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 نكات مهمي كه خانم ها بايد در مورد سرطان تخمدان بدانند
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 دكتر پرهام پزشک

نيستند توضيح دهند كه چرا يك فرد به دام سرطان مي افتد و فرد ديگري دچار سرطان نمي شود. با اين پزشك هميشه قادر 

سي كرده اند تا دريابند چه چيزهايي در اطراف ما و چه كارهايي در  سرطان در جمعيت را برر شمندان الگوي عمومي  وجود دان

ابتبي فرد به يك بيماري را افزايد دهد   هر چيزي كه امكان زندگي ما، ممكن استتت امكان ابتب به ستترطان را افزايد دهد.

و هر چيزي كه امكان ابتبي فرد به يك بيماري را كاهد دهد عامل حفاظت كننده ناميده مي  (Risk Factor)عامل خطر 

سرطان قابل ضي از عوامل خطر مربوط ب  ستند. براي  شود بع سياري از آنها اين گونه ني شما  اجتناب اند، اما ب مثال، اگر چه 

براي ترك سيگار حق انتخاب داريد، اما هيچ گونه انتخابي براي ژن هايي كه از والدين خود به ارث برده ايد، نداريد هم كشيدن 

سيگار و هم ژن هاي خاص مي توانند به عنوان عوامل خطر براي انواع خاصي از سرطان محسوب شوند، اما از بين اين دو، تنها 

 اجتناب است. سيگار قابل

پيشگيري به معناي اجتناب از عوامل خطر و افزايد عوامل محافظت كننده ي تحت كنترل است، به گونه اي كه امكان ابتبي 

شيم كه اجتناب از  شته با ست به خاطر دا سرطان كاهد يابد. اگر چه از عوامل خطر زيادي مي توان اجتناب كرد، اما مهم ا به 

ابتب فرد به ستترطان نيستتت. هم چنين، بستتياري از مردم با داشتتتن عامل خطر مشتتخ تتي براي عوامل خطر تضتتمين بر عدم 

سرطان، در واقعيت از مردم نسبت به عواملي كه مي توانند باعث سرطان شوند، از ديگران حساس ترند. با پزشك خود در مورد 

 .روش هاي پيشگيري از سرطان كه ممكن است براي شما موثر باشد، مشورت كنيد

 سر طان تخمدان را بشناسيم

تخمدان ها اعضتتتاي توليد مثل زنانه هستتتتند كه در حفره ي لگن واقا شتتتده اند. وظيفه آنها توليد هورمون هاي زنانه و نيز 

توليد مثل مردانه( مي توانند منجر به تشكيل جنين شوند. هر   نگهداري تخمك هايي است كه در صورت لقاح با اسپرم )سلول

 ان دارد، يك عدد در هر طرف رحم.زن دو تخمد

تومورهايي كمه در تخمدان ها يافت مي شوند ممكن است ناشي از رشد غير سلولي )كيست تخمداني( يا از نوع سرطاني باشند 

 كه امكان دارد به ساير نقاط بدن هم گسترش يابد.

از مجموع زناني است كه به علت سرطان هاي  در كشور آمريكا، تعداد زناني كه در سال به علت تخمدان فوت مي كنند، بيشتر

دهانه ي رحم به رحم فوت مي كنند ميزان اميد به زندگي در اين افراد پيشتتترفت زيادي نداشتتتته استتتت و نقد روش هاي 

 غربالگري )شناسايي بيماران( در كاهد ميزان مرگ اثبات نشده است.

 پيشگيري از سرطان تخمدان

تواند با عوامل خطر شناخته شده اي مربوط باشد بسياري از عوامل خطر قابل تغييرند اگر  سرطان تخمدان در بعضي موارد مي

 اجتناب نيستند.  چه همگي آنها قابل

 سن: خطر ابتب به سرطان تخمدان با باال رفتن سن بيشتر مي شود.

ي ممكن است سبب كاهد ابتب قرص هاي جلوگيري از بارداري: مطالعات نشان مي دهند كه استفاده از قرص هاي ضد باردار

به سرطان تخمدان شود. هر چه يك فرد به مدت بيشتري از اين قرص ها استفاده كند امكان ابتب كمتر خواهد بود. اين كاهد 

 ابتب ممكن است براي مدتي طوالني پس از قطا اين قرص ها ادامه يابد.

كه حداقل يك فرزند دارند نستتبت به زناني كه فرزندي ندارند حاملگي و شتتيردهي: امكان ابتب به ستترطان تخمدان در زناني 

 كمتر است. همچنين تحقيقات نشان داده است كه زناني كه به نوزاد خود شير مي دهند كمتر در معرض خطر ابتب هستند .



م ستتازي( يا بستتتن لوله ها يا خارك كردن رحم: مطالعات نشتتان مي دهد كه زناني كه تحت عمل جراحي بستتتن لوله ها )عقي

 خطر سرطان تخمدان قرار دارند.  خارك كردن رحم قرار گرفته اند، كمتر در معرض

شتر در  سايرين بي سبت به  شده اند، ن سرطان تخمدات مبتب  سرطان تخمدان: زني كه مادر يا خواهر وي به  سابقه خانوادگي 

 معرض سرطان تخمدان است.

 شگيري كنندهپي  خارج كردن تخمدان ها به صورت احتياطي و

سابقه خانوادگي قابل توجهي از سرطان تخمدان دارند ت ميم مي گيرند تا تخمدان هاي خود را به  بعضي اوقات، زن هايي كه 

 صورت احتياطي خارك كنند.

با اين وجود هنوز ثابت نشده كه اين عمل سبب گريز از خطر ابتب به سرطان تخمدان شود و خارك كردن تخمدان ها خود مي 

واند منجر به اثرات ناخواستتته شتتود. بحث دقيق در مورد ستتود و زيان هاي اين روش، قبل از ت تتميم گيري به انجام آن مهم ت

 است.

 هورمون درماني جايگزيني

هورمون درماني جايگزيني ممكن است با افزايد احتمال خطر سرطان تخمدان در زنان يائسه همراه باشد. استفاده از داروهاي 

ري با افزايد احتمال سرطان تخمدان همراه است. از ساير عوامل خطر براي اين نوع سرطان مي توان به رژيم پرچربي لقاء بارو

 اشاره كرد.
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