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ارتباط وازكتومي با كانسر پروستات

احسان موسي فرخاني (كارشناس مبارزه با بيماريها ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،مركز بهداشت شهرستان فريمان)
حسين رضازاده (كارشناس بهداشت محيط ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،مركز بهداشت شهرستان فريمان)
خالصه
در اواخرررر د ررر ،0691روش وازکترررومی
شناخت شد واز آن زمان ب بعد بر طرور سسرترد اي
ب عنوان يكی از روشهاي پيشرييري از برارداري در
زوجينی ک تمايل ب داشتن فرزنرد بيشرتري ندارنرد
مورد استفاد قرارسرفت است .در کشور اي پيشرفت
سرطان پروستات سومين بردخيمی شرايد در مرردان
میباشد.درطی ساليان سذشت چندين مطالعر وجرود
رابطرر اي را بررين وازکتررومی و سرررطان پروسررتات
سزارش نمود اند در حاليك برخی از مطالعات ديير
اين رابط را رد کررد انرد .در ايرن ماالر بر مررور
نظرات موجود در مورد ارتباط وازکتومی با سررطان
پروستات پرداخت شد است.
كلمات كليدي :وازکتومی ،سرطان پروستات
مقدمه
در کشور اي پيشرفت سرطان پروستات پس
از سررطان رير و کولورکتراا شرايدتررين بردخيمی

در دراز مدت خطر ايجاد سرطان پروستات ب دنبراا
وازکتررومی دو برابررر شررود )3-6(.در ماابررل مطالع ر
و مكرارانش

مردان و وازکتومی نيز يكی از راير تررين روشرهاي

سينی و مكرارانش( ،)01روزنبرر

تنظيم خانواد در مردان می باشرد .در آمريكرا مر

( )4و جرران و مكررارانش( )00ررير رابطر اي بررين

سال تاريباً نيم ميليون مرد آمريكايی تحت اين عمل

سرطان پروستات و وازکتومی نشان نداد است.

قرار مری سيرنرد )0،2 (.نيرانری دربرار رابطر برين

در ساا  ،0660سازمان جهانی بهداشرت ()WH.O

وازکتومی و سرطان پروستات در ساا 0661با انتشار

سرو ی از صراح

نظرران را برراي بحري پيرامرون

دو ماالر ر شرررا د -مررروردي در آمريكرررا تشرررديد

رابط بين وازکتومی و سرطان پروسرتات فراخروانی

شد)4،3(.افزايش خطر ايجاد سررطان پروسرتات بر

کرد )02(.اين سرو بر اساس شوا د اپيردميولويي

دنباا وازکتومی ک از مطالعات انجرا شرد در ايرن

و بيولويي

زمين ب دست آمد  ،در جدوا شمار  0خالص شد

اي بين وازکتومی و خطر سررطان پروسرتات وجرود

است .چندين مطالع نشان داد اند ک ممكرن اسرت

ندارد و نيازي ب تغيير سياست راي جراري تنظريم
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خانواد در ارتباط با وازکتومی نمیباشد .حتری اسرر

بايّ مطالعات فاط ب سزارش خود فررد اکتفرا کررد

رابط بين وازکتومی و سرطان پروستات اثبات شود،

بودند.

بررسی اي بعدي براي تعيين اين ک آيا وازکترومی

در  9مورد از اين مطالعات ،رابطر از لحراظ آمراري

باعي سرطان پروستات میسردد ،يا ايرن کر مرردان

معنادار بود است ،امرا برنرار دليرادو و مكرارانش

وازکتومی شد بيشتر در معرض عامل عليّتی سرطان

وجود چنردين اشركاا متردولويي را م صوصراً در

پروسررررتات سررررتند ،مررررورد نيرررراز خوا ررررد

مطالعاتی ک بيشترين افزايش خطر را نشان داد انرد

بود)04(.اطالعات ما از اتيولويي سررطان پروسرتات

توصيف کرد اند )02(.و مچنين بررسی مجدد اين

بسيار کم اسرت )04(.مكانيسرم راي احتمرالی تراثير

ماا ت توسّط درسريمونين و مكرارانش م ردوش

وازکتررومی بررر سرررطان پروسررتات دقيا راً مش ر

شدن شوا د توسّرط چنردين خطراي متردولويي را

نيستند ،اما وازکتومی ممكرن اسرت باعري تغييررات

نشان داد است)07(.

و يا نار

ورمونی ،پاسخ ايميونولويي

در مهرار

کنند اي رشد پروستات سرردد )03(.بررسری راي
اپيدميولويي

نشان داد انرد کر بيمراران مبرتال بر

در سرراا  ،0664ررايز و مكررارانش نتيجرر
سرفتند ک پايين بودن سن در نيا وازکترومی ير
فرراکتور خطررر مهررم در بررروز سرررطان پروسررتات

سرطان پروستات از لحاظ جنسی فعّرااترر ،شررکاي

محسوب می شرود)06(.مطالعر اخيرري کر توسرط

جنسی بيشتر و نسبت ب مردان ديير توانرايی برارور

لسكو و مكارانش در يوئن  0666ب انجا رسريد

کردن بيشتري دارند ،اما م محااان اين يافت

ا را

قبوا ندارند)01،09(.

اين رابط را در جمعيت ماساچوست بر اساس ير
مطالع مورد -شا د ارزيابی کررد اسرت( .)21آنهرا
نتيج سرفتند ک وازکتومی خطر سرطان پروستات را
در مردان  11سال ب با افزايش نمی د رد .ماننرد

گزارشات متفاوت
مباحي جاري پس از انتشار دو ماال در ساا

مطالع پيشين اين محااان وجرود ايرن رابطر را در

 0664توسّررط جيررووانی و مكررارانش کرر رابطرر

مردان کمتر از  11ساا مشا د کرد انرد ،امّرا برراي

محكمرری را بررين وازکتررومی و سرررطان پروسررتات

ارزيابی اين نتاي ب مطالعات بيشتري نياز است.

سزارش کرد انرد ،از عموميرت بيشرتري برخروردار

تمامی مطالعات ذکر شد با در آمريكا کر سررطان

شد .متعاقباً مطالعات دييري نيرز نتراي متفراوتی را

پروسررتات شررايد اسررت برر انجررا رسرريد اسررت.

سزارش کردند)8،7(.

اطالعررات انرردکی دربررار رابط ر بررين وازکتررومی و

در ساا  0663برنرار دليرادو و مكرارانش
مررروري سيسررتماتي

بررر ماررا ت موجررود انجررا

سرطان پروستات در ناراط دييرر دنيرا وجرود دارد.
سررينو و مكررارانش( )20اف رزايش خطررر 2-9/8

دادند)08(.اين محااان  03مطالع (1مطالع آيند نير

مرتب اي را در مطالع مورد -شا د انجا سرفتر در

و  6مطالع شا د -مروردي) را مرورد بررسری قررار

مردان چينی سزارش کرد اند .البت در چرين سررطان

رير رابطر عليّتری برين

پروسررتات شرريوع بسرريار انرردکی دارد و مچنررين

وازکتومی و سرطان پروستات وجود ندارد .فارط در

نويسند ماال در مرورد تشر ي

سروسرايی را در

 4مورد از مجموع اين  03مطالع  ،وجود وازکترومی

مطالع اش نيران است .ذکر اين نكت اطمينان ب رش

دادند ،و نتيج سرفتند کر

با شيو اي علمی مش

شد بود در صورتی کر

خوا د بود ک تنها مطالع

ميرو ی انجا سرفت در

اروپا با استفاد از داد اي ثبت شرد در بريتانيرا و
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دانمارك ،ير رابط اي را بين وازکترومی و سررطان
پروستات شناسايی نكرد است)22،24(.

لحاظ ابتال ب سرطان پروسرتات در خطرر برا تري
ستند )00،06( .احتما ًاين سررو از مرردان نسربت
ب ر م رردان سررطت اقتصررادي -اجتم راعی پررايينتررر،
وازکترررومی را بيشرررتر بعنررروان روش پيشرررييري از

تورش در جمعيت
در ارزيرررابی برررين وازکترررومی و سررررطان

بارداري انت اب میکنند)23،21(.

پروستات ،احتماا وجود تورش( ) Biasانت اب در
شرکت کننردسان مطالعر و در مرحلر جمرد آوري
اطالعات وجود دارد .اولين موضوع اين است ک

نتيجه گيري

م

نوز نتيج سيري قطعی انجا نشد است .برا

سرطان پروستات و م سابا وازکترومی در آمريكرا

اين وجود آناليز چند متغيري با ريسر

فاکتور رايی

بسيار شايد میباشد .بنابراين براي بر دسرت آوردن

مثل نژاد ،سابا خانوادسی و عرادات غرذايی ممكرن

اطالعات آماري معتبر نياز ب حجم نمون با يی می-

است وازکتومی را ب عنوان ي

باشد ،م چنرين از آنجرايی کر سررطان پروسرتات

فاکتور عليّتری مررتبط برا ايجراد سررطان پروسرتات

معمو ً بدون عالمت است و ب آ سرتيی پيشررفت

شناسايی نمايد.

فاکتور مررا و نر

میکند ،معمرو ً در مردانری کر آزمايشرات روترين

سرطان پروستات بيبماري افراد مسرن(سررو

مید ند شناسايی نمیشود.

سنی  91تا 89ساا) است .ميزان ابتالي سا ن ب اين

اين وضعيت در شرايطی ک مردي قبالً تحرت عمرل

سرطان در انيلستان حدود  4در ر  0111مرد مری-

وازکتومی قرار سرفت است باعي ترورش مریشرود،

باشد .ميزان مر

وميرر سررطان پروسرتات در ايرن

زيرررا ايررن فرررد تمايررل بيشررتري بررراي مراجع ر ب ر

سرو سنی حدود ي

اورولوييست دارد واز اين رو احتماا غربراليري او

 91تا 83ساا در انيلستان مبتال ب سرطان پروستات

سرررطان پروسررتات بيشررتر مرریشررود.

از علرل

غرباليري را انجا

و تشرر ي

خوا ند شد .در صورتی کر شرانس مرر

()29اين موضوع توسط استنفورد و مكارانش مورد

ديير در طی ي

قبوا واقد شد است .آنها متوج شرد انرد کر برين

بيشتر است)29(.

وازکتومی و سررطان پروسرتات رابطر کلری وجرود
ندارد بلك احتماا تش ي

وازکتومی شد در سرو سنی

ساا در اين سررو سرنی پرن برار

وقتی فردي وازکتومی را ب عنوان ي

روش

تومور اي پروستات در

تنظيم خانواد در نظر مری سيررد  ،آسرا کرردن او از

مراحل اولي و سريد پرايينترر در مرردان وازکترومی

رابطرر احتمررالی بررين وازکتررومی و خطررر سرررطان

شد بيشتر است )24(.م چنين نشان داد شرد کر

پروستات بايستی ب شی از روند مشاور باشد.

مردان سفيد پوست برا سرطت تحصريالت برا تر ،از
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 برآورد افزايش خطر ايجاد سرطان پروستات پس از وازكتومي در مطالعات مختلف:1 جدول شماره
شماره مرجع

خطر در دراز مدت

خطر نسبي

5

 سال22-22  پس از2/2

1 /4

 سال02 پس از4/4
0

در دراز مدت افزايش خطري مشاهده
نشده است

4

 سال10-11  پس از2/2

12

خطري مشاهده نشده است

2

 سال27  پس از2/2

6

:در سفيد پوستان

) (دركنترل هاي فاقد سرطان5/0
) ( در كنترل هاي مبتال به سرطان0/5
1 /7
خطري مشاهده نشده است
1/ 6
خطري مشاهده نشده است

 سال06 پس از2/2 سال و22  پس از1/7
 خطري مشاهده نشده است:در سياه پوستان
7
1
11

 سال22  پس از1/15

1/56

 سال22  پس از1/12 – 2/26
خطري مشاهده نشده است

1/56
خطري مشاهده نشده است

SUMMARY

Ehsan mosa farkhany
Public health expert- Fariman health center
Hossein reza zadeh
Environmental health expert- Fariman health center
Since the late 1960s, vasectomy has been a popular and widely used form of contraceptive for
couples who do not want to have any more children.
In developed countries prostate cancer is the third commonest malignancy in men. Over the
years, several studies have suggested an association between vasectomy and prostate cancer
while others refuse this association. This paper revives the current opinion on the possible
health concideration associated with vasectomy.
key words: prostate cancer- vasectomy.
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