وعده در روز ميوه و سبزي مصرف كنيد.  5اع ميوه و سبزيجات را مصرف كنيد: حداقل انو -1

 احتمال ابتال به سرطان تخمدان 

سرررنان تدمدان پنجمين سرررنان شررايي در بين زنان يمريكايي اسررت، و نيز بيشررترين ميزان مر  و مير را نسرربت به سرراير 

ساالنه بيش از هاي خاص زنانسرنان ست.  سرنان مبتالً مي 000/25دار ا نفر از اين  000/14شوند و بيش از زن به اين 

شانس بقاي سرنان مي شديص ندارد، تقريباً 50ساله حدود  5ميرند.  ست. از ينجا كه بيماري در مراحل اوليه عالئم قابل ت % ا

سايي مي 75% شنا گردد، اما راههاي توصيه نميشوند. در حال حاضر غربالگري مستمر از بيماران در مراحل پيشرفتة بيماري 

 ديگري براي پيشگيري وجود دارد. 

ارائه شررده اسررت. سررتون الف احتمال ابتال به اين  1دو روش مدتلف يگاهي دادن از خطر سرررنان تدمدان در جدول شررماره 

عات استفاده كند. ستون ب از همان انالساله بعدي براساس در صد فهرست مي 30بيماري را براساس سن فعلي تا يك دورة 

 كند. كند اما احتمال ابتال به تعداد افراد از يك گروه هزارنفري را كه به اين بيماري مبتال خواهند شد فهرست ميمي

سن فعلي 

 برحسب سال

چه درصررردي از زنان در اين سرررن در  -الف

نان  30نول  با عالئم سرررر نده  سرررال يي

 تدمدان شناسايي خواهند شد؟

ه از زنان در اين نفر 1000در يك گروه  -ب

سال يينده دچار  30سن، چند نفر در نول 

 سرنان تدمدان خواهند شد؟ 

 1000در 1كمتر از  05/0% 0

 1000در 1 12/0% 10

 1000در  3 27/0% 20

 1000در  5 54/0% 30

 1000در  9 88/0% 40

 1000در 12 16/1% 50

 1000در 12 18/1% 60



پي، كوساري ، سرنان تدمدان )مهاجم(. ريس ال ، ييزنر امSEER ،2000-1975براساس مروري بريمارهاي سرنان نكته: 

سرنان اماف، ميلر بي اَ، كلگ ال، ماريوتواَ، فيال، هنكي بيسي ، SEERپي، فيوير اي جي، ادواردز بي كي، مروري بريمارهاي 

 http://seer.cancer.gov/csr/1975-2000,2003. مؤسسه ملي سرنان. بتسدا، ام دي. 2000-1975

 گذاري و خطر سرطان تخمدان تخمک

گذاري يابد. تدمكگذاري احتمال ابتال به سرنان تدمدان نيز افزايش ميرسد كه با افزايش تدمكاينگونه به نظر مي

سازي ديوارة تدمدان مي سازي،  شود كه درشود و اينگونه فرض ميباعث تدريب و متعاقب ين باز ني روند اين باز

گذاري، ديوارة بيروني هاي بدخيم شررود. بدنبال تدمكتكثير سررريي سررلولي ممكن اسررت باعث بوجود يمدن سررلول

تواند خطربدخيمي را افزايش دهد. بعالوه احتماالً گيرد كه اين خود ميتدمدان در معرض مايعات فوليكولي قرار مي

گذارد. عواملي كه باعث اري همراه اسرررت بر پيشررررفت سررررنان تأ ير ميگذتغييرات ميزان هورمون كه با تدمك

شتر در نول دوران زندگي ميتدمك سگي ديررس، همراه با خطر افزودة گذاري بي شود، مانند قاعدگي زودرس و يائ

 هايشود مانند حاملگي، شيردادن و مصرف قرصگذاري ميباشد. عواملي كه باعث توقف تدمكسرنان تدمدان مي

 ضدحاملگي، احتمال ابتال به سرنان تدمدان را كاهش مي دهند. 

كند و متعاقبًا عوامل مرتبط با احتمال ابتال به سرررنان تدمدان و ديگر عوامل ت ت بررسرري را فهرسررت مي 2جدول شررماره 

 توضي اتي دربارة اين عوامل به صورت مفصل خواهد يمد. 

 عوامل خطر سرنان تدمدان  -2جدول شماره 

   وامل قابل تعديلع
 عوامل غيرقابل تعديل

  
خطر را افزايش  عوامل ت ت بررسي

 دهندمي

 دهندخطر را كاهش مي

 هاي ضدبارداري قرص  

 تعداد فرزند 

 شيردهي 

 ها يا عمل لولهبستن

 برداشتن رحم 

 برداشتن پيشگيرانة 

 ها تدمدان

 سن

 تاريدچة خانوادگي وجهش 

 ژنتيكي 

 سن در ندستين قاعدگي 

 سن در زمان يائسگي 

 غربالگري 

 فعاليت جسماني 

 اي عوامل تغذيه

 وزن 

 هاي بعد از دوران هورمون

 يائسگي 

 درمانهاي باروري 

 يسپرين و ديگر داروهاي ضد 

 التهاب 

 پودر تالك 

 عوامل خطر قابل تعديل 

 هاي ضدبارداري قرص

دهد. ا ر حفاظتي حتي بعد از ( احتمال ابتال به سرنان تدمدان را كاهش ميOCPهاي ضدبارداري خوراكي )از قرصاستفاده 

ستفاده افزايش مي 6تا  3 ستفاده ديده شده است و اين ا ر متناسب با دورة ا يابد. به نور كلي خطر اين سرنان در زناني ماه ا

يابد و % كاهش مي40اند تا نسبت به زناني كه هرگز اين نوع قرص استفاده نكرده اندهاي ضدبارداري استفاده كردهكه از قرص

ست % پايين مي80سرال از قرص ضردبارداري اسرتفاده كردند تا ميزان  10در زناني كه بيش از  ييد. اين ا ر حفاظتي ممكن ا

اي براي ت ريك رشد ملكرد شناخته شدهگذاري يا توقف در عملكرد غدد جنسي باشد، كه هر دو عناشي از جلوگيري از تدمك

 هاي سرناني دارند. سلول

كنند ها اسررتفاده ميهاي ضرردبارداري براي همة بيماران مناسررب نيسررت. هر چند براي زناني كه از اين قرصاسررتفاده از قرص

 شود. كاهش احتمال خطر سرنان تدمدان نيز از فوائد ين م سوب مي



 تعداد فرزند 

اند. با افزايش تعداد دفعات وضرري دار نشرردهزناني كه داراي فرزند هسررتند كمتر از زناني اسررت كه هرگز بچهميزان خطر براي 

گذاري يا تغيير يابد. اين كاهش احتمال ممكن اسررت در نتيجه عدم تدمكحمل، خطر اين سرررنان بيش از پيش كاهش مي

 هورموني در نول بارداري باشد. 

متأ ر از مالحظات مهم مدتلفي است و به منظور پيشگيري از سرنان نيست چرا كه براي زناني  دار شدنبراي اغلب زنان، بچه

سان سرنان تدمدان دارند ي ست برروي عوامل قابل تعديل مانند قرصكه تمايل به كاهش احتمال  ضدبارداري تمركز تر ا هاي 

 كنند. 

 شيردهي 

شير سرنان تدمدان براي زناني كه به نوزادان خود  شير نميمي خطر  ست كه به نوزادان خود  دهند و با دهند كمتر از زناني ا

يابد. شيردهي همانند بارداري ممكن است خطر سرنان را از افزايش زمان شيردهي خطر اين سرنان بيش از پيش كاهش مي

 گذاري يا تغييرات هورموني كاهش دهد. نريق كاهش تدمك

ايد از اين مزيت مهم در پيشگيري از سرنان تدمدان و فوائد ديگر براي مادر و كودك دهند بزناني كه به نوزادان خود شير مي

 يگاه شوند. 

 ها و يا عمل برداشتن رحم بستن لوله

ستن لوله شتن رحم تا اندازهعمل ب سرنان تدمدان ميها و بردا شي از م افظت شود و اين اي باعث كاهش خطر  ا ر احتمالً نا

هاي فالوپ به تدمدان راه يابند. همچنين ها در برابر موادخارجي است كه ممكن است به صورت نبيعي و از نريق لولهتدمدان

ها تغيير گذاري و يا ميزان هورمونگذاري، چرخة تدمكها خطر سرررنان را از نريق تأ ير برتدمكبديهي اسررت كه اين روش

 دهند. مي

گيرند و ممكن اسرت بسرياري از زنان از فائدة اين تري به جز پيشرگيري از سررنان انجام ميها به داليل مهممعموالً اين روش

 ها بركاهش احتمال ابتال به سرنان تدمدان يگاه نباشند. روش

 ها برداشتن پيشگيرانة تخمدان

ه به علت وجود مكرر موارد سرررنان تدمدان در خانواده ها راهي اسررت كه در مورد بعضرري از زنان كعمل برداشررتن تدمدان

اند كه خطر سرنان به دنبال برداشتن شود. مطالعات نشان دادهخويش در معرض خطر باالي اين سرنان قرار دارند انتداب مي

. چند مورد از برددهد اما ين را كامالً از بين نمييابد. برداشرررتن هر دو تدمدان خطر را كاهش مييك تدمدان كاهش نمي

سلولسرنان ست از  شكمي، كه ممكن ا شند در پيهاي داخل  شه گرفته با شتن تدمدان در هاي جنين تدمدان ري عمل بردا

اند. بيماران همچنين بايد از يغاز ناگهاني دوران يائسررگي كه همراه با زناني كه در معرض خطر باال قرار دارند شررناسررايي شررده

شتن تدمدان ست و نيزبردا شگيرانة تدمداناز پي ها شتن پي صميم بردا شوند. ت ست و يمدهاي عمل جراحي يگاه  ها پيچيده ا

 بيماران بايد به دقت خطرات و عوارض اين عمل جراحي را در نظر بگيرند. 

براي بيماراني كه در معرض خطر باالي سرررنان تدمدان قرار دارند، تشررديص اين نكته اهميت دارد كه برداشررتن پيشررگيرانة 

باشررند. به ييندهاي عمل جراحي ميتدمدان يك روش مؤ ر براي كاهش خطر اسررت اما مشرركالت عمدة فيزيكي و رواني از پي

هاي ضرردبارداريف مراقبت دقيق و هاي ديگري براي كاهش خطر نظير اسررتفاده از قرصعالوه زنان بايد يگاه باشررند كه روش

 هاي رحم وجود دارد. بستن لوله

 تعديل عوامل غيرقابل 

 سن 

هاي ديگر است و زنان در تر از بسياري از سرنانيابد. اين سرنان زودرسبا باالرفتن سن خطر سرنان تدمدان نيز افزايش مي

سي ست و  شده در بين زنان باالي 80شوند اما بيش از سالگي به اين بيماري مبتال ميسنين بي سايي  شنا سال  45% موارد 

 باشد. سال مي 59به اين بيماري باشند. سن متوسط ابتال مي

BRCA2 , BRCA1 



ست كه از  شده ا ست. باور  BRCA2يا  BRCA1زن يمريكايي يك زن داراي جهش در  000/250اينگونه بريورد  ا

هاي ار ي در ارتباط با خطر فزايندة سررررنان ها در پيشرررگيري از بروز غده نقش دارند و جهشبراين اسرررت كه اين ژن

هاي ژنتيك ممكن است باعث افزايش سرنان پروستات شود و ر زنان است. در مردان اين نوع جهشتدمدان و پستان د

در ارتباط با احتمال افزودة سررررنان پسرررتان در مردان اسرررت. از ينجا كه زنان با تاريدچة خانوادگي  BRCA2جهت 

شاورة خا ست م شتري قرار دارند، ممكن ا ستان و يا تدمدان در معرض خطر بي ي هاص ژنتيك و يا يزمايشسرنان پ

شند. هرچند انجام يزمايش واكنش شته با سياري را در بيمار برميژنتيكي را مدنظر دا انگيزد كه بايد پيش از هاي بالقوه ب

گيري به انجام يزمايش كامالً به بيمار تفهيم شود. براي كسب انالعات بيشتر به وب سايت انسيتو ملي سرنان تصميم

 مراجعه كنيد: 
www.cancer.gov/cancerinfo/prevention-geneticscauses/ovarian. 

   خطر در نول زندگي  

 زنان با جهش در aمتوسط زنان  نوع سرنان
BRCA1b 

زنان با جهش در 
BRCA2b 

  

 %15-27 %60/15 %7/1 سرنان تدمدان

 %30-80 %60-80 %5/13 سرنان پستان

a براسرراس مروري بريمارهاي سرررنان :SEER ،2000-1975 ،سرررنان پسررتان )مهاجم(. ريس ال ، ييزنر ام پي ،

ماريوتو ي، في ام پي، فيوير اي جي، ادواردز بي كي، مروري  لگ ال،  كوسررراري سررري ال، هنكي بي اف، ميلر بي ي، ك

. مررؤسرررسرررره مررلرري سرررررنرران. بررتسرررردا، ام دي. SEER ،2000-1975بررريمررارهرراي سرررررنرران 
2000,2003-http://seer.cancer.gov/csr/1975  

b ،مؤسسه سرنان پستان سوزان جي كومن 2002: براساس درباره سرنان پستان ، 
/www.komen.org/aboutbc 

تأ ير زيادي براحتمال بروز بيماري در مبتاليان دارد اما بايد به اين نكته  BRCA2و  BRCA1هاي اگر چه جهش

هستند. BRCA2 و BRCA1درصد يا كمتر( در ارتباط با  5توجه كرد كه تنها درصد كمي از موارد سرنان تدمدان )

ساني كه دچار اين جهشعالوه براين،  شدههمة ك شوند؛ به نظر ميهاي ژنتيكي  سرنان مبتالً نمي  سد اند به  تا  40ر

شوند و اين هر دو واقعيت اند هرگز به سرنان تدمدان مبتال نميهايي دچار شدهدرصد از زناني كه به چنين جهش 85

 باشد. مي دهد كه تركيب عوامل مدتلفي براي ابتال به بيماري ضرورينشان مي

       

  

 هاي ژنتيكي سابقة بيماري در خانواده و جهش

احتمال ابتال در زناني كه يكي از اقوام درجه يك ينها )مادر، خواهر، دختر( دچار اين سرنان شده باشند، دو برابر است. در واقي 

سبت به زناني كه اقوام ستند تا شان اين احتمال در اين زنان ن شي از برابر باالتر مي 4دچار اين بيماري ني رود. احتمال مر  نا

 BRCA2يا  BRCA1هاي % باالتر اسررت. برخي از زنان داراي جهش در ژن60سرررنان تدمدان نيز در اين زنان تا حدود 

شان موارد متعدد در خانواده گذارد. كساني كههستند كه اين خود براحتمال ابتال به سرنان تدمدان و يا سرنان پستان ا ر مي

هاي هاي ژنتيكي باشند. در صورت وجود جهشابتال به سرنان تدمدان يا پستان وجود دارد ممكن است خواهان انجام يزمايش

ژنتيكي، مشرراوره و مراقبت خاص دريافت خواهند كرد. ت قيقاتي نيز در دسررت اسررت تا سرراير جهش هاي ژنتيكي يا زمينه 

 گذارند شناسايي كند. خطر سرنان تأ ير ميسازهايي را كه بر

سياري از بيماران متوجه اين  سزايي در احتمال ابتال به سرنان دارد ولي ممكن است ب اگر چه سابقة بيماري در خانواده تأ ير ب

سابقه اين بيماري در خانواده ندارد. در واقي اين سرنان تدمدان ارتباني با  شند كه در اكثر موارد،  شده حقيقت نبا گونه بريورد 

 بادش. درصد از موارد ابتال به سرنان تدمدان در ارتباط با وجود تاريدچة خانوادگي مثبت مي 5تا  4است كه فقط 

 سن در قاعدگي 

http://seer.cancer.gov/csr/1975-2000,2003
http://www.komen.org/aboutbc/


بر اين نكته تأكيد ها دهد. يافتهسرررالگي( احتمال ابتال به سررررنان تدمدان را افزايش مي 12قاعدگي زودرس )قبل از سرررن 

 گذاري در زنان نسبت مستقيم دارد. كند كه احتمال افزوده با دفعات تدمكمي

 سن در يائسگي 

دهد. اگر چه خطر با گذاري، كاهش مييائسررگي زودرس احتمال ابتال به سرررنان تدمدان را به علت كم شرردن دفعات تدمك

 يابد. ائسگي كاهش مييابد ولي يهنگ افزايش بعد از يافزايش سن افزايش مي

 عوامل تحت بررسي 

 غربالگري 

سمير( و  ست. غربالگري پاپاني كولوي )پاپ ا شده ا سبي براي تشديص سرنان تدمدان يافت ن سفانه، هنوز هيچ يزمايش منا متأ

ير براي شود. اما ميزان حساسيت تست پاپ اسممعاينه لگن با استفادهاز دو دست براي جستجوي سرنان تدمدان استفاده مي

ست ) ست.  30تا  10سرنان تدمدان پايين ا شناخته ا سرنان نا شديص اين  ستي لگن نيز براي ت صد(، و كارايي معاينه د در

(، و همچنين LPAو اسيد ليزوفسفاتيديك ) CA-125هاي يزمايش تشديصي شامل نشانگرهاي سرمي غده مانند ساير روش

ها انجام شررده يقات به نور مجزا يا تلفيقي دربارة هر كدام از اين يزمايشباشررند. ت ق( ميTVUسررونوگرافي ترانس واژينال )

 ها در برنامة تشديصي يينده جاي دارند يا خير؟ است تا تعيين كند كه ييا اين يزمايش

 فعاليت بدني 

اسررت كه دهد. فرض براين شررود كه فعاليت بدني خطر سرررنان تدمدان را كاهش مياز برخي مطالعات چنين اسررتدالل مي

فعاليت جسررماني خطر سرررنان را از نريق تأ ير برسرريسررتم ايمني، تغيير ميزان هورمون و يا تأ ير گذاشررتن برتدمك گذاري 

 دهد. كاهش مي

  
 اي عوامل تغذيه

ضيح دهد. عوامل  سر جهان را تو سرا سرنان تدمدان در  ست تا حدي اين اختالف در ابتال به  تفاوت در رژيم غذايي ممكن ا

اند اما نتايج اند. برخي از مطالعات تأ ير شررير، قند الكتوز و گاالكتوز را ارزيابي كردهاي متعددي مورد بررسرري قرار گرفتهتغذيه

ساير  ست.  ست. مطالعات انجام شده برروي مصرف الكل و ارتباط ين با سرنان تدمدان به نتايج مشدصي نرسيده ا متناقض ا

ميزان كل كالري، پروتئين، چربي مصررف شرده و چربي حيواني ممكن اسرت باعث كند كه ت قيقات انجام شرده مشردص مي

شد.  شته با ست در كاهش خطر نقش دا سبزيجات ممكن ا شود، و مصرف زياد ميوه و  افزايش احتمال ابتال به سرنان تدمدان 

ر ارتباط بين رژيم گزارش شررده اسررت كه ماسررت، روغن زيتون و غذاهاي حاوي فيبر خاصرريت حفاظتي دارند. راي درك بهت

 غذايي و سرنان تدمدان به انالعات بيشتري نياز است. 

سرنان تدمدان  سبزيجات باعث كاهش احتمال ابتال به  شار از ميوه و  سر ست كه رژيم غذايي  شده ا شدص ن اگر چه هنوز م

سرنانمي سياري از  ست و هاي ديگر و بيماريشود، اما نقش ين در كاهش ب شده ا شدص  شويق هاي مزمن م بيماران بايد ت

 شوند ك روزانه انواع ميوه و سبزيجات را مصرف كنند. 

 وزن 

به دليل تأ ير چربي برروي ميزان هورمون ها، اين امكان وجود دارد كه وزن بدن براحتمال ابتال به سررررنان تدمدان تأ ير 

شده متناقض بوده ست كدابگذارد. نتايج مطالعات انجام  شده ا شدص ن شاخص تودة بدن اند و هنوز م ميك از پارامترهاي وزن، 

BMI گذارند. با اين وجود شواهدي وجود دارد كه براين يا تودة چربي شكمي برروي احتمال ابتال به سرنان تدمدان تأ ير مي

 دهد. براي مثال يكي ازكند كه چاقي در ني دوران ب راني معيني خطر بروز سررررنان تدمدان را افزايش مينكته داللت مي

سازد كه ارتباني بين سرنان تدمدان قبل از دوران يائسگي و چاقي در دوران مطالعاتي كه در اين زمينه انجام شده يشكار مي

 بلوغ و جواني وجود دارد. براي واضح شدن اين ارتباط به ت قيقات بيشتري نياز است. 

 هاي بعد از يائسگيهورمون



هاي غدد جنسررري و يا به نور مسرررتقيم با تأ ير توانند با توقف در كار م ركميهاي بعد از يائسرررگي از ل ائ تئوري هورمون

اند؛ هرچند هاي تدمدان برروي احتمال ابتال به سرنان تدمدان تأ ير بگذارند. نتايج بدست يمده متناقضگذاشتن برروي سلول

سال يا بيشتر( از  10استفادة نوالني مدت ) ييد كه خطر ابتال به سرنان بااز نتايج حاصل شدة برخي از مطالعات چنين برمي

يابد. اين احتمال وجود دارد كه بسياري از زناني كه در اين مطالعات مورد بررسي هاي بعد از دوران يائسگي افزايش ميهورمون

ستفادة متقابل از پروژسترون مصرف كردهقرار گرفته ستروژن را بدون ا شد. براي تعيين ميكه اغلب در گذشته تجويز  اند،اند، ا

شتري نياز  سرنان تدمدان، به مطالعات بي سترون برتغيير احتمال ابتال به  صرفي با دوز پايين و پروژ ستروژن م تأ ير همزمان ا

 است. 

 داروهاي باروري 

ستفاده كرده شتري زناني را كه از داروهاي باروري ا ست كه خطر بي شده ا سي ين كند. اگر چه باند، تهديد ميچنين گزارش  رر

به علت كم بودن موارد موجود مشرركل اسررت. انالعات بدسررت يمده از اين مطالعات چندان قابل اتكا نيسررتند و از برخي از 

 ييد كه ارتباني بين مصرف داروي باروري و سرنان تدمدان وجود ندارد. ها چنين برميبررسي

 آسپرين و ساير داروهاي ضدالتهاب 

توان گفت كه يسرپرين و سراير داروهاي ب مداني در بروز سررنان تدمدان دخيل اسرت، ميچون فرض براين اسرت كه التها

ضرردالتهاب ممكن اسررت تأ ير حفاظتي در برابر سرررنان تدمدان داشررته باشررند. هر چند انالعات موجود نشرراندهندة ارتباط 

 مشدصي در اين زمينه نيست. 

 پودر تالک 

تالك براحتمال ابتال به سرنان تدمدان به نتايج متناقضي رسيده است. برخي براين مطالعات انجام گرفته در زمينة بررسي ا ر 

ستفاده مي سلي ا ست از نريق لولهباورند كه پودر تالك كه در ناحية تنا ها راه يابد و باعث هاي فالوپ به تدمدانشود. ممكن ا

 ن تدمدان مؤ ر است هنوز مشدص نشده است. التهاب شود اما اينكه مصرف پودر تالك واقعاً براحتمال ابتال به سرنا

شته كلديس سرنان، نو شگيري  ستفاده: راهنماي ارزيابي و پي شارات  -منبي مورد ا ساالر مهاجر، انت ستاين، ترجمه: فانمه ديو ا

 88971700تلفن:  -1386حيان، 

  


